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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem společnosti. Práce je rozdělena do tří 

částí, na teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části se práce zaměřuje na 

vysvětlení základních pojmů, které souvisí s tématem mé práce. Analytická část se zabývá 

představením společnosti a analýzou jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Na základě 

provedené analýzy jsou doporučeny návrhy na zlepšení marketingového mixu a s tím 

související informovanost o společnosti a propagaci jejich produktů.    

 

Abstract 

This Master´s thesis deals with the marketing mix of the company. My thesis is divided into 

three parts - theoretical, analytical and proposal part. The theoretical part focuses on 

explanation of basic concepts related to my work. The analytical part is about the introduction 

of the company and analysis of individual methods of marketing mix. Based on the analysis, 

various proposals are suggested to improve the marketing mix and to raise the brand 

awareness for the products of the company.  
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy se na trhu nachází velké množství konkurence, je důležité, aby měl 

podnik vhodně nastavený marketingový mix, čímž by si udržel stávající zákazníky 

a oslovil co nejvíce potenciálních zákazníků. Požadavky a očekávání zákazníků se stále 

vyvíjí a mění, proto by se podnik měl neustále rozvíjet a reagovat na aktuální trendy, 

aby zůstal konkurenceschopný, zvyšoval spokojenost zákazníků a vytvářel zisk.  

Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem vybrané pizzerie, jejímž 

záměrem je na základě vypracovaných analýz zavést opatření ke zlepšení 

marketingového mixu. Nejprve je stanoven hlavní cíl, dílčí cíle a následně také 

metodika práce. Poté je práce rozdělena do tří kapitol, kterými jsou teoretická, 

analytická a návrhová.  

Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které se tohoto tématu 

týkají. Jsou zde vysvětlena klíčová slova, jako jsou například marketing, marketingový 

mix, produkt, cena, distribuce, propagace a další. Je zde také blíže charakterizováno 

marketingové prostředí a v závěru popsána SWOT analýza. Tato kapitola je nezbytná 

k  pochopení následující části. 

V analytické části práce je v úvodu představen podnik a jeho předmět podnikání.  Poté 

je zpracována analýza makroprostředí pomocí SLEPT analýzy. Následuje analýza 

mikroprostředí, kde je využit Porterův model pěti sil a model McKinsey 7S. Dále je 

vypracován rozšířený marketingový mix. Výsledky těchto analýz jsou v závěru shrnuty 

ve SWOT analýze. 

Návrhová část práce obsahuje jednotlivá navrhovaná opatření ke zlepšení 

marketingového mixu na základě výsledků dříve provedených analýz. Tyto návrhy jsou 

rozděleny dle jednotlivých složek marketingového mixu. Poté je provedeno celkové 

shrnutí návrhů z hlediska nákladů a finančních i nefinančních přínosů. Pro tato opatření 

je následně stanoven časový harmonogram a vypracována analýza rizik návrhů. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je zpracování návrhu na zlepšení marketingového 

mixu vybrané pizzerie na základě provedených marketingových analýz. Tento cíl by 

měl vést k lepší informovanosti o podniku, růstu konkurenceschopnosti a získání 

nových zákazníků. Je také nezbytné určit i dílčí cíle práce, které přispějí ke splnění 

hlavního cíle práce. 

K dílčím cílům práce patří vysvětlení teoretických poznatků pomocí odborné literatury, 

které budou využity v analytické části práce. Dále je nutné vyhledat důležité informace 

o podniku a jeho činnosti. Následujícím dílčím cílem je co nejvhodnějším způsobem 

zanalyzovat současný stav prostředí podniku a sestavit marketingový mix. V neposlední 

řadě provedu analýzu silných a slabých stránek podniku a jeho hrozeb a příležitostí. 

Metodika práce 

Diplomová práce je rozdělena na tři části.  

V první části je využita metoda literární rešerše, která slouží k vysvětlení základních 

pojmů souvisejících s mojí prací s využitím odborné literatury. Tato metoda je použita 

v teoretické části práce a zaměřuje se především na odborné poznatky z oblasti 

marketingu, konkrétně marketingového mixu. 

Druhá část se zabývá analýzou současného stavu vybrané společnosti z pohledu 

marketingového mixu za pomoci analytických metod. Je zde využito metody analýzy, 

která se věnuje rozkladu složitějšího celku na jednotlivé části. Jde konkrétně o SLEPT 

analýzu, Porterův model pěti sil a SWOT analýzu. Závěry z této části budou 

vyhodnoceny a na jejich základě bude vytvořena návrhová část. 

Závěrečná část práce se bude věnovat konkrétním návrhům na sestavení vhodného 

marketingového mixu pro splnění předem stanovených cílů práce. Využito je zde 

metody syntéze, která naopak spojuje více částí do jednoho celku.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

K tomu, abychom lépe pochopili problematiku této diplomové práce, musíme nejdříve 

porozumět základním pojmům, kterými se tato práce zabývá. 

2.1 Marketing 

Vyjádřit podstatu marketingu jednou větou je docela obtížné, ale dalo by se říci, že 

marketing je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu. 

Klíčovým bodem marketingového rozhodnutí by měl být převážně zákazník (Boučková, 

2003).  

Marketing lze definovat jako „proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají 

prostřednictvím tvorby a směny produktu a hodnot to, co požadují" (Boučková, 2003, 

s. 3).  

Jádrem marketingového přístupu je především znalost zákazníka. Na základě těchto 

informací o zákazníkových potřebách i o nabídce konkurence se pro něj snažíme 

připravit nejvhodnější nabídku a následně vyhodnocujeme, jak na ni zareagoval. 

Uvedení nabídky na trh by mělo být reakcí na zákazníkovy potřeby a odpovědí na 

nabídku konkurence. Je zřejmé, že naše nabídka by měla být pro zákazníka v něčem 

lepší než ta, kterou mu doposud nabízela konkurence. V opačném případě postrádá 

smysl, abychom ji vytvářeli. Také je potřeba sledovat reakce jak ze strany zákazníků, 

tak i konkurentů (Foret, 2008). 

Marketingový přístup si můžeme v ideálním případě představit tak, že předtím než 

začneme něco vyrábět a prodávat, tak si zjistíme, zda to budou zákazníci chtít. Jinými 

slovy tedy budeme nabízet to, o čem jsme díky znalosti marketingových informací 

z trhu přesvědčeni, že vyvolá zájem a pozornost zákazníků a bude se dobře prodávat. 

V praxi je však situace zpravidla složitější, jelikož produkt již dávno vyrábíme, máme 

ho ve více než dostatečném množství na skladě nebo dokonce na prodejních pultech. 

V tomto případě využíváme marketingový přístup alespoň k dodatečnému nastavení 

dalších složek marketingového mixu, přesně zacílíme nabídku na nejvhodnější segment 
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trhu, poskytneme zákazníkovi něco navíc, případně dobře zvolíme pozici vůči nabídce 

konkurence. Ale i v tomto případě pozorujeme pomocí marketingových informací 

reakce zákazníků a konkurence (Foret, 2008). 

Marketing je tedy souhrn postupů a nástrojů, s jejichž pomocí se snažíme zvýšit 

pravděpodobnost úspěchu a dosažení cílů na trhu (Foret, Procházka, Urbánek, 2003).  

2.2  Marketingové prostředí   

Každý subjekt, tedy i obchodní podnik, je obklopen okolím, které se vyznačuje určitými 

charakteristikami a stanovuje podmínky existence tohoto subjektu v daném čase. 

Marketingové prostředí obsahuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost podniku 

rozvíjet se a udržovat úspěšné transakce a vztahy s konečnými zákazníky. Některé části 

prostředí firma sama aktivně ovlivňuje. Firmou ovlivnitelné složky prostředí nazýváme 

mikroprostředí, neovlivnitelné složky makroprostředí (Zamazalová, 2009).  

2.2.1 Makroprostředí 

Marketingové makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firmy svými 

aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit (Jakubíková, 2008). 

Demografické faktory 

Demografie se zabývá základními ukazateli, které charakterizují obyvatelstvo jako 

celek. Sleduje jejich počet, hustotu osídlení, věk, pohlaví, zaměstnání a další statistické 

veličiny. Jelikož se zabývá zkoumáním populace a trh tvoří právě lidé, je demografie 

marketingovými pracovníky bedlivě sledována. Abychom mohli tyto data v marketingu 

využít, je důležitý nejen statistický pohled, ale rovněž zkoumání vývoje, například změn 

věkové struktury, stupně vzdělanosti, rozsah migrace a další, které jsou významné 

zejména pro stanovení prognóz. Výrazné změny demografických charakteristik mají 

obvykle velice závažné marketingové následky (Boučková, 2003).  
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Kulturní faktory 

Kultura je charakterizována jako souhrn hodnot, idejí a postojů určité skupiny lidí, jenž 

se dědí z jedné generace na druhou. Přestože kultura zahrnuje jak hmotné, tak duchovní 

prvky, marketingové pracovníky zajímají zejména takové kulturní faktory, které 

ovlivňují chování spotřebitelů na trhu a jejich změny v čase. Pro marketing je podstatné 

rozeznávat primární názory a hodnoty lidí (zděděné), a sekundární, které podléhají 

změnám a jedinci si je vytváří následkem styku s ostatními členy společnosti. 

V případě, že se organizace chce pokusit ovlivnit a změnit tyto sekundární názory, může 

být mnohdy úspěšná, ale na změnu primárních má jen nepatrný vliv. Přitom kulturní 

rozdíly mezi jednotlivými skupinami spotřebitelů mohou mít výrazný vliv na jejich 

spotřební chování (Boučková, 2003). 

Technické a technologické faktory   

Jedná se o prostředí, které je v dnešní době jednou z nejrychleji se vyvíjejících složek 

marketingového makroprostředí. Rychlý pokrok ve znalostech a v technických 

možnostech, objevy v různých oblastech, rozvoj informačních a komunikačních 

technologií vytváří pro podnik mnoho příležitostí růstu. Naopak se však totéž může stát 

limitujícím faktorem pro ty, kteří nemohou nebo neumějí využít jeho potenciál. Tlaky 

konkurenčního prostředí, zvyšující se požadavky zákazníků, ale i vnitřní potřeba firmy 

zdokonalovat výrobu produktu jsou podstatné pro investiční činnosti firem do oblasti 

výzkumu a vývoje. Technický pokrok se týká i spotřebitelů. Rozvoj moderních 

komunikačních technologií a internetu jim poskytnul rychlou a snadnou informovanost 

a možnost porovnávat nabídky od konkurentů. Posun nastává i na straně podniků při 

využívání nových informačních systémů a technologií v řízení podnikových činností 

(Zamazalová, 2009). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické prostředí je důležité pro vytvoření poptávky. Jeho součástí je nejen 

celková ekonomická úroveň země vyjádřená příslušnými ukazateli, jako jsou hrubý 

domácí produkt a tempo jeho růstu, míra inflace, míra nezaměstnanosti a tak dále, ale 

i ekonomická situace domácností a faktory ovlivňující jejich výdaje. K těmto 
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ukazatelům patří například výše a tempo růstu mezd, úspory obyvatelstva, dostupnost 

úvěru a úroveň cenové hladiny (Zamazalová, 2009). 

Politické a právní faktory 

Politické a právní prostředí vytváří rámec pro všechny podnikatelské a firemní činnosti. 

Patří sem například politická stabilita, stabilita vlády, členství země v různých politicko-

hospodářských seskupení, daňová a sociální politika, zákony, ochrana životního 

prostředí a další (Jakubíková, 2008).  

Přírodní a ekologické faktory 

Tyto faktory zahrnují všechny přírodní zdroje, jenž vstupují do výrobního procesu. 

Dnes jsou firmy výrazně limitovány jednak začínajícím nedostatkem přírodních zdrojů 

obecně a také rostoucí náročností společnosti na energie. Omezení přináší též 

ekologické faktory, například zvyšující se znečišťování a také zásahy odpovědných 

orgánů do procesu získávání a využívání přírodních zdrojů. Patří sem i geografické 

a klimatické podmínky, které výrazně ovlivňují například spotřebu mnoha druhů 

spotřebního zboží (Boučková, 2003).         

2.2.2 Mikroprostředí 

Marketingové mikroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými 

aktivitami může ovlivnit (Jakubíková, 2008). 

Podnik 

Hlavní součástí marketingového mikroprostředí je samotný obchodní podnik. Míra 

naplňování významu jeho existence je mimo vlivu z okolí závislá i na fungování 

podnikových útvarů a jejich spolupráci. Součinnost všech oddělení firmy a úloha 

marketingového oddělení jako koordinátora a sjednocujícího prvku může zajistit 

podniku naplňování jeho cílů. Jak úspěšný podnik bude, záleží na jeho finančním 

zázemí, na schopnostech orientovat se v prostředí a prodávat zboží a služby podle 

potřeb zákazníků. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí této úlohy je vymezení možností 

pro ovlivnění tohoto nejbližšího okolí (Zamazalová, 2009). 
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Konkurence  

Podmínkou pro úspěšnost podniku na trhu je výborná znalost svých konkurentů a snaha 

o lepší uspokojování potřeb a požadavků zákazníků než konkurence. Faktor konkurence 

je na pomezí mezi ovlivnitelnými a neovlivnitelnými faktory. Jestliže je řazen do první 

kategorie, je to z toho důvodu, že jej lze ovlivňovat vhodnými nástroji marketingu, 

i když pouze v omezeném rozsahu a v závislosti na síle konkurenta (Boučková, 2003). 

Obecný návod, jak vyhrát v boji s konkurencí, neexistuje. Větší šanci mají podniky, 

které se dovedou odlišit od ostatních. To samé platí i v oblasti obchodu, kde se 

uplatňuje především snaha konkurovat co nejvýhodnější cenou. V konkurenčním boji se 

však ukazuje, že jediným správným nástrojem nemusí být cena (Zamazalová, 2009). 

Dodavatelé 

Ovlivňují schopnost firmy získat v požadované kvalitě, čase a množství potřebné 

zdroje, které jsou nezbytné pro zabezpečení její základní funkce. Ačkoliv se tento úkol 

zdá jako bezproblémový, marketingoví pracovníci musí velmi důkladně sledovat situaci 

a možnosti dodavatelů i v dlouhodobém horizontu, aby bylo možno včas reagovat na 

případné nepříznivé jevy, jenž by mohly společnost postihnout (Boučková, 2003). 

Distribuční články a prostředníci 

Obchodní podnik vystupuje sám v roli prostředníka nebo-li distributora. Spolupracuje 

s ostatními subjekty, které mu pomáhají s jeho činností, například s dodavateli, 

s reklamními a marketingovými agenturami, se subjekty zajišťující distribuci 

a přepravu, s finančními institucemi a pojišťovnami a jinými pomocnými mezičlánky. 

Všechny tyto subjekty se podílejí na procesu směny zboží (Zamazalová, 2009). 

Zákazníci 

Důležitým faktorem mikroprostředí jsou zákazníci, převážně ti koneční a spotřebitelé. 

Firma by totiž bez nich nemohla existovat. Může jít o průmyslové i neprůmyslové 

podniky nebo o běžné fyzické spotřebitele. Pro úspěšnost firmy je důležité vnímat 

každý trh podle jeho charakteristik a správně na ně reagovat (Zamazalová, 2010). 
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2.3   Marketingový mix 

Marketingový mix definujeme takto: „Marketingový mix přestavuje souhrn základních 

marketingových prvků, jimiž firma dosahuje svých marketingových cílů. Jde o soubor 

vzájemně propojených proměnných, se kterými vedení podniku může pracovat a jež 

může poměrně snadno měnit" (Foret, Procházka, Urbánek, 2003, s. 53).    

Dále by se marketingový mix dal charakterizovat jako soubor taktických 

marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. 

Zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Možné 

způsoby se dělí do čtyř skupin, známých jako 4P. Jedná se o produktovou politiku 

(product), cenovou politiku (price), komunikační politiku (promotion) a distribuční 

politiku (place) (Kotler, 2007).  

Aplikace marketingové orientace v podnicích poskytujících služby však naznačila, že 

tato 4P pro účinnou tvorbu marketingových plánů není dostatečná. Příčinou jsou 

zejména vlastnosti služeb, které se liší od hmotného zboží. Výsledkem je připojení 

dalších 3P k tradičnímu marketingovému mixu (Vaštíková, 2014).    

2.3.1 Produkt  

Kotler definuje produkt takto: „Cokoli, co je možné nabídnou trhu ke koupi, použití či 

spotřebě a co může uspokojit nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, 

služby, osoby, místa, organizace a myšlenky" (Kotler, 2007, s. 70).   

V marketingu se za produkt chápe cokoli, co slouží k uspokojení určité lidské potřeby, 

ke splnění přání a co lze nabízet ke směně. Termín produkt se tak používá k označení 

jak hmotných předmětů, tak i nehmotných. Produktem mohou být nejen fyzické 

předměty, ale také služby, osoby, místa, organizace, myšlenky, kulturní výtvory 

a mnohé další hmatatelné i nehmatatelné věci (Foret, 2008).  
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V marketingu rozlišujeme produkt na tři základní úrovně: 

 Jádro produktu  

Představuje hlavní užitek, hodnotu, jenž je produkt schopen poskytnout zákazníkům. Je 

důvodem, kvůli kterému si produkt lidé zakoupí (Foret, 2008). 

 Reálný produkt 

Většinou jsou zákazníci zvyklí si uvědomovat a sledovat především reálný produkt. 

V první řadě jde hlavně o jeho kvalitu a obecně lze říci, že se jedná o způsobilost plnit 

požadované funkce. Dále je zde důležitá výrobní technologie, použitý materiál, 

životnost a tak podobně (Foret, 2008).   

 Rozšířený produkt 

Rozšířený produkt obsahuje rozšiřující faktory, které zákazníkovi poskytují vnímanou 

výhodu. Většinou se jde o služby, jenž jsou spojené se zakoupením produktu. Jedná se 

například o dopravu k zákazníkovi, instalace a uvedení do provozu, poradenství, 

aktualizace, opravy a údržba a tak dále. Patří se rovněž záruky, úvěry nebo platební 

podmínky (Foret, 2008). 

 

Obrázek č. 1: Základní složky produktu (Zdroj: Foret, 2008) 
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Životní cyklus výrobku 

V běžném tržním prostředí prochází produkty uvedené na trh čtyřmi fázemi, jenž 

poskytují příležitosti, ale i hrozby dosažení ziskovosti. Konkurenční prostředí je v každé 

fázi životního cyklu jedinečné. Z tohoto důvodu je nutné měnit marketingové strategie 

během životního cyklu produktu (Jakubíková, 2013).  

 

Obrázek č. 2: Životní cyklus produktu (Zdroj: Jakubíková, 2008) 

 Fáze zavádění 

Produkt je málo známý, zákazníci váhají s jeho nákupem. Kupují ho pouze lidé, kteří 

mají rádi novinky a akceptují vyšší cenu. Produkt se v této fázi ještě nevyrábí 

v ekonomicky výhodném množství. Firma vydává významné prostředky na marketing. 

Na trhu je minimum konkurentů se stejným nebo podobným výrobkem (Urbánek, 

2010). 

 Fáze růstu 

Výrobek se stává známým, je kupován větším množstvím zákazníků a poptávka po něm 

roste. Roste rovněž i obrat a zisk. Úspěch působí na konkurenci, která vstupuje na trh se 

stejnými, podobnými nebo dokonce i inovovanými produkty. Cena zůstává stejná, 

jelikož je poptávka neustále vysoká. Firma vstupuje na nové trhy a připravuje snižování 

ceny pro získání zákazníků s citlivostí na vyšší cenu (Urbánek, 2010). 
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 Fáze zralosti 

Produkt už není novinkou, je kupován i konzervativnějšími zákazníky díky snižování 

ceny. Konkurence je silná, ale trh stále ještě roste, takže je možné dosahovat vysokých 

zisků. Firma se pokouší prosadit nové varianty výrobku. Nejdůležitějšími nástroji jsou 

v této fázi aktivní marketingová komunikace a distribuce (Urbánek, 2010). 

 Fáze úpadku 

V této fázi začne odbyt i prodej produktu klesat. Na trhu se objevují nové a lepší 

produkty. Investice do reklamy již nemají smysl. Produkt by se měl postupně z trhu 

stahovat, vyprodávat nebo exportovat na méně rozvinuté trhy (Foret, 2008).  

2.3.2 Cena 

Cena je podle Kotlera definována jako: „suma peněz požadovaná za produkt nebo 

službu, nebo suma hodnot, které zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívání 

produktu či služby" (Kotler, 2007, s. 71). 

Cena je pro podnik jediným zdrojem příjmů. Představuje souhrn peněz, množství 

výrobků nebo objem služeb, který je kupující prodávajícímu schopen poskytnout jako 

protihodnotu za právo k užívání určitého výrobku či služby. Z pohledu kupujícího jde 

o hodnotu určitého produktu, tedy jeho poměr mezi vnímanou kvalitou a množstvím 

peněz, které je za produkt požadováno (Foret, 2003). 

Základní metody stanovení ceny jsou: 

 cena založená na nákladech - vyčísluje náklady na výrobu a distribuci 

produktu, 

 cena na základě poptávky - vychází z vlivu změny ceny na velikost poptávky, 

 cena na základě cen konkurence - využívá se v případě, pokud má firma 

srovnatelné produkty jako konkurence, 

 cena podle marketingových cílů - pokud chce firma maximalizovat objem 

prodeje a podíl na trhu, 
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 cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem - cena je stanovena tak, 

aby maximálně odpovídala výši hodnoty, jakou má produkt pro zákazníka 

(Foret, 2008). 

Efekty cen 

 Efekt cenového šoku - každá změna ceny působí nejintenzivněji v období 

bezprostředně po její změně. 

 Atrakční efekt - jedná se o modelování vztahů mezi vývojem ceny produktu 

a vývojem celkové cenové hladiny. 

 Spekulační efekt - cenová změna signalizuje možnost dalšího vývoje. Je 

typický pro trh cenných papírů. 

 Veblenův efekt - při silném působení produktu se projevuje tendence 

identifikovat produkt a jeho odpovídající cenovou úroveň s určitým segmentem 

(Boučková, 2003). 

2.3.3 Distribuce 

Distribuce se může definovat jako: „veškeré činnosti společnosti, které činí produkt 

nebo službu dostupné zákazníkům" (Kotler, 2007, s. 71). 

Jedná se o součást marketingového mixu, která představuje umístění zboží na trhu, 

případně na trzích. Sdružuje souhrn aktivit, pomocí nichž se produkt dostává postupně 

z místa vzniku do místa určení, kde bude spotřebován nebo užit. Podniková distribuční 

politika zahrnuje obsáhlý soubor opatření, která na sebe navazují, prolínají se a zabývají 

se přemístěním produktu od dodavatele ke spotřebiteli buď přímo, nebo 

zprostředkovaně pomocí určitých mezistupňů (Boučková, 2003). 

Možnosti výběru při uspořádání distribuční cesty: 

 cesta přímá - dochází k přímému kontaktu mezi výrobcem a spotřebitelem, 

pokud jednají bezprostředně jeden s druhým, 

 cesta nepřímá - mezi výrobce a konečného spotřebitele vstupuje distribuční 

mezičlánek nebo mezičlánky (Boučková, 2003). 
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Typy distribučních mezičlánků: 

 prostředníci - mezičlánky, kteří zboží koupí, určitou dobu jej vlastní a poté je 

prodávají, 

 zprostředkovatelé - podílejí se směně zboží pouze vyhledáváním kontaktů mezi 

výrobcem a spotřebitelem, zboží není v jejich vlastnictví, 

 podpůrné distribuční mezičlánky - pouze usnadňují směnu zboží, jde 

například o dopravní organizace nebo banky (Boučková, 2003). 

2.3.4 Propagace  

Dalším nástrojem marketingového mixu je propagace. Firma se snaží těmito nástroji 

komunikovat se zákazníky a ovlivnit je ke koupi nabízených výrobků nebo služeb. 

V dnešní době není základním problémem podniků jen výroba, ale i vlastní prodej. 

Propagace je podstatnou činností každé firmy. Díky rozvinuté globalizaci trhu a stále 

bohatší nabídky různých produktů, je neustále složitější uspět na konkurenčních trzích 

(Urbánek, 2010). 

Podle Kotlera se jedná o „činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či služby a jejich 

přednosti klíčovým zákazníkům a přesvědčují je k nákupu" (Kotler, 2007, s. 71). 

2.3.5 Lidé 

Lidé jsou velmi důležitou součástí marketingového mixu, jelikož při poskytování služeb 

přicházejí do kontaktu zákazníci se zaměstnanci, kteří tyto služby poskytují. Proto lidé 

mají přímý vliv na kvalitu těchto služeb. A jelikož jsou součástí procesu poskytování 

služby i zákazníci, ovlivňují jejich kvalitu i oni. Podnik se musí orientovat na výběr 

zaměstnanců, jejich vzdělávání a motivování. Také by měl stanovit určitá pravidla pro 

chování zákazníků. Obě tyto hlediska jsou důležitá pro tvorbu pozitivních vztahů mezi 

zaměstnanci a zákazníky (Vaštíková, 2014). 

2.3.6 Procesy 

Interakce mezi poskytovatelem služby a zákazníkem v průběhu poskytování služby je 

důvodem pro důkladnější zaměření se na způsob poskytování služby. Lidé, kteří jsou 
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nuceni čekat na poskytnutí služby, rozhodně nebudou s poskytovanou službou 

spokojeni. Proto je nutné provádět analýzy procesů poskytování služby, tvořit jejich 

schémata, klasifikovat je a pozvolna zlehčovat jednotlivé kroky, ze kterých se procesy 

skládají (Vaštíková, 2014).      

2.3.7 Materiální prostředí 

Nehmotný charakter služeb značí, že zákazník není schopen posoudit službu předtím, 

než ji spotřebuje. Tento důvod zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální prostředí je 

určitým způsobem důkazem vlastností služby. Toto prostředí může mít různé podoby od 

vlastní budovy nebo kanceláře, kde je služba poskytována, až po brožuru, která 

vysvětluje různě typy pojištění či nabídku předplatného v divadle. Důkazem kvality 

služeb může být i oblečení zaměstnanců, které je typické pro sítě organizací 

poskytujících služby, hotely či letecké společnosti (Vaštíková, 2014).  

2.4  Marketingová komunikace 

„Marketingová komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží informovat, 

přesvědčovat a upozorňovat spotřebitele - přímo či nepřímo - o výrobcích a jejich 

značkách. Je prostředkem, s jehož pomocí může společnost vyvolat dialog a navázat se 

spotřebiteli vztahy" (Kotler, Keller, 2013, s. 516). 

Za marketingovou komunikaci pokládáme každou formu řízené komunikace, která 

podniku slouží k informování, přesvědčování nebo ovlivňování zákazníků, 

zprostředkovatelů i určitých skupin veřejnosti. Jedná se o záměrné a cílené vytváření 

informací určených pro trh v přijatelné formě pro cílovou skupinu (Boučková, 2003). 

Do marketingové komunikace patří tyto složky: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 osobní prodej, 

 public relations, 

 přímý marketing (Boučková, 2003). 

 



24 

 

2.4.1 Reklama 

S touto složkou marketingového mixu se setkáváme v každodenním životě nejčastěji. 

Máme ji nejvíce na očích a tudíž si ji také nejvíce uvědomujeme. Jde o nejstarší 

a nejznámější nástroj propagace. Jedná se o placenou, neosobní a jednosměrnou formu 

komunikace, která představuje účelově zpracované sdělení. Toto sdělení podnik 

adresuje stávajícím i potenciálním spotřebitelům a to především pomocí různých 

sdělovacích prostředků. Reklamu nejčastěji rozlišujeme podle sdělovacích prostředků, 

které používá. Hovoří se převážně o tiskové, rozhlasové a televizní reklamě, o venkovní 

reklamě a o pohyblivé reklamě (Foret, 2008). 

Tabulka č. 1: Vybrané reklamní prostředky - hlavní výhody a nevýhody použití (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Hesková, Štarchoň, 2009, s. 83)  

Druh média Výhoda Nevýhoda 

Televize Široký dosah 

Celoplošné pokrytí 

Možnost opakovatelnosti 

Působení na smysly 

Pomíjivost sdělení 

Vysoké celkové náklady 

Nutnost plánovat s předstihem 

Rozhlas Operativnost 

Nízké náklady 

Možnost segmentace 

Nekomplexnost 

Pomíjivost sdělení 

Problém měření zpětné vazby 

Noviny Nízké náklady na oslovení 

Pokrytí místního trhu 

Možnost segmentace 

Vysoká věrohodnost 

Špatná kvalita reprodukce 

Velká konkurence 

Problém měření zpětné vazby 

Krátká životnost 

Časopisy Kvalita a barevnost tisku 

Možnost segmentace 

Nedostatečná pružnost 

Dostupnost - vyšší cena 

Venkovní reklama Místní pokrytí 

Možnost se vracet ke sdělení 

Relativní flexibilita 

Kreativní ztvárnění 

Kontroverzní akceptace média 

Problém bezpečnosti 

Omezená segmentace 

Reklama má tři základní formy, které vycházejí z časového aspektu a z životního cyklu 

výrobku. Jde o reklamu:  

 zaváděcí - má především informativní funkci a hlavním cílem je představit 

budoucím zákazníkům nový výrobek a charakterizovat jeho vlastnosti, 

 přesvědčovací - snahou je přimět zákazníky k tomu, aby kupovali 

propagovaný a ne konkurenční výrobek, 
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 připomínací - jde o neustálé připomínání spotřebitelům, že jejich oblíbený 

produkt stále existuje, vyrábí se, je dodáván na trh a i v budoucnu bude stále na 

trhu i se zajištěným servisem (Foret, Procházka, Urbánek, 2003). 

2.4.2 Podpora prodeje 

Obecně se tímto označují komunikační aktivity, které mají za cíl zvýšení prodeje, učinit 

výrobek atraktivnější pro spotřebitele a více dostupnější. Jedná se o jeden 

z nejúčinnějších nástrojů propagace. Kvůli své finanční náročnosti ji lze používat jen 

krátkodobě (Foret, 2008). 

Podle typu zákazníků je podpora prodeje rozlišována na:  

 podporu prodeje vůči zprostředkovatelům - cenové a necenové obchodní 

dohody, společná reklamní činnost, pracovní schůzky, 

 podporu prodeje vůči spotřebitelům - kupony, slevy z ceny, prémie, 

odměny, soutěže, vzorky, 

 podporu prodeje v maloobchodní činnosti - slevy z ceníkových cen, 

maloobchodní kupony, předvádění vlastností zboží (Foret, Procházka, 

Urbánek, 2003). 

2.4.3  Osobní prodej 

Osobní prodej je nedílnou součástí komunikačního mixu. Jeho účinnost a efektivita je 

okamžitá, protože osobní působení na zákazníka tváří v tvář je bezprostřední. 

Významnou roli zastává osobnost prodejce. Osobního prodeje se využívá pro některé 

specifické druhy zboží, například kosmetika nebo pojištění. Tato forma má několik 

podstatných výhod: 

 přímý osobní kontakt se spotřebitelem a možnost bezprostřední reakce na jeho 

chování, 

 zdokonalování prodejních vztahů od realizovaného prodeje až po vytváření 

osobních, přátelských vztahů, 
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 vytváření databází věrných zákazníků umožňující udržování kontaktů se 

stávajícími zákazníky a možnost dalšího prodeje, 

 využívání a uplatňování psychologických metod ovlivňování zákazníků 

a schopnost usměrňovat jejich požadavky a potřeby (Foret, Procházka, 

Urbánek, 2003). 

Osobní prodej se může realizovat v různých formách: 

 pultový prodej - je klasickou formou prodeje v maloobchodních jednotkách, 

kdy dochází ke kontaktu provozního personálu se zákazníkem, 

 obchodní prodej - je to obvykle prodej většinou ve velkoplošných prodejnách, 

kde zákazník volným výběrem provádí nákup výrobku, 

 prodej v terénu - jedná se o přímý prodej založen na přímém osobním kontaktu 

se spotřebitelem, 

 misionářský prodej - jde o informování a přesvědčování prodejců pro nákup 

nabízeného zboží (Hesková, Štarchoň, 2009). 

2.4.4 Public relations 

Je to budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami na základě příznivé 

publicity, dobrého jména firmy a řešení nebo odvrácení nepříznivých pověstí a událostí. 

Oddělení PR má následující funkce: 

 vztahy s tiskem nebo tisková kancelář, 

 publicita produktu, 

 veřejné záležitosti, 

 lobování, 

 vztahy s investory, 

 rozvoj (Kotler, 2007). 

2.4.5 Přímý marketing 

Přímý marketing bývá zaměřen na předem určený segment trhu. Je to interaktivní 

marketingový nástroj, jenž získává požadovanou odezvu zákazníků díky vhodně 
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zvoleným nástrojům médií. Obvykle jsou touto formou prodeje nabízeny výrobky 

zákazníkům, které už má společnost v databázi a nebo bývalým klientům. Do přímého 

marketingu patří: 

 písemné nabídky prostřednictvím pošty, 

 telefonický marketing, 

 elektronické obchodování pomocí internetu, 

 zasílání zboží objednaného podle nabídkových katalogů, 

 televizní, rozhlasová či tisková inzerce (Foret, Procházka, Urbánek, 2003). 

Přímý marketing může mít dvě formy: 

 adresný přímý marketing - nabídky jsou určeny jmenovitě konkrétním 

zákazníkům především z firemních databází, 

 neadresný přímý marketing - oslovuje určitý vybraný segment trhu, nikoliv 

však konkrétní zákazníky (Foret, 2008).  

2.5  Nové techniky a trendy v marketingu 

Klasické formy komunikace pomocí běžných nástrojů ztrácejí sílu. Pro získání 

zákazníků se hledají nové možnosti efektivního oslovení zákazníků. Ve většině případů 

se jedná o marketingové obory, které mohou výrazně snížit náklady na propagaci 

a zvýšit jejich efektivnost. Soubor nových marketingových oborů nemůže být 

definitivní, jelikož se stále setkáváme s novými marketingovými přístupy a nástroji, 

které reagují na aktuální tržní situaci z hlediska místa a času (Hesková, Štarchoň, 2009). 

2.5.1 Guerilla marketing 

Guerilla marketing patří do nekonvenčních forem marketingu. Slouží k oslovení 

potenciálních zákazníků s využitím nízkého rozpočtu. Cílem je upoutat pozornost 

zákazníků, aniž by si uvědomovali, že jde o propagaci. Je vnímán jako strategie, taktika 

nebo postup pro jednání v tržních situacích. Guerilla marketing je založen na taktice 

získat si zákazníky, oslabovat konkurenci a udržet se v konkurenčním prostředí 

(Hesková, Štarchoň, 2009).   
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Pro úspěšný guerilla marketing je nutné dobře naformulovat taktiku, která musí 

obsahovat nejméně tři určené oblasti pro navrhovanou komunikační kampaň. První 

oblastí je výběr prostoru, kde se bude kampaň odehrávat. Útok by měl být na místě, kde 

není očekáván. Dalším krokem je zaměření se na definované cíle. Cílem mohou být 

například zvolené zákaznické segmenty nebo místo distribuce. Třetím krokem je 

stáhnutí se zpět, jelikož guerillové akce jsou jednorázového charakteru (Hesková, 

Štarchoň, 2009). 

Tento druh marketingu používají firmy, pokud nemají dostatek sil nebo prostředků na 

konkurenční boj v rámci klasických marketingových nástrojů. Nejprve jej využívaly 

pouze menší firmy s nízkými reklamními rozpočty. V současnosti mají guerillový 

marketing ve svých komunikačních strategiích také velké firmy (Hesková, Štarchoň, 

2009). 

2.5.2 Ambush marketing 

Jedná se o ofenzivní typ marketingu, který nepřímo propojuje jméno firmy s nějakou 

událostí. Může se vyskytovat v případech, kde se podnikající subjekt zaměřuje pomocí 

reklamy na sportovní akce, jenž mají jednoho nebo více oficiálních sponzorů, kteří platí 

práva na reklamu. Subjekty využívající ambush marketing se následně neoficiálně 

a legálně připojují k pořádané akci (Hesková, Štarchoň, 2009). 

V praxi se nejčastěji využívají dvě podoby ambush marketingu: 

 přímý ambush marketing - jde o využívání symbolů týkající se akce, 

využití obrazových materiálů pro sportovní událost, předstírání sponzorství 

nebo formy útoků na oficiální sponzory, 

 nepřímý ambush marketing - lze využít formou spojení, která je založena 

na myšlence využívání osob spojených s událostí ve vlastní reklamní 

kampani nebo formou nežádoucího pronikání na akci, kdy se umísťuje 

reklamní sdělení v blízkosti místa konání události (Hesková, Štarchoň, 

2009). 
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2.5.3 Product placement    

Jedná se o placené umisťování produktu, značky nebo jejich částí přímo do obsahu 

určitého média. Produkt je prezentován slovně, je vizuálně součástí scény nebo je 

používaný hlavním hrdinou. Oproti klasické reklamě vyžaduje relativně nižší náklady 

na komunikaci, navíc je spotřebitel oslovován v příjemném prostředí, například v kině 

nebo doma u televize. Jeho předností je působení na emoce prostřednictvím spojení 

s obsahem díla. Nejčastěji jsou předmětem product placementu potraviny, nápoje nebo 

automobily (Hesková, Štarchoň, 2009). 

2.5.4 Buzz marketing   

Zaměřuje se na vytváření zážitků nebo témat, které přinutí lidi, aby přirozeně mluvili 

o naší značce, produktu nebo firmě. Jde o získání kladných referencí od samotných 

zákazníků. Snaží se upoutat pozornost spotřebitelů a médií tak, že psát a mluvit 

o produktu či značce je pro média zajímavým a zábavným tématem. Cílem buzz 

marketingu je vyvolat rozruch a poskytnout lidem téma, o kterém by mezi sebou mohli 

mluvit (Hesková, Štarchoň, 2009). 

2.6   SWOT analýza 

Definice podle Kotlera: „Výtah ze zjištění interních a externích auditů, který upozorňuje 

na klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma 

čelí“ (Kotler, 2007, s. 97). 

Jedná se o typ strategické analýzy stavu podniku, který zkoumá silné a slabé stránky 

a zároveň možné příležitosti či hrozby. Obsahem je analýza vnitřního prostředí, tedy 

vyhodnocení současného stavu společnosti, která má vliv na silné a slabé stránky 

společnosti. Také se zabývá  vnějším prostředí, neboli současnou situací okolí podniku, 

která ovlivňuje příležitosti a hrozby (Grásseová a kol., 2012). 

Jde o často používanou metodu analýzy a to především díky její jednoduchosti 

a realizovatelnosti. Poskytuje údaje potřebné k nalezení shody mezi firemními zdroji 

i dovednostmi a konkurenčním prostředí případně trhem, kde se podnik nachází 

(Blažková, 2007). 
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Název této analýzy vznikl z prvních písmen anglických slov: 

 S = strengths (silné stránky), 

 W = weaknesses (slabé stránky), 

 O = opportunities (příležitosti), 

 T = threats (hrozby) (Blažková, 2007). 

2.7  Shrnutí teoretické části 

Na úvod teoretické části práce jsem vysvětlil pojem marketing a také jsem podrobněji 

rozebral marketingové prostředí a to jak z hlediska makroprostředí, tak i z pohledu 

mikroprostředí. Dále jsem charakterizoval tradiční marketingový mix 4P a rozšířil jej na 

7P, kam patří lidé, materiální prostředí a procesy. Následně jsem uvedl nové techniky 

a trendy, které se používají v marketingu. Na závěr jsem definoval SWOT analýzu.   
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část diplomové práce se zaměřuje na popis vybraného podniku a jeho analýzou 

současného stavu z marketingového hlediska.   

3.1  Představení podniku  

Pro zpracování této diplomové práce jsem si vybral pizzerii v Jihomoravském kraji, 

jejíž název po domluvě nebudu uvádět. Pro účely této práce jsem zvolil fiktivní název 

Pizzerie, s. r. o.. 

Jak již bylo zmíněno, podnik Pizzerie, s. r. o. se nachází v Jihomoravském kraji. Právní 

forma tohoto subjektu je společnost s ručením omezeným a byl založen v roce 2008 se 

základním kapitálem 200 000,- Kč. Statutárním orgánem podniku je jednatel, který je 

zároveň i jeho majitelem (or.justice.cz, ©2012-2015).  

Jelikož se jedná o restauraci, konkrétně o pizzerii, jejímž předmětem podnikání je 

především hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a dále 

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

(or.justice.cz, ©2012-2015). 

Vybraný podnik se nachází ve středu města na frekventované ulici. Pizzerie nabízí svým 

zákazníkům posezení uvnitř podniku a v letních měsících zákazníci mohou využít letní 

zahrádku s posezením. Kapacita vnitřních prostor je 70 míst a venkovních 40 míst.  Pro 

děti je zde k dispozici dětský koutek uvnitř pizzerie a houpačky s pískovištěm před 

podnikem. Podnik nevlastní parkovací plochu, nicméně v okolí pizzerie je dostatek 

parkovacích míst. Co se týče interiéru podniku, prostory jsou rozděleny na dvě části. 

V první části jsou především místa k sezení a je zde umístěn dětský koutek. Ve druhé 

části podniku se nachází bar, kuchyně, sociální zařízení a další místa k sezení.   

Podnik nabízí především italskou kuchyni, kde dominuje široký výběr pizz a těstovin, 

ale také jsou v nabídce pokrmy klasické české kuchyně a různé saláty a dezerty. 

Pizzerie nabízí i rozmanitý výběr alkoholických i nealkoholických nápojů 

(pizzerie.cz, ©2020).  



32 

 

Celkový počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr v podniku je osm. V čele 

podniku je majitel pizzerie, který má na starost řízení podniku a rozhoduje o důležitých 

záležitostech ve vývoji pizzerie. O plynulý chod podniku, nákupy a další provozní 

záležitosti se stará provozní, který podává informace majiteli a radí se s ním ohledně 

dalších kroků. Personální agendu a obecně administrativu zastává jedna administrativní 

pracovnice. V pizzerii jsou dále zaměstnaní 2 kuchaři a 4 číšníci, kteří se střídají dle 

směn a dnů. Během letních měsíců, kdy je zde větší návštěvnost, jsou nabírání také 

brigádníci na výpomoc (Majitel, 2020). 

3.2  Analýza makroprostředí 

V této části práce je provedena analýza makroprostředí podniku. K rozboru tohoto 

prostředí je použita analýza SLEPT. Jedná se o analýzu, která slouží ke zhodnocení 

stavu pizzerie, na kterou působí různé vnější faktory. Jde o faktory sociální, legislativní, 

ekonomické, politické a technologické. 

3.2.1 Sociální faktory  

Tyto faktory především souvisí s demografickými faktory, které ovlivňují primárně 

množství zákazníků. Podstatným faktorem je počet obyvatel, jejich průměrný věk 

a průměrná měsíční mzda. Následující tabulky vycházejí ze statistických údajů 

zpracovaných pro Jihomoravský kraj. 

 

Graf č. 1: Počet obyvatel Jihomoravského kraje v období 2015 - 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

vdb.czso.cz, ©2020) 
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Dle výše uvedeného grafu č. 1 můžeme říci, že počet obyvatel v Jihomoravském kraji 

v období 2015 až 2019 má stoupající tendenci. Oproti prvnímu sledovanému roku se 

počet obyvatel Jihomoravského kraje zvýšil o více než 15 000 obyvatel 

(vdb.czso.cz, ©2020). 

Druhým sledovaným ukazatelem je průměrný věk, který ve sledovaných letech také 

roste, avšak pomalejším tempem. Lze tedy říci, že populace stárne. Průměrný věk 

obyvatel v Jihomoravském kraji byl k 31. 12. 2019 42,5 let. Hodnoty průměrného věku 

můžeme vidět níže v grafu č. 2 (vdb.czso.cz, ©2020). 

 

Graf č. 2: Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje v období 2015 - 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle vdb.czso.cz, ©2020) 

Dalším faktorem je průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji. Také 

hodnoty v tomto ukazateli mají vzestupnou tendenci. Průměrná hrubá měsíční mzda ve 

4. čtvrtletí 2019 dosáhla částky 35 178 Kč. Oproti stejnému obdobím v předchozím roce 

došlo k růstu o 6,6%, což je 2 304 Kč. Růst mezd má vliv na výdaje obyvatel. S jejich 

růstem roste také množství potenciálních zákazníků. Konkrétní vývoj průměrných mezd 

v Jihomoravském kraji je uveden v následujícím grafu č. 3 (czso.cz, ©2016). 
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Graf č. 3: Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji (Zdroj: Vlastní zpracování dle czso.cz, 

©2016) 

3.2.2 Legislativní faktory 

Podnik se vyskytuje na území České republiky, musí se tedy řídit platnými zákony 
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vyhlášky, které mají vliv na restaurační zařízení, patří například Vyhláška 
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kuřácký. Druhým je Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který restauracím a dalším 
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3.2.3 Ekonomické faktory 

V České republice je současná ekonomická situace stabilní a má vzestupný trend. Mezi 

hlavní ekonomické faktory, které ovlivňují podnik, patří HDP, míra inflace a míra 

nezaměstnanosti. Tyto faktory mohou ovlivňovat množství zákazníků pizzerie. 

V následujícím grafu č. 4 můžeme sledovat vývoj hrubého domácího produktu, který ve 

všech sledovaných období rostoucí tendenci a předpokládá se jeho růst i do v nejbližší 

budoucnosti (kurzy.cz, ©2000-2020).    

 

Graf č. 4: HDP České republiky v období 2015 - 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování dle kurzy.cz, 

©2000-2020) 
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Graf č. 5: Míra inflace v období 2015 - 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování dle kurzy.cz, ©2000-2020) 

V blízké budoucnosti se neočekává výrazný výkyv hodnoty tohoto ukazatele. Avšak 

případný růst míry inflace způsobí pokles kupní síly peněz a to má vliv na ceny surovin 

a energií, jež se mohou projevit zvýšením cen pokrmů a nápojů v pizzerii.  

Dalším podstatným faktorem je míra nezaměstnanosti, která v Jihomoravském kraji 

dosáhla k 30. 6. 2019 výše 3,10 % a mezi kraji v České republice má třetí nejvyšší 

hodnotu. Průměrný podíl nezaměstnaných v České republice je ke stejnému datu 

2,75 %. Pokud by míra nezaměstnanosti rostla, znamenalo by to pro podnik méně 

stálých i potenciálních zákazníků (czso.cz, ©2019).  

3.2.4 Politické faktory 

Aktuální politickou situaci v České republice můžeme posoudit jako nestabilní. Jedním 

z důvodů je, že vládnoucí strany, kterými jsou v současné době hnutí ANO a ČSSD, 

nemají potřebou většinu a opírají se o podporu poslanců z KSČM.  

Jedním z politických rozhodnutí, které je závazné a má přímý vliv na podnik, je 

zavedení EET od roku 2016. Tato skutečnost ovlivnila podnik v tom smyslu, že si 

musel pořídit elektronickou pokladnu. Investice do tohoto zařízení se pohybovala 

v řádech tisíců korun, avšak neměla na chod pizzerie výraznější vliv (Majitel, 2020).  
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3.2.5 Technologické faktory 

Podnik disponuje poměrně moderním vybavením a kvalitními spotřebiči včetně 

profesionální dvoukomorové pece. Její pořízení bylo finančně náročné, ale investice se 

vyplatila z důvodu urychlení výdejního procesu, což je důležitý faktor vnímaný 

zákazníkem. Ostatní technologické vybavení není v tomto odvětví nutné pravidelně 

obměňovat jako v jiných oborech (Majitel, 2020).     

3.3  Analýza mikroprostředí 

Vnitřní prostředí podniku bude analyzováno pomocí Porterova modelu pěti sil 

a prostřednictvím modelu McKinsey 7S. 

3.3.1 Porterův model pěti sil 

Porterova analýza se skládá z pěti oblastí, které analyzují jednotlivé faktory, jež mají 

vliv na podnik. Řadíme sem zákazníky, dodavatele, stávající i možnou konkurenci 

a hrozbu nových substitutů. Tyto jednotlivé prvky jsou podrobněji rozebrány 

v následujícím textu.  

Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci pizzerie si mohou jídlo sníst přímo v prostorách podniku, případně si pokrm 

objednat a vyzvednou si jej. Zákazníci podniku jsou lidé všech věkových kategorií 

především z Jihomoravského kraje, avšak nejtypičtějším zákazníkem jsou osoby ve 

věku 17 – 55 let, které navštěvují podnik především v pátek a v sobotu a to od 14 do 21 

hodin. Ve všední dny je nejvyšší návštěvnost od 16 do 19 hodin. Průměrná doba jejich 

pobytu v podniku je 1 – 2,5 hodiny. Nejvíce lidí navštěvuje pizzerii převážně v letních 

měsících a to i kvůli otevřené venkovní terase. Typický zákazník v pizzerii utratí 

250 Kč až 300 Kč a to za jídlo (obvykle pizzu) a jeden až tři nápoje. Lidé na podniku 

oceňují především kvalitní a poctivě připravenou pizzu, dále kladně hodnotí výběr ze 

dvou velikostí pizze a možnost nechat si ji zabalit s sebou zdarma (Majitel, 2020).   

Vyjednávací síla zákazníků je přiměřená, jelikož podnik má jasně stanovený jídelní 

a nápojový lístek, ale zároveň je schopen a ochoten vyhovět požadavkům či přáním 
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zákazníkům. Podnik také bere ohled na osoby s alergií na lepek či laktózu, a proto 

připravuje různé varianty pokrmů, například bezlepkové pizzy (Majitel, 2020).  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Hlavním dodavatelem pizzerie je velkoobchod MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o., kde 

podnik nakupuje velkou část základních surovin, případně od společnosti Eisberg a. s.. 

Dalšími stěžejními dodavateli jsou Pivovar Starobrno, a. s. a Pivovar Litovel a. s., které 

pizzerii dodávají pivo a firma MANEO s. r. o., od které odebírá ostatní alkoholické 

a nealkoholické nápoje. Dále podnik nakupuje dle potřeb v obchodních řetězcích jako je 

Kaufland, Albert nebo Tesco. Vyjednávací síla dodavatelů je poměrně nízká, jelikož 

existuje spousta firem, které nabízí totožný sortiment, a proto není pro podnik 

problémem při nespokojenosti tyto dodavatelé vyměnit za jiné (Majitel, 2020).   

Hrozba nových substitutů 

Existence substitutů v tomto oboru podnikání je poměrně vysoká, protože pizza může 

být jednoduše nahrazena jinými druhy jídel, jako je například rychlé občerstvení, 

steakhousy, sushi bary, burgrárny a další restaurační zařízení. Podnik se proto snaží 

o širší nabídku jídel, aby jeho tržby nebyly závislé pouze na prodeji pizzy. Další 

možností mohou být obchody s potravinami, kde si mohou zákazníci nakoupit různé 

druhy jídel a uvařit si je doma (Majitel, 2020). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Tato hrozba je poměrně vysoká, jelikož neexistují žádné bariéry, které by vstup nové 

konkurence komplikovaly. Nejvýznamnější komplikací pro vstup do tohoto odvětví 

mohou být vysoké náklady na pořízení veškerého vybavení restaurace, kde nejvyšší 

položkou bude zakoupení kvalitní pece a kuchyňských spotřebičů. Další překážkou 

vstupu může být poměrně silná konkurence restauračních zařízení v Jihomoravském 

kraji (Majitel, 2020).  

Rivalita na daném trhu 

V současné době se v okolí pizzerie nachází velká řada podniků, které nabízí stejné 

produkty. Mezi největší konkurenty můžeme zařadit pizzerii La Patas nebo La Strada, 
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jenž leží v Brně, dále pizzerii a restauraci Pizzazz, kterou můžeme navštívit v Blansku, 

dále také podnik Pizzeria Restaurant Venezia v centru Boskovic či Piccolíno v Černé 

Hoře na Blanensku a další, jelikož konkurence v tomto oboru je velmi silná. Podnik se 

proto musí snažit co nejvíce zákazníky zaujmout nebo jim nabídnout něco navíc. 

Hlavním prostředkem v konkurenčním boji je nabídka výhodných akcí jako je například 

k velké pizze nealkoholický nápoj dle vlastního výběru zdarma nebo víkendové 

a sváteční speciální akce. 

Pizzerie La Patas je moderně zrekonstruovaným podnikem, který se nachází v Brně, 

konkrétně v městské části Brno - Starý Lískovec, což může být značnou nevýhodou, 

jelikož jde o okrajovou část Brna a je zde horší dostupnost. Podnik nabízí velké vnitřní 

prostory k sezení a menší venkovní terasu s posezením, která se nachází v zadní části 

podniku a na první pohled není moc viditelná. Jejich jídelní lístek obsahuje především 

různé druhy pizzy, ale také další jídla jako jsou třeba různé druhy těstovin a omáček, 

pokrmy z masa, ryby, dezerty a další. Ovšem při srovnání cen jsou ceny v podniku La 

Patas o něco vyšší. Výhodou podniku je, že nabízí denní menu, má vlastní parkoviště 

a rozvoz jídel po Brně a okolí. Jedná se také o bezbariérovou restauraci. Nevýhodu je, 

že nenabízí žádná bezlepková jídla (la-patas.cz, ©2020). 

Dalším konkurentem je Pizzerie La Strada, což je moderní podnik umístěn v centru 

města Brna, konkrétně na ulici Kounicova. I když je podnik umístěn na dobrém místě 

a o zákazníky nemá nouzi, jedná se o docela malý podnik, takže nejen v poledních 

hodinách je obtížné zde bez rezervace získat místo k sezení. V letních dnech se snaží 

kapacitu míst navýšit tak, že nabízí menší posezení venku před podnikem. Jídelní lístek 

je zaměřen na italskou kuchyni, ale na své si také přijdou příznivci steaků, salátů či 

sladkých pokrmů. Ceny jsou zde také o něco vyšší. Výhodou je, že podnik má vlastní 

rozvoz jídel po Brně a nabízí polední menu. Jako plus může být bráno, že podnik bere 

ohled na zákazníky s alergiemi a nabízí například bezlepkové varianty jídel 

(lastrada-brno.cz, ©2020). 

Za konkurenta podniku se také řadí Pizzerie a restaurace Pizzazz Blansko. Podnik je 

situován do středu města Blanska. Tato restaurace je poměrně moderní, protože prošla 

v minulém roce větší rekonstrukcí interiéru. Jelikož se jedná o pizzerii, tak v jídelním 

menu je převážně široká nabídka pizzy. Podnik ale také nabízí jiné druhy pokrmů, jako 
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jsou saláty, burgery, těstoviny a různé moučníky. Ceny jídel i nápojů jsou velice 

podobné cenám mnou vybraného podniku. Pizzerie Pizzazz nabízí polední menu 

i rozvoz jídel po okolí a také zajišťuje cateringové služby (pizzazz.cz, ©2016). 

Pizzeria Restaurant Venezia leží v blízkosti Masarykova náměstí v Boskovicích. Tato 

restaurace má více než dvacetiletou tradici. Nabízí velké množství druhů pizzy. Část 

z nich je i v bezlepkové podobě. Jelikož se jedná o italskou kuchyni, zákazníci si zde 

mohou objednat kromě pizzy i další typické italské pokrmy jako jsou těstoviny, risotto 

a ryby. Za nevýhodu považuji poměrně malou velikost podniku s malým počtem míst 

k sezení, avšak v letních měsících je pro zákazníky k dispozici venkovní terasa. Naopak 

výhodou je rozvoz jídel po okolí a nabídka denního menu (pizzeria-venezia.cz, ©2020). 

Posledním vybraným konkurentem je podnik Piccolíno v Černé Hoře, který je ze všech 

uvedených podniků nejmladší. Tato pizzerie se nachází poblíž frekventované silnice 

I/43 vedoucí z Brna do Svitav. Nabízí poměrně široký výběr pizzy, avšak v nabídce se 

zde dají najít i těstoviny a míchané saláty. Tato pizzerie se soustředí především na 

rozvoz pizzy do okolních obcí. Jelikož její historie není dlouhá, řadí se spíše k méně 

významnému konkurentovi (pizzerie-piccolino.cz, ©2020). 

Srovnání s největším konkurentem 

V následující tabulce č. 2 je Pizzerie, s. r. o. porovnána s nejvýznamnějším 

konkurentem, kterým je Pizzerie a restaurace Pizzazz Blansko, ve zvolených oblastech 

především z hlediska případných návrhů.  
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Tabulka č. 2: Porovnání s nejvýznamnějším konkurentem podniku (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

pizzerie.cz, ©2020; pizzazz.cz, ©2016) 

  Pizzerie, s. r. o. Pizzazz Blansko 

Jídelní a nápojový lístek Přibližně stejná nabídka Přibližně stejná nabídka 

Denní/týdenní menu Ne Ano 

Dětské menu Ne Ano 

Dětský koutek Ano, i venku Ano, pouze uvnitř 

Ceny Přibližně stejné Přibližně stejné 

Rozvoz Ne Ano 

Otevírací doba Pouze úterý až sobota Každý den 

Webové stránky 

Nepřehledné, 

neaktualizované, chybí 

informace 

Přehlednější, aktualizované 

Platba kartou Ano Ano 

Venkovní posezení Ano - velká terasa Ano - malé posezení 

Interiér Malebný italský styl Modernější styl 

Vlastní parkoviště Ne Ne 

Z předchozí tabulky č. 2 vyplývá, že nejvýznamnější konkurent Pizzazz Blansko nabízí 

oproti mnou vybranému podniku denní menu, dětské menu, rozvoz jídel a delší 

otevírací dobu. Z tohoto důvodu má Pizzazz Blansko konkurenční výhodu, jelikož 

dokáže uspokojit širší spektrum zákazníků. Výhodou Pizzerie, s. r. o. naopak je, že je 

zákazníkům k dispozici venkovní dětský koutek a velká terasa.     

3.3.2 Model McKinsey 7S 

Tento model se rovněž zabývá analýzou mikroprostředí podniku. Rozebírá kritické 

faktory, které jsou vzájemně propojené a ovlivňují podnik. 

Strategie 

Pizzerie, s. r. o. nemá striktně definovanou strategii v podnikové dokumentaci. Avšak 

majitel podniku má určitou představu o cílech podniku. Primárním cílem podniku je 

udržení stávajících zákazníků, zvyšování jejich spokojenost a získávání nových 

zákazníků. Dále se podnik snaží o zvyšování kvality služeb a zabezpečení finanční 

stability. Neméně důležitým cílem je také budování dobrého jména podniku. Tyto cíle 

podporují všichni zaměstnanci pizzerie (Majitel, 2020). 
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Struktura 

Tato struktura je poměrně jednoduchá a má podobu liniové organizační struktury. Jsou 

zde určeny přímé vztahy nadřízenosti a podřízenosti a každý zaměstnanec je odpovědný 

za vykonání úkolů, které mu byly přiděleny. Rozhodovací procesy jsou v pravomoci 

majitele podniku, který je zároveň i jeho jednatelem a zastřešuje celou organizaci. 

Rozděluje některé pravomoci na provozního, administrativní pracovnici či přímo na 

jednotlivé zaměstnance. Provozní pizzerie zodpovídá za fungování a provoz podniku 

a je prostředníkem mezi majitelem a ostatními zaměstnanci (Majitel, 2020). 

Majitel

 

Administrativní 

pracovnice

 

Provozní pizzerie

 

Kuchaři 

 

Obsluha

 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura podniku (Zdroj: Vlastní zpracování dle Majitel, 2020) 

Systémy řízení 

Z důvodu malé velikosti podniku není nutné vynaložit náklady na pořízení 

informačního systému. Pizzerie vede především evidenci skladu na skladových kartách, 

aby věděla jaké druhy a množství surovin má na skladu a případně mohla včas reagovat, 

aby nedocházelo k absenci surovin a neuspokojení poptávky (Majitel, 2020).  

Dále pizzerie musí jako jiné podniky online evidovat tržby prostřednictvím EET. 

Z tohoto důvodu podnik vlastní EET pokladnu Markeeta Smart Pokladnička. Jedná se 
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o základní pokladní systém, který odešle přes internet hlášení o tržbě na Finanční 

správu (Majitel, 2020). 

Podnik ke komunikaci se zaměstnanci využívá především osobní komunikaci, jelikož se 

jedná o malý podnik, dále pomocí mobilních telefonů nebo e-mailů. Komunikace se 

zákazníky není moc dobře zajištěna, protože podnik není na žádných sociálních sítích, 

které jsou dle mého názoru v dnešní době naprosto klíčové. Se zákazníky se tedy snaží 

komunikovat alespoň pomocí webových stránek, které nejsou bohužel moc přehledné 

ani pravidelně aktualizované (Majitel, 2020). 

Styl řízení 

Jelikož jde o malý podnik, kde se všichni zaměstnanci dobře znají, tak styl řízení v této 

pizzerii lze považovat spíše za demokratický. Avšak v některých situacích může být 

označován za autoritativní styl, protože konečná rozhodnutí jsou na majiteli podniku, 

která se však snaží konzultovat se zaměstnanci. Jelikož je majitel v každodenním 

kontaktu se zaměstnanci, snaží se s nimi komunikovat a přijímat nápady a podněty ke 

zlepšení, i když nejvíce jedná s provozním, který potom předává informace ostatním 

zaměstnancům a zároveň pro majitele zprostředkovává zpětnou vazbu. I přesto, že jsou 

v podniku jasně stanovené pravomoci a odpovědnosti, převažuje zde přátelská a klidná 

atmosféra (Majitel, 2020). 

Spolupracovníci 

Zaměstnanci jsou pro podnik klíčovým faktorem, protože bez nich by podnik nemohl 

fungovat. Důležitou roli hraje výběr zaměstnanců, jelikož přicházejí do každodenního 

styku se zákazníky, a proto je důležité jejich vystupování a jednání, které se poté odráží 

i na spokojenosti zákazníků a recenzích podniku. Výběr zaměstnanců provádí výhradně 

majitel podniku na základě osobního setkání. Při náboru nových pracovníků podnik 

preferuje vyučení v oboru gastronomie, případně určitou délku praxe. Za dobře 

odvedenou práci dostávají odpovídající mzdové ohodnocení, včetně spropitného od 

zákazníků (Majitel, 2020). 
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Schopnosti 

Pizzerie očekává od svých zaměstnanců určitou úroveň měkkých a tvrdých dovedností, 

jelikož jsou v tomto oboru nezbytné. Pracovníci podniku musí mít kvalifikaci a znalosti 

v oboru gastronomie, měli by tedy být alespoň vyučeni v daném odvětví. Dále se od 

zaměstnanců očekává komunikativnost, spolehlivost, svědomitost při plnění úkolů 

a chuť se neustále zlepšovat ve své profesi (Majitel, 2020). 

Sdílené hodnoty 

Ačkoliv podnik nemá jasně definovanou strategii, má jisté vize, kam by měl podnik 

v budoucnu směřovat, čeho by měl dosáhnout a stanovuje různé krátkodobé cíle. Každý 

jednotlivý pracovník je ztotožněn s těmito cíli a napomáhá podniku k jejich realizaci. 

Ke sdíleným hodnotám se řadí především zaměření na zákazníka a jeho spokojenost 

a loajalitu (Majitel, 2020).  

3.4  Marketingový mix 

V této části diplomové práce je blíže specifikován marketingový mix podniku, který je 

rozdělen do čtyř skupin. Jde o produkt, cenu, distribuci a propagaci. Jednotlivé části 

jsou podrobně popsány v následujícím textu. 

3.4.1 Produkt 

Hlavním produktem vybraného podniku je pohostinská činnost. Podnik je zaměřen 

především na italskou kuchyni a nabízí chutné pokrmy z kvalitních surovin. 

Pizzy - v nabídce pizzerie je celkem 40 pizz, které jsou připravovány ve dvou 

velikostech, a to malá o průměru 33 cm s gramáží 200 g a velká o průměru 50 cm 

s gramáží 400 g. Všechny pizzy jsou připravovány z čerstvého, ručně uhněteného těsta, 

které je chystané před zraky zákazníků, nikoliv v kuchyni za dveřmi. Příprava a základ 

všech pizz je stejná, liší se dle variace ingrediencí. Na žádost zákazníků mohou být 

okraje pizzy potřeny česnekovým či bazalkovým pestem. 
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Těstoviny - zákazník má možnost výběru ze dvou druhů těstovin, a to klasické špagety 

nebo penne. Následně si k nim mohou vybrat omáčku, kuřecí maso, kousky lososa nebo 

jiné varianty dle aktuální nabídky. 

Saláty - podnik nabízí pět variací salátů. Jde o salát Caesar s míchanou zeleninou, 

kuřecím masem, parmazánem, krutony a dresingem, dalším je míchaný salát 

s rozpečeným hermelínem, dále klasický Řecký salát s olivami a balkánským sýrem 

a salát s plátky uzeného lososu. Poslední variantou je Šopský salát. 

Smažená jídla - do sortimentu těchto jídel patří smažený kuřecí i vepřový řízek, 

smažený sýr a kuřecí nugety.  

Burgery - v nabídce podniku jsou tři burgery, a to klasický, bacon a cheeseburger.  

Dezerty - podnik nabízí různé zmrzlinové poháry i pečené dortíky. 

Přílohy - k hlavním jídlům si zákazníci mohou vybrat z osmi druhů příloh, jako jsou 

například hranolky, krokety, vařené brambory, americké brambory, grilovaná zelenina 

a další.  

Chuťovky k pivu - jedná se o drobné pochutiny typu brambůrky, tyčinky, křupky nebo 

oříšky. 

Nealkoholické nápoje - v nabídce nealkoholických nápojů můžeme naleznout studené 

nápoje, mezi které patří točené i lahvové limonády, džusy, perlivá i neperlivá voda 

a nealkoholické pivo. Nabídka teplých nápojů zahrnuje různé druhy káv a čajů, horký 

džus a horká čokoláda. 

Alkoholické nápoje - tato nabídka se skládá ze dvou točených piv Starobrno a Litovel, 

také je zde možnost zakoupit lahvové pivo Pilsner Urquell, dále různá červená a bílá 

vína a sekty. Také nabízí širokou nabídku destilátů a lihovin. Mezi teplé alkoholické 

nápoje, které je možno zakoupit, patří například svařené víno či grog 

(pizzerie.cz, ©2020). 

Zákazníci podniku mají největší zájem o různé varianty pizzy. U mladších zákazníků je 

to například pizza hawai, ke které si nejčastěji objednávají Kofolu. U dospělých 
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zákazníků se objednávka nejčastěji skládá z pikantnější pizzy jako je například pizza 

Diavola nebo Salámová a piva případně perlivé či neperlivé vody. Ačkoliv nabídka 

pizzerie je podobná konkurenci, podnik si dokáže udržet své zákazníky a oslovit nové 

díky poctivě připraveným pokrmům a příjemnému prostředí (Majitel, 2020). 

3.4.2 Cena 

Majitel pizzerie si ceny stanovuje sám, avšak bere ohled na ceny v konkurenčních 

podnicích.  Při stanovení ceny se vychází z nákladů, které se skládají z nákupních cen 

surovin a nákladů na přípravu. K ceně je dále připočtena marže a tím vzniká konečná 

cena pro zákazníka. Tato marže je přiměřeně vysoká, aby byl podniku generován zisk, 

ale zároveň musí být cena akceptovatelná pro zákazníky. Ceny nabízených jídel 

a nápojů se podnik snaží udržovat stálé a v poměru kvality k ceně. Níže jsou v tabulce 

č. 3 uvedeny ceny vybraných položek z nabídky pizzerie v porovnání 

s nejvýznamnějším konkurentem (Majitel, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Tabulka č. 3: Přehled cen vybraných položek v porovnání s nejvýznamnějším konkurentem (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle pizzerie.cz, ©2020; pizzazz.cz, ©2020) 

Název položky Ceny Pizzerie, s. r. o. Ceny Pizzazz Blansko 

Pizzy ⌀ 33 cm 120 - 184 Kč 120 - 164 Kč 

Margherita 120 Kč 120 Kč 

Hawai 145 Kč 144 Kč 

Quattro formaggi 159 Kč 160 Kč 

Pizzy ⌀ 50 cm/40 cm 170 - 260 Kč 184 - 229 Kč  

Margherita 170 Kč 184 Kč 

Hawai 232 Kč 209 Kč 

Quattro formaggi 238 Kč 225 Kč 

Těstoviny 140 - 154 Kč 149 Kč 

Bolognese 140 Kč - 

Salmone 154 Kč - 

Saláty 75 - 164 Kč 49 - 149 Kč 

Šopský 75 Kč 129 Kč 

Ceasar 164 Kč - 

Smažená jídla 80 - 95 Kč 99 - 156 Kč 

Smažený sýr 80 Kč 99 Kč 

Vepřový řízek 95 Kč 135 Kč 

Burgery 139 - 169 Kč 179 - 219 Kč 

Klasický 139 Kč 179 Kč 

Bacon 169 Kč 179 Kč 

Dezerty 55 - 80 Kč 15 - 85 Kč 

Čokoládový dortík 59 Kč 75 Kč 

Zmrzlinový pohár s ovocem 80 Kč 75 Kč 

Přílohy 32 - 55 Kč 5 - 59 Kč  

Hranolky 40 Kč 39 Kč 

Grilovaná zelenina 55 Kč 59 Kč 

Chuťovky k pivu 20 - 55 Kč - 

Tyčinky 25 Kč - 

Brambůrky 30 Kč - 

Nealkoholické nápoje 21 - 65 Kč 30 - 74 Kč 

Kofola 0,5l  34 Kč - 

Cappuccino 44 Kč 54 Kč 

Alkoholické nápoje 29 - 250 Kč 30 - 260 Kč 

Starobrno/Staropramen 11° 0,5l 29 Kč 30 Kč 

Jägermeister 0,04l 50 Kč 55 Kč 
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Z tabulky č. 3 je zřejmé, že ceny pizzy mnou vybraného podniku jsou obdobné cenám 

nejvýznamnějšího konkurenta. Stejně tak ceny těstovin, dezertů, příloh a nápojů jsou si 

velmi podobné. Naopak ceny smažených jídel a burgerů jsou v podniku Pizzerie, s. r. o. 

levnější než u vybraného konkurenta. V porovnání cen Pizzazz Blansko nabízí levnější 

saláty, avšak v jejich nabídce se nenachází žádné chuťovky k pivu. Na tomto základě se 

domnívám, že z hlediska cen nabízených produktů je na tom lépe podnik 

Pizzerie, s. r. o..  

3.4.3 Distribuce 

Pizzerie se nachází v Jihomoravském kraji ve středu města na frekventované ulici. Tato 

lokalita je pro zákazníky dobře dostupná, jelikož se v blízkosti podniku nachází vlaková 

stanice a autobusová zastávka. I když podnik nevlastní žádnou parkovací plochu, 

v okolí je dostatek parkovacích míst pro osoby, které do restaurace přijedou osobním 

automobilem. 

Podnik nabízí služby v oblasti pohostinství, tudíž se jedná o přímou distribuci 

v prostorách pizzerie. Produkt tedy přímo putuje od výrobce rovnou ke spotřebiteli. 

Značnou výhodou je přímý kontakt se zákazníkem. Podnik takto dostává zpětnou vazbu 

od zákazníka a podle jeho reakcí či chování lze usoudit, zda je s kvalitou služeb 

spokojen nebo nespokojen. 

Pizzerie má oproti okolním podnikům kratší otevírací dobu a to především proto, že 

nenabízí polední menu. Z tohoto důvodu má otevřeno až od odpoledních hodin a dva 

dny v týdnu je zavřeno. Nejvíce zákazníků navštěvuje podnik především o víkendu ve 

večerních hodinách, kdy je restaurace plná. Ve všední dny je v pizzerii nejvíce 

zákazníků po 16. hodině. Aktuální otevírací dobu pizzerie můžeme vidět v následující 

tabulce č. 4 (Majitel, 2020). 
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Tabulka č. 4: Otevírací doba podniku Pizzerie, s. r. o. (Zdroj: Vlastní zpracování dle pizzerie.cz, ©2020) 

Den Otevírací doba 

 Pondělí Zavřeno 

 Úterý 14:00 - 21:00 

 Středa 14:00 - 21:00 

 Čtvrtek 14:00 - 21:00 

 Pátek 14:00 - 00:00 

 Sobota 14:00 - 00:00 

 Neděle Zavřeno 

 

   
Podnik nenabízí zákazníkům vlastní rozvoz jídel ani zprostředkovaně prostřednictvím 

kurýrní služby. Zákazníci si však mohou zavolat do pizzerie a jídlo si zde objednat. 

Obsluha jim sdělí předběžný čas, kdy si mohou jídlo sami vyzvednout.  

3.4.4 Propagace 

Tato část marketingového mixu je důležitou součástí každého podniku. Především díky 

marketingové komunikaci podnik nejvíce upoutá a přiláká zákazníky, proto je důležité 

si dát záležet na prezentaci podniku. Existují různé formy propagace, které podnik může 

využívat ke komunikaci s konečným zákazníkem. 

Reklama 

Reklama je nástroj, který podnik využívá. Jde například o venkovní reklamu v podobě 

menšího billboardu s názvem podniku umístěného na boční straně venkovní terasy, 

která směřuje na frekventovanou ulici a je vidět i z vlakové a autobusové zastávky, 

tudíž dokáže zaujmout více kolemjdoucích. Další menší cedule a vývěska s kontaktem 

na pizzerii a otevírací dobou se nachází kousek od vchodových dveří. Podnik si je 

vědom síly informačních technologií a vlastní webové stránky, kde si zákazníci mohou 

prohlédnout nabídku pokrmů a nápojů, které podnik nabízí, dále zde mohou zákazníci 

vidět fotografie prostorů i jídel. Je zde také uveden kontakt a další údaje o pizzerii. 

Bohužel webové stránky nejsou příliš přehledné a není na nich uvedeno kompletní 

menu.  
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Podpora prodeje 

Pizzerie, s. r. o. tento způsob propagace nevyužívá. Svým zákazníkům neposkytuje 

žádné kupony, slevy ani propagační materiály. Použití tohoto nástroje například ve 

formě množstevních slev by však mohlo zaujmout stávající i nové zákazníky. 

Osobní prodej 

Tato forma komunikace je typickou metodou propagace v pohostinství a to proto, že je 

zde zajištěn osobní kontakt mezi zákazníkem a obsluhou. Obsluha zákazníkovi podá 

informace týkající se nabízených produktů a poradí jim s výběrem. Výhodou této formy 

propagace je okamžitá zpětná vazba, která podniku může pomoci v neustálém 

zlepšování. Velmi důležité je zde chování a komunikační schopnosti obsluhy a také 

jejich znalost nabízených produktů. Všechny tyto faktory ovlivňují spokojenost 

zákazníků a jejich ochotu se do pizzerie vrátit znovu. 

Public relations 

Tento způsob komunikace je v současné době velmi využívaný, avšak podnik tento 

způsob téměř nevyužívá. I když vlastní například webové stránky, tak o ně podnik příliš 

nepečuje a tím pádem jsou poměrně neaktuální a nepřehledné. Další metody 

komunikace s veřejností podnik bohužel nevyužívá, což je škoda, jelikož 

prostřednictvím sociálních sítí se o této pizzerii mohou dozvědět noví zákazníci.  

Přímý marketing 

V pizzerii se tato forma komunikace se zákazníky nepoužívá, protože vedení pizzerie 

o něj v současné době nejeví zájem. Podnik aktuálně nevyužívá k propagaci žádné 

letáky. 

Shrnutí marketingové komunikace 

Bohužel pizzerie má v této oblasti značné nedostatky a využívá velmi málo 

komunikačních nástrojů k oslovení stálých i potenciálních zákazníků. Dle mého názoru 

celková propagace pizzerie není na vysoké úrovni a měla by na tomto faktoru více 

zapracovat, jelikož je zde prostor ke zlepšení. 
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3.4.5 Lidé 

Jak už bylo dříve zmíněno, podnik zaměstnává 8 osob na hlavní pracovní poměr 

a v letních měsících jsou podle potřeby přijímaní brigádníci jak na výpomoc v kuchyni 

a na obsluhu. Pizzerie dbá na výběr pracovníků, protože si je vědoma, že osobní kontakt 

se zákazníkem je velice důležitý. Z tohoto důvodu při náboru zaměstnanců nebere 

v potaz pouze jejich kvalifikaci a praxi, ale sleduje také to, jak pracovník vystupuje, 

jaké je jeho chování a podobně. Proto nábor pracovníků probíhá na základě osobní 

schůzky. Podnik se snaží pečovat o své zaměstnance například tím, že jim poskytuje 

pokrm a nápoje v rámci směny zdarma a možnost nechat si celé spropitné co obdrží od 

zákazníků. Školení  zaměstnanců neprobíhá, protože majitel podniku tuto možnost 

neshledal jako nutnou pro provoz a fungování podniku. 

Zaměstnanci jsou důležitým mechanismem pizzerie a každý zastává určitou práci 

v podniku, kde  jsou jasně definované pravomoci a odpovědnosti každého z pracovníků. 

Za přípravu a kvalitu podávaných jídel jsou zodpovědní kuchaři. Za komunikaci se 

zákazníkem, výdej pokrmů a příjímání plateb je zodpovědná obsluha, která je v podniku 

zvláště klíčová, jelikož přichází do přímého kontaktu se zákazníkem. Dále je zde 

zaměstnán provozní, který zodpovídá za plynulý chod podniku a také administrativní 

pracovnice, která řeší veškeré administrativní záležitosti. Ostatní důležité činnosti jako 

je stanovení strategie, určování cen a podobně jsou pod vedením majitele podniku. 

3.4.6 Procesy 

Jelikož se jedná o služby v oblasti pohostinství, klíčovým procesem v podniku je 

příprava pokrmů. Proces přípravy začíná nákupem a zajištěním dostatečného množství 

potřebných surovin pro dosažení plynulého chodu výdeje jídel. V případě, že se zjistí 

nedostatečné množství nějaké suroviny, kuchař o tom informuje provozního, který se 

suroviny snaží pohotově zajistit. Pokud je vše potřebné naskladněno, přichází na řadu 

další fáze, kdy si kuchař některé suroviny předchystá, aby při přípravě jídla nedocházelo 

ke zbytečným prodlevám a zákazník nemusel dlouho čekat a pizzerie tak zbytečně 

nepřicházela o zákazníky z důvodu nespokojenosti. V momentě, kdy je jídlo připraveno, 

předává jej kuchař obsluze k výdeji. 
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Další proces začíná samotným příchodem zákazníka do pizzerie. Zákazník si vybere 

místo kam se posadí. V okamžiku, kdy si zákazník odloží své oblečení a usadí se ke 

stolu, přijde obsluha s jídelním lístkem pro každou osobu u stolu a zeptá se, zda si dají 

něco k pití. Tento proces je velice důležitý, jelikož obsluha přichází do přímého 

kontaktu se zákazníkem a je velice důležité, jak se bude obsluha k zákazníkovi chovat 

a jak bude vystupovat. Tato fáze procesu má velký vliv na to, zda se zákazník bude chtít 

do pizzerie vrátit. Po tomto kroku jde obsluha nachystat požadované nápoje 

a zákazníkovi tak nechá prostor na výběr jídel z jídelního lístku. Jakmile jsou nápoje 

připravené, obsluha se vrací k zákazníkovi a při předání nápojů se jej zeptá, zdali má 

vybráno jídlo. V případě, že zákazník ještě není rozhodnut, dopřeje mu více času 

a přijde se zeptat později. Pokud má zákazník vybráno, přijme jeho objednávku a předá 

ji kuchaři. Jestliže zákazník stále neví, co si vybrat, obsluha se mu snaží pomoci 

a případně mu doporučit určitý pokrm. V průběhu pobytu zákazníka v pizzerii se jej 

obsluha chodí ptát, zda si nechce objednat další jídlo či nápoj. 

Jakmile kuchař obdrží zadanou objednávku, snaží se ji připravit v takovém čase 

a kvalitě, aby zákazník nemusel příliš dlouho čekat, pokrm odpovídal požadavkům a byl 

podán v teplém stavu. Než obsluha přinese zákazníkovi objednané jídlo, donese na stůl 

příbory a případně i talířky k pizze. Po dojedení pokrmů obsluha odnese nádobí 

a především se zákazníka zeptá, jak byl s jídlem spokojen a zda si přeje ještě něco 

objednat. Zákazník si v tomto kroku může objednat něco dalšího a proces se opakuje 

anebo požádat obsluhu o zaplacení. Pokud si přeje zaplatit, obsluha se jej zeptá, zdali 

chce platit kartou nebo v hotovosti. Po zaplacení obsluha poděkuje a popřeje 

zákazníkovi hezký zbytek dne. Zákazník odchází z pizzerie a proces ve vztahu 

k zákazníkovi končí. 

3.4.7 Materiální prostředí 

Důležitým faktorem je, jak podnik působí na zákazníka, aby se tam zákazník rád vrátil. 

První co při příchodu uvidí je exteriér pizzerie a následně její interiér. Na základě toho 

se rozhodne, zdali vůbec podnik navštíví. 

Zákazník při příchodu může vidět velkou terasu s dřevěným posezením a dětské 

houpačky včetně pískoviště. Tyto prostory jsou využívány především v letních měsících 
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anebo v zimních dnech pro kuřáky. Kolem terasy i budovy pizzerie se nachází různé 

především květinové dekorace. Samotná budova pizzerie je prosklená, takže zákazník 

může vidět dovnitř. Budova je ozdobena decentním osvětlením. Interiér podniku majitel 

příliš často nerenovuje, takže vybavení není nejnovější, avšak na zákazníka působí 

pizzerie vřelým a útulným dojmem převážně díky dobře umístěnému krbu a dřevěnému 

nábytku. Celkový styl pizzerie se snaží vzhledově navodit italskou atmosféru. V první 

i druhé části podniku se nacházejí prostory k posezení. Prostory jsou plně 

klimatizovány, v obou částech se nachází televize a reproduktory a celá pizzerie je 

pokryta volně dostupným internetovým připojením, což ocení nejen mladší návštěvníci. 

V první části podniku je umístěn dětský koutek. V druhé části pizzerie je situován bar 

s koutem pro výrobu pizzy a v zadní části jsou toalety pro zákazníky. Zaměstnanci 

podniku nemají žádné předepsané jednotné uniformy. 

3.5  SWOT analýza 

Na základě předchozích analýz mikroprostředí a makroprostředí podniku provedu 

komplexní shrnutí výsledků pomocí SWOT analýzy. Tato metoda pomáhá identifikovat 

silné a slabé stránky podniku, ale také příležitosti a hrozby. Snahou podniku by mělo 

být co nejvíce využívat silných stránek, odstranit slabé stránky, efektivně využít 

příležitosti a předcházet hrozbám. 

3.5.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky Pizzerie, s. r. o. bezesporu patří široký výběr kvalitních a poctivých 

pokrmů, které jsou vždy připravené z čerstvých surovin. Zákazníkům je k dispozici 

příjemné a malebné prostředí podniku, které je zařízeno v italském stylu a díky 

dekorativním prvkům jako je krb, akvárium nebo dřevěný nábytek navozuje atmosféru 

dovolené v italských Benátkách. Další silnou stránkou je velká prostorná terasa 

nacházející se před vchodem do pizzerie, kterou zákazníci nejvíce využívají v letních 

měsících. Pro nejmenší návštěvníky je v podniku k dispozici dětský koutek, který se 

nachází uvnitř pizzerie i na venkovní terase. Silnou stránkou podniku je i jeho umístění, 

jelikož se nachází ve středu města na rušné ulici poblíž vlakové i autobusové zastávky, 

tudíž je pro zákazníky dobře dostupný. Mezi silné stránky v neposlední řadě patří také 

možnost platby kartou a celopodnikové pokrytí Wi-Fi sítí. 



54 

 

3.5.2 Slabé stránky 

Hlavní slabou stránkou podniku je její nedostatečná propagace. Pizzerie využívá 

v rámci reklamy jen menší billboard s názvem podniku, který je umístěn na boční straně 

terasy a je viditelný z ulice. Podnik nevyužívá v rámci propagace sociální sítě, ačkoliv 

tímto způsobem může získat nové zákazníky. Jednou z nejslabších stránek podniku je 

krátká otevírací doba. Podnik má otevřeno pouze 5 dní v týdnu a to od úterý do soboty. 

Ve všední dny je otevřeno od 14 do 21 hodin, pouze v pátek a sobotu je otevírací doba 

prodloužena do půlnoci. I z tohoto důvodu podnik nenabízí denní menu, což je také 

jednou ze slabých stránek podniku. Slabou stránkou podniku je i to, že nenabízí žádné 

dětské menu, ačkoliv podnik navštěvuje spousta rodin s dětmi. Další slabou stránkou je 

také nekompletní jídelní lístek. Podnik předloží zákazníkovi jídelní lístek, avšak nabízí 

více jídel než je zde uvedeno. Významnou slabou stránkou podniku je i to, že podnik 

nemá rozvoz jídel. 

3.5.3 Příležitosti 

Příležitost pro pizzerii může tvořit účast na různých gastronomických, sportovních či 

kulturních akcích, které jsou v regionu pořádány, jelikož se jich zúčastňuje velké 

množství osob. Pizzerie by tam mohla nabízet své produkty a dostat se tak více do 

povědomí zákazníků. Další příležitostí může být spolupráce se slevovými portály jako 

je například Slevomat.cz nebo Vykupto.cz. Příležitostí pro podnik by mohl být rozvoj 

technologií, který může pizzerii diferencovat od konkurence. Další příležitostí pro 

podnik může být fakt, že stále více zákazníků jsou vegetariáni nebo preferují takzvanou 

raw stravu či bioprodukty, proto by pro pizzerii mohla být příležitost začít vytvářet 

produkty i pro tuto skupinu zákazníků a tím by se odlišili od konkurence. Značnou 

příležitost také představují turistické cíle, které se nachází v blízkosti podniku, jenž by 

mohly do pizzerie přilákat návštěvníky z řad turistů.  

3.5.4 Hrozby 

Velkou hrozbu pro podnik představují vysoké ceny surovin, které by se promítly do 

konečné ceny pokrmů a nápojů nabízených v pizzerii. Tato hrozba pak může zapříčinit 

úbytek zákazníků. Hrozbu a nejistotu představují legislativní změny a nestálá politická 
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situace ve státě. Další hrozbou je vstup nové konkurence ve stejné lokalitě. Hrozbu pro 

podnik představuje zvýšení provozních nákladů, které by se také promítlo do zvýšení 

cen pokrmů a jídel. Poslední neméně důležitou hrozbou je špatná volba dodavatele, 

který je nespolehlivý a díky tomu by mohlo docházet k pozastavení provozu nebo 

omezení nabídky jídel a nápojů. 

V níže uvedené tabulce č. 5 jsou shrnuty silné a slabé stránky Pizzerie, s. r. o. a možné 

příležitosti a hrozby. 

Tabulka č. 5: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné prostředí Krátká otevírací doba 

Lokalita podniku Nedostatečná propagace 

Kvalitní pokrmy Absence obědového menu 

Venkovní terasa Absence rozvozu 

Dětský koutek Nekompletní jídelní lístek 

Platba kartou Absence dětského menu 

Wi-Fi připojení   

Příležitosti Hrozby 

Zapojení do gastronomických akcí Vysoké ceny surovin 

Spolupráce se slevovými portály Legislativní změny 

Rozvoj technologií Vstup nové konkurence 

Pokrmy pro vegetariány, raw 

strava, bioprodukty 
Zvýšení provozních nákladů 

Turistické cíle v okolí Nespolehliví dodavatelé 

Pro hodnocení SWOT analýzy Pizzerie, s. r. o. jsem zvolil metodu přidělení váhy 

a bodů k jednotlivým položkám. Váha vyjadřuje důležitost položky v rámci dané 

kategorie. Celkový součet vah v jedné kategorii musí být roven 1. Čím je hodnota váhy 

vyšší, tím větší má daná položka důležitost a naopak. K jednotlivým položkám jsou také 

přiřazeny body od 1 do 5, přičemž platí, že čím je hodnota bodů vyšší, tím je vyšší 

i míra významnosti dílčího faktoru. Následně je provedeno násobení daných vah a bodů 

a tím je zjištěna celková důležitost jednotlivé položky, respektive celé kategorie. 

Následně jsou celkové hodnoty jednotlivých kategorií vzájemně porovnány a je určena 

strategie SWOT analýzy. Dílčí váhy a body jsou přiřazeny podle předchozích analýz.  
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Tabulka č. 6: Přidělení váhy a bodů silným stránkám (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Váha Body Celkem 

Příjemné prostředí 0,16 4 0,64 

Lokalita podniku 0,14 4 0,56 

Kvalitní pokrmy 0,21 5 1,05 

Venkovní terasa 0,17 4 0,68 

Dětský koutek  0,11 3 0,33 

Platba kartou  0,09 3 0,27 

Wi-Fi připojení 0,12 4 0,48 

Celkem  1 - 4,01 

 

Tabulka č. 7: Přidělení váhy a bodů slabým stránkám (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky Váha Body Celkem 

Krátká otevírací doba 0,17 4 0,68 

Nedostatečná propagace 0,23 5 1,15 

Absence obědového menu 0,16 4 0,64 

Absence rozvozu 0,21 5 1,05 

Nekompletní jídelní lístek 0,12 3 0,36 

Absence dětského menu 0,11 3 0,33 

Celkem 1 - 4,21 

 

Tabulka č. 8: Přidělení váhy a bodů příležitostem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Váha Body Celkem 

Zapojení do gastronomických akcí 0,26 5 1,30 

Spolupráce se slevovými portály 0,23 4 0,92 

Rozvoj technologií 0,14 2 0,28 

Pokrmy pro vegetariány, raw 

strava, bioprodukty 
0,19 4 0,76 

Turistické cíle v okolí 0,18 3 0,54 

Celkem 1 - 3,80 
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Tabulka č. 9: Přidělení váhy a bodů hrozbám (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrozby Váha Body Celkem 

Vysoké ceny surovin 0,26 5 1,30 

Legislativní změny 0,11 2 0,22 

Vstup nové konkurence 0,21 3 0,63 

Zvýšení provozních nákladů 0,19 3 0,57 

Nespolehliví dodavatelé 0,23 4 0,92 

Celkem 1 - 3,64 

U silných stránek dosáhla celková důležitost hodnoty 4,01, kdežto hodnota celkové 

důležitosti u slabých stránek získala hodnotu 4,21. V kategorii příležitosti je celková 

hodnota důležitosti rovna 3,8 a u hrozeb dosahuje hodnoty 3,64. Na základě zvolené 

metody přiřazení vah a bodů k jednotlivým kategoriím SWOT analýzy je zvolena 

strategie s označením WO, což znamená, že na jejím základě budou sestaveny návrhy 

ke zlepšení marketingového mixu vybrané pizzerie. Snahou bude odstranit slabé stránky 

a efektivně využít příležitosti. 

3.6  Shrnutí analytické části 

Úvodní pasáž analytické části práce se zabývala představením podniku Pizzerie, s. r. o. 

a jeho předmětem podnikání. V zápětí byla provedena analýza makroprostředí podniku 

prostřednictvím SLEPT analýzy. Následně byla vyhotovena analýza mikroprostředí 

pomocí Porterova modelu pěti sil a modelu McKinsey 7S. V neposlední řadě byl 

vypracován marketingový mix, který jsem rozšířil na 7P. Na základě výstupů 

jednotlivých analýz byla sestavena SWOT analýza, pomocí které byly zjištěny silné 

a slabé stránky podniku a také příležitosti a hrozby. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce se zabývám vlastními návrhy pro zlepšení marketingového 

mixu podniku Pizzerie, s. r. o.. Všechny uvedené návrhy vycházejí z výše 

vypracovaných analýz makroprostředí, mikroprostředí a marketingového mixu, jejichž 

souhrn je uveden ve SWOT analýze. Tyto návrhy by poté měly vést ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, lepší informovanosti o podniku a s tím spojený růst zákazníků. 

Pro navržená opatření bude vytvořena kalkulace nákladů, které budou financovány 

z vlastních zdrojů podniku. Pro jednotlivé návrhy budou stanoveny optimistické, reálné 

a pesimistické odhady počtu prodejů. Zvolené návrhy budou zaneseny do časového 

harmonogramu a následně bude realizována analýza rizik doporučených návrhů. 

4.1  Produkt 

Hlavní zaměření Pizzerie, s. r. o. je pohostinská služba, která se orientuje převážně za 

produkci pizzy, ale i na klasická jídla jako jsou například těstoviny, saláty nebo 

smažená jídla. Pro tuto oblast marketingového mixu navrhuji dvě opatření. Prvním 

návrhem je přidání dětského menu na jídelní lístek. Druhým opatřením je rozšíření 

sortimentu o denní menu.     

4.1.1 Rozšíření jídelního lístku o dětské menu 

Nabídka pizzerie neobsahuje v současné době dětské menu, přestože podnik navštěvuje 

velké množství rodin s dětmi. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zařadit do jídelního 

lístku několik dětských pokrmů. Mohlo by se jednat například o dvě dětské pizzy, 

špagety a kuřecí řízek. Ceny dětských jídel jsou určeny na základě vstupních cen 

surovin, nákladů na přípravu a připočtené marže. Při stanovení ceny podnik bere 

v úvahu ceny nejvýznamnějšího konkurenta, což je Pizzerie a restaurace Pizzazz 

Blansko. V následující tabulce č. 10 jsou uvedeny předběžné ceny dětských jídel dle 

konzultace s majitelem a provozním podniku.  
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Tabulka č. 10: Návrh dětského menu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dětské menu 

Množství Položka Cena 

100 g Pizza Vomela se šunkou 85 Kč 

100 g Pizza Hawai s ananasem 85 Kč 

80 g Kuřecí řízek s hranolky/brambory 85 Kč 

100 g Špagety s boloňskou omáčkou a sýrem 85 Kč 

V předchozí tabulce č. 10 je uveden návrh dětského menu, který bude přidán do nově 

vytvořeného jídelního lístku. Dále budou do nového jídelního lístku zařazeny pokrmy, 

které pizzerie již nabízí, ale nejsou uvedeny ve stávajícím menu. Proto navrhuji vytvořit 

jídelní lístek formátu A3, který bude oboustranně barevně natisknut a bude 

zalaminován, aby jeho životnost byla delší. Výtisk jednoho barevného oboustranného 

listu stojí 45,40 Kč včetně DPH a jeho zalaminování stojí 31,20 Kč včetně DPH. 

Vzhledem k počtu míst k sezení a obvyklé návštěvnosti jsem se rozhodl nechat vyrobit 

50 kusů jídelních lístků. V následující tabulce č. 11 je provedená celková kalkulace 

nákladů na výrobu nového jídelního lístku (copycentrum.cz, ©2011). 

Tabulka č. 11: Náklady na tisk jídelních lístků (Zdroj: Vlastní zpracování dle copycentrum.cz, ©2011) 

Cena za kus oboustranného barevného výtisku formátu A3 45,40 Kč 

Cena za kus laminování formátu A3 31,20 Kč 

Celková cena za kus za tisk a laminování 76,60 Kč 

Počet výtisků 50 ks 

Celkové náklady za jídelní lístky 3 830 Kč 

Měsíční kalkulace a návratnost investice zavedení dětského menu a pořízení nového 

jídelního lístku je uvedena v tabulce č. 12. Pro kalkulaci jsem zvolil tři předpoklady, 

a to optimistický, reálný a pesimistický. Dále jsem odhadl na základě průměrné 

návštěvnosti rodin s dětmi, kteří navštěvují podnik téměř denně, průměrný počet 

objednávek dětského menu, stanovil jeho průměrnou cenu, průměrné náklady, které se 

skládají z vlastních nákladů na výrobu, výkonů a ostatních vlastních nákladů výkonů 

a následně vyčíslil zisk. Veškeré hodnoty jsou uvedeny včetně DPH. 
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Tabulka č. 12: Návratnost investice za dětské menu a jídelní lístek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíční kalkulace  

Položka Optimistický Reálný Pesimistický 

Průměrný počet objednávek dětského 

menu 
34 ks 28 ks 22 ks 

Průměrná cena dětského menu 85 Kč 85 Kč 85 Kč 

Průměrné náklady dětského menu 42 Kč 42 Kč 42 Kč 

Celkové průměrné náklady  1 428 Kč 1 176 Kč 924 Kč 

Celkové tržby za dětské menu 2 890 Kč 2 380 Kč 1 870 Kč 

Zisk 1 462 Kč 1 204 Kč 946 Kč 

Náklady na úpravu jídelního lístku  3 830 Kč 3 830 Kč 3 830 Kč 

Návratnost investice v měsících 2,62 3,18 4,05 

Z provedených výpočtů z tabulky č. 12 je zřejmé, že u optimistické varianty je 

návratnost investice více jak dva a půl měsíce, návratnost u reálného odhadu přesahuje 

tři měsíce a u pesimistické předpovědi čtyřměsíční dobu návratnosti investice.  

4.1.2 Rozšíření o denní menu 

Další možností, jak přilákat nové zákazníky, může být zavedení denního menu. Toto 

denní menu by bylo nabízeno pouze ve všední dny od 11 hodin do 14 hodin. Tento 

návrh cílí především na pracující osoby, které svoji práci vykonávají v okolí podniku. 

Denní menu bude stát 95 Kč a skládalo by se z polévky a výběru ze tří hlavních jídel, 

z nichž by jedno jídlo byla pizza. 

Toho denní menu bude zveřejněno na webových stránkách pizzerie, na tabuli před 

restaurací a na dobře viditelné tabuli uvnitř podniku. Z tohoto důvodu podniku 

nevzniknou náklady na tisk denního menu. Průměrný počet objednávek včetně 

stanovení cen a nákladů byl stanoven na základě rozhovoru s majitelem podniku.  

V následující tabulce č. 13 můžeme vidět měsíční kalkulaci tohoto návrhu ve třech 

variantách (Majitel, 2020). 

 

 

 



61 

 

Tabulka č. 13: Měsíční kalkulace denního menu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíční kalkulace  

Položka Optimistický Reálný Pesimistický 

Průměrný počet denních menu 2880 ks 2160 ks 1440 ks 

Průměrná cena denního menu 95 Kč 95 Kč 95 Kč 

Průměrné náklady denního menu 52 Kč 52 Kč 52 Kč 

Celkové průměrné náklady 149 760 Kč 112 320 Kč 74 880 Kč 

Celkové tržby za denní menu  273 600 Kč 205 200 Kč 136 800 Kč 

Zisk 123 840 Kč 92 880 Kč 61 920 Kč 

V předchozí tabulce č. 13 jsem na základě měsíční kalkulace zjistil, že optimistický 

odhad zisku činí 123 840 Kč. Zisk u reálné varianty má hodnotu 92 880 Kč 

a pesimistický předpoklad zisku je 61 920 Kč. 

4.2  Cena 

V této oblasti marketingového mixu není nutno provádět žádné změny, jelikož ceny 

nabízených produktů odpovídají kvalitě a pro zákazníky jsou přijatelné. V porovnání 

s konkurenčními podniky jsou ceny nastaveny podobně. Cenová strategie podniku je 

tedy vhodně nastavená. 

Pro nově navrhovaná opatření na zlepšení marketingového mixu je však nutné stanovit 

jejich ceny. Stanovení cen je ovlivněno cenou konkurence a vstupují do nich vlastní 

náklady na výrobu, výkony a ostatní vlastní náklady výkonu. Tyto kalkulace cen jsou 

uvedeny u jednotlivých návrhů a jsou porovnány s nejvýznamnějším konkurentem 

podniku. Ceny jsou shrnuty v následující tabulce č. 14 a jejich předběžná výše je určena 

dle konzultace s majitelem (Majitel, 2020). 

Tabulka č. 14: Shrnutí cen nových produktů v porovnání z nejvýznamnějším konkurentem (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Majitel, 2020; pizzazz.cz, ©2020) 

Položka Cena Pizzerie, s. r. o.  Cena Pizzazz Blansko 

Dětské menu 85 Kč 89 Kč 

Denní menu 95 Kč 99 - 119 Kč 

V tabulce č. 14 můžeme vidět, že ceny navrhovaných produktů jsou velmi podobné 

nejvýznamnějšímu konkurentovi.  
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4.3  Distribuce 

Dle analýz, které byly provedeny v předchozí části práce, bylo mimo jiné zjištěno, že 

slabými stránkami Pizzerie, s. r. o. je krátká otevírací doba a absence rozvozu. Proto 

v této složce marketingového mixu jsou navrženy dvě následující opatření. Jedním 

z nich je prodloužení otevírací doby podniku a zavedení vlastního rozvozu. 

4.3.1 Prodloužení otevírací doby 

Jelikož jedním z mých návrhů je zavedení denního menu, je k tomu nezbytné upravit 

otevírací dobu podniku, aby mohlo být toto opatření realizováno. Dalším důvodem je 

zvýšení konkurenceschopnosti pizzerie, jelikož okolní podniky mají delší otevírací 

dobu. Navrhuji proto otevřít podnik i v pondělí a dále prodloužit otevírací dobu ve 

všední dny o 3 hodiny z nynějších 14:00 na 11:00. Pro větší přehlednost je nová 

otevírací doba uvedena níže v tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15: Nová otevírací doba podniku Pizzerie, s. r. o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Den Otevírací doba 

Pondělí 11:00 - 21:00 

Úterý 11:00 - 21:00 

Středa 11:00 - 21:00 

Čtvrtek 11:00 - 21:00 

Pátek 11:00 - 00:00 

Sobota 14:00 - 00:00 

Neděle Zavřeno 

Stávající otevírací doba podniku je 41 hodin týdně, což měsíčně činí 164 hodin. 

Navrhované opatření by prodloužilo otevírací dobu pizzerie o 22 hodin týdně a tedy 

o 88 hodin měsíčně. Nová otevírací doba tedy bude činit 63 hodin týdně a to je 252 

hodin měsíčně. Dojde tedy také k prodloužení pracovní doby pro zaměstnance a zvýšení 

provozních nákladů. Provozní podniku dohlíží na chod pizzerie každý den a jeho 

hodinová sazba činí 165 Kč. Rozšíření otevírací doby podniku pro provozního pouze 

znamená, že se mu změní docházka, avšak počet odpracovaných hodin zůstane stejný, 

což je 160 hodin měsíčně. Před rozšířením otevírací doby pracovali kuchaři s hodinovou 

mzdou 135 Kč každý den společně. Od zavedení nové otevírací doby se v podniku 
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budou od pondělí do čtvrtka střídat oba kuchaři a přijme se na dohodu o provedení 

práce jeden student jako brigádník na výpomoc nejen v době poledního menu. Jen 

v pátek a sobotu chodí na směny oba kuchaři. Po celý týden se v podniku střídají dle 

směn po dvou čtyři číšníci s hodinovou sazbou 120 Kč. Majitel podniku prozatím 

neuvažuje o najmutí nových číšníků. Osobní náklady na rozšíření otevírací doby budou 

10 000 Kč měsíčně z důvodu přijetí nového brigádníka. Ostatní náklady tvoří suroviny 

a energie, které jsou vynaloženy navíc z důvodu rozšíření otevírací doby a tato částka 

byla stanovena na základě rozhovoru s majitelem pizzerie. Také odhad průměrného 

počtu zákazníků za hodinu a průměrný zisk na zákazníka byl zjištěn dle domluvy 

s majitelem. V následující tabulce č. 16 je uvedena měsíční kalkulace prodloužení 

otevírací doby (Majitel, 2020). 

Tabulka č. 16: Měsíční kalkulace prodloužení otevírací doby Pizzerie, s. r. o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Optimistický Reálný Pesimistický 

Osobní náklady na rozšíření otevírací 

doby za měsíc 
10 000 Kč 

Ostatní náklady související s 

rozšířením otevírací doby za měsíc 
18 300 Kč 15 600 Kč 13 900 Kč 

Shrnutí nákladů za měsíc  28 300Kč 25 600 Kč 23 900 Kč 

Průměrný počet zákazníků za hodinu 7 5 3 

Průměrný zisk na zákazníka 160 Kč 

Tržby za měsíc 98 560 Kč 70 400 Kč 42 240 Kč 

Zisk za měsíc 70 260 Kč 44 800 Kč 18 340 Kč 

Na základě provedené kalkulace se předpokládá v případě optimistického pojetí měsíční 

zisk ve výši 70 260 Kč. U reálného odhadu je očekáván měsíční zisk 44 800 Kč 

a v případě pesimistické varianty 18 340 Kč zisku za měsíc.  

4.3.2 Zavedení vlastního rozvozu 

Pro podnik by bylo vhodné opatření zavedení vlastního rozvozu, které by vedlo ke 

zvýšení konkurenceschopnosti a vyšším ziskům. Nejvýznamnější konkurent i okolní 

pizzerie rozvoz nabízejí, jelikož v současné době u zákazníků stoupá obliba si svoje 

jídlo sníst v pohodlí domova. Z tohoto důvodu bych opatření týkající se zavedení 

rozvozu považoval za poměrně významné. Pizzerie má výhodu, že v majetku eviduje 

dva vlastní osobní automobily, které by mohly být využity k rozvozu jídel. S tímto 
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opatřením souvisí i zajištění jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr a na 

výpomoc jednoho studenta jako brigádníka, kteří budou mít na starost pouze rozvoz. 

Tento rozvoz by byl provozován od 14 hodin, tedy po ukončení vydávání denního 

menu, do 20 hodin v pondělí až čtvrtek. V pátek a sobotu by byl rozvoz prodloužen do 

22 hodin. Pro lepší orientaci je níže uvedená tabulka č. 17 s dobou rozvozu. 

Tabulka č. 17: Provozní doba rozvozu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Den Doba rozvozu 

Pondělí 14:00 - 20:00 

Úterý 14:00 - 20:00 

Středa 14:00 - 20:00 

Čtvrtek 14:00 - 20:00 

Pátek 14:00 - 22:00 

Sobota 14:00 - 22:00 

Neděle Zavřeno 

Součástí opatření je i stanovení pásem, kam bude pizzerie rozvážet své produkty. 

Jednotlivé ceny za rozvoz se liší na základě vzdálenosti cílové destinace od pizzerie.  

Zavedl bych také možnost, že od určité hodnoty objednávky by byl rozvoz zdarma. 

V následující tabulce č. 18 jsou tyto informace podrobněji zaznamenány. 

Tabulka č. 18: Pásma rozvozu a ceník (Zdroj: Vlastní zpracování)  

Pásmo Vzdálenost v kilometrech Cena rozvozu Rozvoz zdarma 

1 0 - 5 km 30 Kč při objednávce nad 350 Kč 

2 5 - 10 km 40 Kč při objednávce nad 450 Kč 

3 10 - 15 km 50 Kč při objednávce nad 550 Kč 

4 15 - 20 km 60 Kč při objednávce nad 600 Kč  

Pro určení ziskovosti navrhovaného opatření je nutné zjistit potřebné hodnoty. 

Předpokládá se, že průměrná cena objednávky včetně rozvozu bude činit 340 Kč. 

Náklady na objednané jídlo se předpokládají ve výši 120 Kč. Také se zvýší osobní 

náklady v důsledku přijetí nového zaměstnance a brigádníka na rozvoz. Nový 

zaměstnanec, který bude přijat na hlavní pracovní poměr, bude mít hodinovou mzdu ve 

výši 120 Kč na hodinu. Brigádník, kterého podnik najme na dohodu o provedení práce, 

bude mít 10 000 Kč měsíčně za předpokladu, že odpracuje 100 hodin. Jeho hodinová 
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mzda by tedy byla 100 Kč na hodinu. Majitel podniku prozatím hodlá přijmout pouze 

tyto dva pracovníky a dle dalšího vývoje je případně připraven najmout další 

zaměstnance. Hrubá mzda nově přijatého zaměstnance bude činit 19 200 Kč, dále 

odvody sociálního pojištění 4 762 Kč a zdravotního pojištění 1 728 Kč. Superhrubá 

mzda tedy bude činit 25 700 Kč. Průměrná cena objednávky byla stanovena po 

rozhovoru s majitelem podniku, který předpokládá, že nejčastější objednávka se bude 

skládat z minimálně dvou pizz a ceny za rozvoz. Dále je nutné brát v potaz ostatní 

náklady na rozvoz, mezi které se řadí například nákup pohonných hmot pro automobily. 

Hodnoty zisku budou opět propočteny ze tří pohledů (Majitel, 2020). 

Tabulka č. 19: Měsíční kalkulace zavedení vlastního rozvozu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Optimistický Reálný Pesimistický 

Průměrný počet objednávek rozvozu 336 ks 288 ks 216ks 

Průměrná cena objednávky včetně 

ceny rozvozu 
340 Kč 

Průměrné náklady za objednané jídlo 120 Kč 

Mzdové náklady na rozvoz 35 700 Kč 

Průměrné ostatní náklady na rozvoz 7 910 Kč 6 820 Kč 4 040 Kč 

Celkové náklady  43 610 Kč 42 520 Kč 39 740 Kč 

Celkový tržby 114 240 Kč 97 920 Kč 73 440 Kč 

Zisk 70 630 Kč 55 400 Kč 33 700 Kč 

Z výše uvedené tabulky č. 19 je zřejmé, že optimistický odhad měsíčního zisku ze 

zavedení rozvozu činí 30 300 Kč. Reálná varianta je 19 740 Kč měsíčního zisku 

a v neposlední řadě pesimistická predikce měsíčního zisku ze zavedení rozvozu je 

v hodnotě 6 680 Kč. Zavedení tohoto opatření shledávám jako výhodné, protože 

všechny zjišťované varianty přinesou pizzerii zisk. 

4.4  Marketingová komunikace 

Na základě předchozích analýz se zjistilo, že podnik má v oblasti propagace velké 

nedostatky a je nutné jim věnovat dostatečnou pozornost. Tento nástroj marketingového 

mixu se snaží oslovit nové zákazníky a dostat pizzerii více do povědomí zákazníků. 

Proto navrhuji tyto tři následující opatření a příležitostí pro podnik. 
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4.4.1 Úprava a aktualizace webových stránek Pizzerie, s. r. o. 

Jak již bylo dříve zmíněno, podnik používá webové stránky, ale bohužel o ně příliš 

nepečuje a jsou proto neaktuální a nepřehledné. Ani vzhled webových stránek není 

uspokojivý, proto bych jako opatření navrhl jejich celkovou změnu. Důležité je brát 

v potaz i to, že dnešní doba je uspěchaná, a proto je potřeba udělat stránky jasné, 

přehledné a výstižné. Navrhuji vytvořit klasické bílé pozadí s černým jednotným textem 

a do jednoho z rohů vložit logo pizzerie. Úvodní strana by měla hned na první pohled 

zákazníka zaujmout. Mohla by zde být zobrazena fotografie podniku se základními 

informacemi o pizzerii jako je otevírací doba nebo telefonní číslo a aktuální novinky, 

které podnik nabízí. Informace o pizzerii jako je například otevírací doba nebo 

kontaktní údaje by se pak při kliknutí na jinou záložku mohly zobrazovat na konci 

stránky. Dále by na úvodní stránce měly být dobře viditelné další záložky jako je 

nabídka pizzy, jídelní lístek, nápojový lístek, nově také denní menu, informace 

k rozvozu, fotografie a kontakty. Tyto záložky by mohly být umístěny nahoře na úvodní 

stránce nebo na levé straně úvodní stránky. 

První záložkou by tedy měla být nabídka pizzy. Zde by měly být uvedeny všechny 

pizzy, které pizzerie nabízí. V záložce jídelní lístek by mělo dojít k aktualizaci 

a doplnění pokrmů. Záložka nápojový lístek je obsahově v pořádku. V nové záložce 

denní menu by mělo být vystaveno polední menu na aktuální týden. Novou záložkou 

bude rozvoz, kde budou uvedeny údaje k pásmům, kam pizzerie rozváží a také ceny 

rozvozu. Jako další záložku bych zvolil fotografie, kde může podnik zveřejnit své 

pokrmy, ale i interiér či exteriér pizzerie. Poslední záložkou, která by na webových 

stránkách neměla chybět, jsou kontakty. Zde bude uvedeno telefonní číslo, adresa 

pizzerie, odkaz na sociální sítě a mapa umístění podniku. Celkově by webové stránky 

měly být upraveny tak, aby byly dobře zobrazitelné i na mobilních telefonech či 

tabletech. Po konzultaci s majitelem podniku, který toto opatření projednal se 

současným správcem webových stránek, byla modernizace stránek vyčíslena na 

8000 Kč. Jedná se však o hrubou kalkulaci. Správu a aktualizaci webových stránek bude 

mít na starost majitel a provozní podniku (Majitel, 2020). 
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4.4.2 Založení profilu na sociálních sítích 

Založení profilu na sociálních sítích je jeden ze způsobů propagace, který je v dnešní 

době velice oblíbený a to převážně proto, že sociální sítě používá téměř každý. Jedná se 

o poměrně rychlý způsob komunikace, který má velký dosah a hlavně je to jeden z mála 

bezplatných způsobů propagace. Základní sociální sítí je Facebook. Tato platforma 

nabízí široké možnosti využití. Podnik může na této sociální síti komunikovat se 

zákazníky a získat od nich zpětnou vazbu na základě rychlejšího řešení otázek 

a připomínek. Další výhodou je, že zde pizzerie může zveřejňovat různé příspěvky, 

fotografie jídel, aktuální nabídku denního menu a podobně. Také zde mohou potenciální 

zákazníky informovat o připravovaných akcích. Díky této komunikaci si podnik může 

vybudovat dobré jméno mezi zákazníky. 

Mezi nejpoužívanější sociální sítě patří také Instagram, který je volně dostupný jako 

aplikace pro mobilní telefony. Umožňuje sdílení fotografií a videí. Podnik zde tudíž 

může přidávat vlastní fotografie svých produktů, jelikož téma jídlo se řadí mezi nejvíce 

sledované sekce Instagramu. Významnou výhodou této platformy je, že zákazník může 

jedním kliknutím kontaktovat podnik, přesměrovat se na webové stránky podniku  nebo 

najít jeho přesnou polohu. Aplikace také umožňuje analytický přehled, který podniku 

podá informace o dosahu, počtu zobrazení příspěvků a demografických údajích 

o sledujících, což jsou užitečné data, se kterými může podnik dále pracovat. 

Oba profily na těchto sociálních sítích bude mít na starost jak majitel, tak i provozní 

podniku. Správa těchto platforem bude zahrnovat vystavení denního menu, které 

zveřejní v pondělí a bude na celý týden. Také budou publikovat fotografie denního 

menu i dalších pokrmů, dále informace a novinky o podniku. Fotografie denního menu 

by podniku zveřejňoval denně a další příspěvky dle potřeby. Jelikož se nejedná 

o složitou činnost, která nebude trvat déle než půl hodiny denně, není tedy nutné pro 

toto opatření najímat další osobu. 

Dle mého názoru založení profilu na sociálních sítích by pizzerii mohlo pomoci oslovit 

více zákazníků a zvýšit konkurenceschopnost. Navíc toto opatření podnik nebude nic 

stát, tudíž bych ho jednoznačně doporučil. 
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4.4.3 Polepení aut na rozvoz 

Jelikož pro pizzerii navrhuji zavedení rozvozu jídel, je důležité tuto službu propagovat. 

Pro tento účel budou využity dva osobní automobily, které budou k rozvozu používány. 

Polepení aut by mělo sloužit k získání většího povědomí o pizzerii. Polep aut by měl být 

na bočních stranách, kde bude umístěno logo pizzerie s názvem podniku, telefonní číslo, 

adresa a webové stránky. Na zadní straně nárazníku bude uveden název podniku 

a kontakt. Níže je představen grafický návrh polepu vozu. 

 

Obrázek č. 4: Navrhovaný polep vozu na rozvoz (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V tabulce č. 20 jsou uvedeny předpokládané náklady na toto zavedení tohoto opatření. 

Tabulka č. 20: Kalkulace polepení aut na rozvoz (Zdroj: Vlastní zpracování dle polepim.cz, ©2020) 

Položka Cena 

Náklady na grafický návrh 0 Kč 

Náklady na polepení jednoho vozu 2 500 Kč 

Celkové náklady na polepení 5 000 Kč 

  

4.5 Celkové shrnutí navrhovaných opatření 

V této části jsou shrnuty veškerá opatření, která navrhuji pro Pizzerii, s. r. o.. U těchto 

návrhů jsou stanoveny náklady a jejich finanční a nefinanční přínosy, které vychází 

z provedeného reálného odhadu. Veškeré náklady na realizaci opatření budou hrazeny 
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z vlastních zdrojů podniku. V následující tabulce č. 21 jsou shrnuty náklady a přínosy 

reálné varianty pro jednotlivé návrhy. 

Tabulka č. 21: Shrnutí nákladů a přínosů jednotlivých návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Náklady 
Finanční 

přínosy 
Nefinanční přínosy 

Rozšíření jídelního 

lístku o dětské menu 

Měsíční náklady 

1 176 Kč 

Měsíční tržby 

2 380 Kč 

Zisk nových zákazníků, 

růst spokojenosti 

zákazníků, zvýšení 

konkurenceschopnosti 

Úprava jídelního 

lístku 

Jednorázové 

náklady 3 830 Kč 
- 

Růst spokojenosti 

zákazníků 

Rozšíření o denní 

menu 

Měsíční náklady 

112 320 Kč 

Měsíční tržby 

205 200 Kč 

Zisk nových zákazníků, 

růst spokojenosti 

zákazníků, zvýšení 

konkurenceschopnosti 

Prodloužení 

otevírací doby 

Měsíční náklady 

25 600 Kč  

Měsíční tržby  

70 400 Kč 

Zvýšení 

konkurenceschopnosti, 

zisk nových zákazníků, 

růst spokojenosti 

zákazníků 

Zavedení vlastního 

rozvozu 

Měsíční náklady 

42 520 Kč  

Měsíční tržby  

97 920 Kč  

Zisk nových zákazníků, 

zvýšení 

konkurenceschopnosti 

Úprava a 

aktualizace 

webových stránek 

Jednorázové 

náklady 8 000 Kč 
- 

Lepší informovanost, 

růst spokojenosti 

zákazníků 

Založení profilu na 

sociálních sítích 
- - 

Lepší informovanost, 

zisk nových zákazníků 

Polepení aut na 

rozvoz 

Jednorázové 

náklady 5 000 Kč 
- 

Lepší informovanost, 

zisk nových zákazníků 

Z tabulky č. 21 vyplývá, že jednorázové náklady na navrhovaná opatření činí celkem 

16 830 Kč, což je poměrně nízká částka. Celkové odhadované měsíční náklady jsou 

v hodnotě 181 616 Kč a předpokládané celkové tržby z návrhů jsou 375 900 Kč. Z toho 

tedy můžeme vyčíslit, že odhadovaný měsíční zisk bude ve výši 177 454 Kč. 
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U nefinančního přínosu by pak tyto opatření měly mít největší vliv na získání nových 

zákazníků, růst spokojenosti zákazníků, zvýšení konkurenceschopnosti a lepší 

informovanosti o podniku.  

4.6  Časový harmonogram navrhovaných opatření 

V této podkapitole je vytvořen a rozepsán předběžný časový harmonogram 

implementace navrhovaných opatření marketingového mixu. Jedná se o osm návrhů, 

které budou realizovány v roce 2020, avšak vzhledem k současné situaci z důvodu 

onemocnění COVID-19 se tento předběžný časový harmonogram může lišit. Pro lepší 

orientaci je tento předběžný časový harmonogram shrnut v následující tabulce č. 22. 

Tabulka č. 22: Časový harmonogram navrhovaných opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh 
srpen 

2020 

září  

2020 

říjen  

2020 

listopad 

2020 

prosinec 

2020 

Rozšíření jídelního 

lístku o dětské menu    
  

Úprava jídelního 

lístku    
  

Rozšíření o denní 

menu    
  

Prodloužení 

otevírací doby    
  

Zavedení vlastního 

rozvozu    
  

Úprava a 

aktualizace 

webových stránek 
   

  

Založení profilu na 

sociálních sítích    
  

Polepení aut na 

rozvoz    
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V měsíci srpnu doporučuji zavést rozšíření jídelního lístku o dětské menu, upravit 

jídelní lístek, prodloužit otevírací dobu, založit profil na sociálních sítích, polepit auta 

na rozvoz a upravit a aktualizovat webové stránky. Rozšířit jídelní lístek o dětské menu 

by mělo být prioritou, protože v rámci letních prázdnin je podnik více navštěvován 

rodinami s dětmi. S tím souvisí také úprava jídelního lístku a prodloužení otevírací 

doby, jelikož v době dovolených lidé více cestují a mohou se zde občerstvit už 

v poledních hodinách. Založení profilu na sociálních sítích je poměrně jednoduchá 

a rychlá záležitost, proto je vhodné toto opatření realizovat co nejdříve. Jelikož 

navrhujeme zavedení rozvozu, je k tomu nutné nejprve připravit obě vozidla, proto by 

polepení aut mělo být provedeno již v srpnu. Také úprava a aktualizace webových 

stránek by měla být započata ihned při realizování prvních opatření, aby se o nich 

potenciální návštěvníci dozvěděli co nejdříve a průběžně informovali o dalších změnách 

i v následujících měsících.  

Během následujícího měsíce září navrhuji zavést denní menu a začít s nabídkou 

rozvozu, jelikož tato opatření jsou náročnější na přípravu a realizaci. Zavedení denního 

menu je vhodné načasovat po skončení prázdnin, protože se lidé vrací do práce a chodí 

častěji na obědy. Zahájení rozvozu bude spuštěno nejpozději, jelikož je v první řadě 

nutně přijmout dva nové pracovníky na rozvoz, zajistit polepení vozů a další nutné 

úkony, které s tímto opatřením souvisí.  

4.7  Analýza rizik 

Tato část práce popisuje a posléze analyzuje rizika, která by mohla nastat při realizaci 

navrhovaných opatření. Nejprve identifikuji rizika, následně provedu vyhodnocení 

těchto rizik a navrhnu opatření, které povedou ke snížení případně k odstranění 

uvedených rizik.  

4.7.1 Identifikace rizik 

Zde jsou uvedena rizika, která by navrhované změny mohly přinést. Při jejich 

zpracování vycházím z výše uvedených dat. Jsou zde vyjmenována jednotlivá rizika 

s možným scénářem dopadu. 
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  RIZIKO      SCÉNÁŘ 

R1 Vznik neočekávaných nákladů   Prodražení navrhovaných opatření 

       - pokles likvidity, méně peněz na  

       provoz 

R2 Neefektivní propagace podniku   Nižší tržby, stagnace počtu   

       zákazníků, delší návratnost investice 

R3 Nezájem zákazníků o rozvoz   Nízké tržby, delší návratnost   

       investice 

R4 Nedodržení časového harmonogramu  Zpoždění termínů zavedení, snížení  

       zisku 

R5 Špatně nastavené ceny u zaváděných   Nespokojenost zákazníků, nízké       

     opatření      tržby 

R6 Nevhodně upravené webové stránky  Stagnace počtu zákazníků, špatná  

       informovanost 

R7 Nesouhlas zaměstnanců s novými   Neochota zaměstnanců realizovat 

      opatřeními      návrhy  

Nejedná se o všechna možná rizika, ale jsou zde vybrána nejpodstatnější rizika, která by 

mohla ohrozit fungování podniku.  

4.7.2 Vyhodnocení rizik 

V této části jsou uvedeny tabulky, které slouží k ohodnocení rizik. V tabulce č. 23 je 

vytvořena klasifikační stupnice, která je složena z pravděpodobnosti výskytu rizika 

a velikosti dopadu tohoto rizika na podnik. 

Tabulka č. 23: Klasifikační stupnice k vyhodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování)   

Klasifikační stupnice 

Rozmezí Pravděpodobnost (P) Rozmezí Dopad (D) 

0,01 - 0,20 velmi nepravděpodobné 1 - 2 nevýznamný 

0,21 - 0,40 výjimečně možné 3 - 4 málo významný 

0,41 - 0,60 běžně možné 5 - 6 významný 

0,61 - 0,80 velmi pravděpodobné 7 - 8 velmi významný 

0,81 - 1,00 bezmála jisté 9 - 10 kritický 
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Každému riziku je přiřazeno rozmezí pravděpodobnosti od 0,01 až 1, přičemž platí, že 

čím je tato hodnota menší, tím je i nižší pravděpodobnost výskytu rizika. Dále je určen 

dopad rizika na podnik. Tento parametr je hodnocen v rozmezí 1 - 10 a říká, že čím je 

hodnota vyšší, tím je dopad rizika na podnik kritičtější. Následující tabulka 

č. 24  rozděluje riziko na základě jeho hodnoty významnosti do tří kategorií. 

Tabulka č. 24: Rozdělení rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozdělení rizika 

Kategorie rizika Hodnota rizika (interval) 

běžné 0,01 - 1,00 

závažné 1,01 - 5,00 

kritické 5,01 - 10,00 

V tabulce č. 25 určím na základě pravděpodobnosti výskytu dříve určeného rizika a jeho 

dopadu hodnoty rizika pro podnik. 

Tabulka č. 25: Vyhodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadové 

číslo 
Riziko 

Pravděpodobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 

Hodnota 

rizika 

R1 
Vznik neočekávaných 

nákladů 
0,34 7 2,38 

R2 
Neefektivní propagace 

podniku 
0,49 6 2,94 

R3 
Nezájem zákazníků 

o rozvoz 
0,56 9 5,04 

R4 
Nedodržení časového 

harmonogramu 
0,57 4 2,28 

R5 
Špatně nastavené ceny 

u zaváděných opatření 
0,23 7 1,61 

R6 
Nevhodně upravené 

webové stránky 
0,52 5 2,6 

R7 

Nesouhlas 

zaměstnanců s novými 

opatřeními 

0,28 8 2,24 
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Předchozí tabulka č. 25 obsahuje sedm rizik. Celková hodnota uvedených rizik činí 

19,09. Můžeme vidět, že nejvyšší hodnotu rizika má riziko R3 s hodnotou 5,04. 

Nezájem zákazníků o rozvoz může mít kritický dopad na podnik, jelikož do této změny 

vložil nemalé finanční prostředky. Druhou nejvyšší hodnotu rizika má riziko R2 a to 

2,94, protože se může stát, že navrhovaná opatření na propagaci nenaplní očekávání. 

4.7.3 Opatření ke snížení rizik 

Pro výše zmíněná rizika je třeba navrhnout opatření na jejich snížení, aby byla celková 

hodnota rizika co nejnižší. Provedeme nové ohodnocení výskytu rizika a velikosti 

dopadu a vypočítáme nové hodnoty rizik. 

  RIZIKO      SCÉNÁŘ 

R1 Vznik neočekávaných nákladů   Správná kalkulace a informovanost  

       o nákladech, vytvoření finančních  

       rezerv 

R2 Neefektivní propagace podniku   Analýza komunikačního mixu,  

       změna způsobu propagace 

R3 Nezájem zákazníků o rozvoz   Větší a efektivnější propagace,  

       vhodně stanovené ceny 

R4 Nedodržení časového harmonogramu  Lepší organizace času, reálné  

       nastavení termínů, hlídání termínů   

       a kontrola postupu 

R5 Špatně nastavené ceny u zaváděných   Správně stanovená kalkulace cen, 

     opatření      analýza cen konkurence, zpětná  

       vazba od zákazníků 

R6 Nevhodně upravené webové stránky  Nechat si poradit od odborníka, více 

       variant návrhů stránek 

R7 Nesouhlas zaměstnanců s novými  Motivace zaměstnanců, lidský 

      opatřeními      přístup, projednání a podrobné  

       seznámení s jednotlivými   

       opatřeními  
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Následující tabulka č. 26 zobrazuje hodnoty rizika po vytvoření návrhů na opatření pro  

snížení rizika. 

Tabulka č. 26: Hodnoty rizik po provedení opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadové 

číslo 
Riziko 

Pravděpodobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 

Hodnota 

rizika 

R1 
Vznik neočekávaných 

nákladů 
0,21 7 1,47 

R2 
Neefektivní propagace 

podniku 
0,33 6 1,98 

R3 
Nezájem zákazníků o 

rozvoz 
0,28 9 2,52 

R4 
Nedodržení časového 

harmonogramu 
0,26 4 1,04 

R5 
Špatně nastavené ceny 

u zaváděných opatření 
0,11 7 0,77 

R6 
Nevhodně upravené 

webové stránky 
0,32 5 1,6 

R7 

Nesouhlas 

zaměstnanců s novými 

opatřeními 

0,09 8 0,72 

Celková hodnota uvedených rizik po realizaci návrhů na opatření je 10,1. Celková 

hodnota rizik se tedy významně snížila. Nejvyšší hodnotu rizika po realizaci návrhů na 

opatření dosahuje riziko R3. 

V grafu č. 6 je porovnání hodnoty rizik před a po vytvoření návrhů na opatření pro 

snížení rizika. 
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Graf č. 6: Pavučinový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na grafu č. 26 můžeme vidět, že všechna rizika se po realizaci návrhů na opatření 

značně snížila. Nejvyšší hodnotu rizika má však i nadále riziko R3, kterým je nezájem 

zákazníků o rozvoz. Opatření pro toto riziko je větší a efektivnější propagace a vhodně 

stanovené ceny. 

4.8  Shrnutí návrhové části  

V návrhové části bylo navrženo celkem osm opatření ke zlepšení marketingového mixu, 

která vycházela z dříve provedených analýz. Tato opatření byla rozdělena dle 

jednotlivých prvků marketingového mixu. V oblasti produktu byla doporučena dvě 

opatření a to rozšíření jídelního lístku o dětské menu včetně nového jídelního lístku 

a zavedení denního menu. V rámci ceny jsem vytvořil kalkulaci cen pro tyto nové 

produkty. U distribuce jsem navrhl prodloužení otevírací doby a zavedení rozvozu. Pro 

oblast propagace tedy marketingové komunikace jsem zvolil tři opatření a to úprava 

a aktualizace webových stránek podniku, založení profilu na sociálních sítích a polepení 

vozidel určených na rozvoz informacemi o pizzerii. Po charakterizování navržených 

opatření jsem sestavil jejich celkové shrnutí z pohledu nákladů a přínosů. Dále byl 

stanoven předběžný časový harmonogram a v závěru této kapitoly byla realizována 

analýza rizik. 
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Všechna navrhovaná opatření bude mít na starost majitel podniku ve spolupráci 

s provozním podniku, případně s dalšími zaměstnanci. Po projednání těchto návrhů 

s majitelem podniku jsme dospěli k názoru, že jsou tato opatření realizovatelná a podnik 

by je rád implementoval.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zpracování návrhů na zlepšení 

marketingového mixu vybraného podniku na základě provedených marketingových 

analýz, které vedou k lepší informovanosti o podniku, růstu konkurenceschopnosti 

a získání nových zákazníků. Ke splnění hlavního cíle práce bylo nezbytné stanovit také 

dílčí cíle, mezi které patřilo vysvětlení teoretických poznatků, informace o podniku, 

zanalyzovat současný stav, sestavení marketingového mixu a také provedení SWOT 

analýzy. V neposlední řadě bylo nezbytné vytvořit analýzu rizik. Pro zpracování této 

práce bylo důležité stanovit metodiku a postupy zpracování do následujících tří částí. 

V první části práce byly definovány základní pojmy s pomocí odborné literatury. 

Nejprve byly definovány pojmy marketing a marketingové prostředí. Dále byl 

charakterizován rozšířený marketingový mix, kde byla blíže popsána marketingová 

komunikace. V závěru byla mimo jiné vysvětlena SWOT analýza. Zpracování této 

kapitoly bylo nezbytné pro pochopení analytické části. 

Druhá část diplomové práce se zabývala analytickým rozborem. Nejdříve byl 

představen vybraný podnik a jeho předmět podnikání. Poté byla vypracována analýza 

makroprostředí s použitím SLEPT analýzy. Dále následovala analýza mikroprostředí, 

která byla zpracována pomocí Porterova modelu pěti sil a modelu McKinsey 7S. 

Posléze byl vytvořen rozšířený marketingový mix. V závěru analytické části byla 

sestavena SWOT analýza, kde byly výsledky předchozích analýz shrnuty a rozděleny 

do jednotlivých kategorií.           

Poslední část diplomové práce se zaměřuje na vlastní návrhy řešení. Tyto návrhy 

vycházejí z předchozí části, kde byly mimo jiné zjištěny slabé stránky a příležitosti 

podniku, a byly následně rozděleny dle prvků marketingového mixu. V rámci produktu 

jsem předložil dva návrhy. Prvním opatřením bylo rozšíření jídelního lístku o dětské 

menu a s tím spojeno vytvoření nového jídelního lístku. Druhým návrhem bylo 

zavedení denního menu. U ceny byly nastaveny kalkulace cen těchto nových produktů. 

Pro prvek distribuce byla navržena dvě opatření, kterými byly prodloužení otevírací 

doby a zavedení rozvozu. V oblasti propagace neboli marketingové komunikace byly 

předloženy tři návrhy na zlepšení. Prvním z nich byla úprava a aktualizace webových 
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stránek podniku. Druhé opatření se týkalo založení profilu na sociálních sítích, 

konkrétně na Facebooku a Instagramu. Posledním návrhem je polepení vozidel na 

rozvoz s informacemi o podniku. V další kapitole bylo provedeno celkové shrnutí 

návrhů z hlediska nákladů a finančních i nefinančních přínosů pro podnik. Pro 

navrhovaná opatření byl následně stanoven časový harmonogram. V závěru práce byla 

vypracována analýza rizik návrhů. 

Předložená opatření na zlepšení marketingového mixu jsou dle mého názoru pro 

vybraný podnik realizovatelná, jelikož by měla vést k lepší informovanosti o podniku, 

růstu konkurenceschopnosti a získání nových zákazníků. Vytyčený cíl diplomové práce 

byl tedy splněn. 
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