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ABSTRAKT 

Diplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti 

QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem 

AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, které se týkají 

konkurenceschopnosti podniku a posilování konkurenceschopnosti. V praktické části 

jsou tyto poznatky využity v praxi. V analytické části je identifikována samotná 

společnost, v této části je společnost analyzována z pohledu vnitřního a vnějšího okolí 

firmy a na základě těchto výsledků jsou navržena řešení, která by měla vést ke zlepšení 

svého postavení v konkurenčním boji. Práce poskytuje konkrétní kroky ke zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis addresses the issue enhancing the competitiveness of the 

company QUALITY GELATO DOLCE S.R.O. The company runs network of the 

confectionery’s shops under the business name AIDA. The theoretical part reviews the 

literature concerning the competitiveness of the company and aspects enhancing 

competitiveness. The theoretical aspects are used in the analytical part. The analytical 

part identifies the company, investigates its external and internal environment. Based on 

analytical findings, the assignment proposes improvements enhancing the company’s 

position on the market. The work presents specifics steps towards better competitiveness. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Konkurence, konkurenceschopnost firmy, konkurenční výhoda, konkurenční strategie, 

komunikační mix, konkurenční prostředí, marketingový mix 

 

KEYWORDS 

Competition, competitive businesses, competitive advantage, competitive strategy, 

communication mix, competitive environment, marketing mix 
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ÚVOD 

 Prosadit se na trhu je v dnešní době pro všechny firmy čím dál více obtížnější. 

Kavárenských podniků různých typů a úrovní vzniklo a vzniká neustále velké množství. 

Každému podnikateli však není dáno, aby jeho podnik zaujal zákazníka natolik, aby jeho 

zařízení prosperovalo dlouhodobě a získalo si stálou klientelu.  Konkurence je obrovská, 

a tak je nesmírně důležité přinášet zákazníkům tzv. vyšší přidanou hodnotu oproti 

konkurenci a díky těmto krokům být stále napřed. Přes to, že životní úroveň se neustále 

zvyšuje, je stále dost zákazníků, kteří nechtějí platit vysoké částky za sortiment, který 

některé luxusnější kavárny nabízí. I díky těmto zákazníkům je na trhu mnoho kaváren, 

které poskytují méně kvalitní výrobky za nižší cenu. 

 V Brně je poměrně vysoký počet kaváren. Při procházce centrem města či jeho 

přilehlých částí téměř na každé ulici můžeme narazit na kavárnu. Přes značnou 

konkurenci, která v Brně je, neustále vznikají další kavárny, avšak ne každá z nich obstojí 

v konkurenčním prostředí. 

 Podnikání v gastronomii je velmi složitý proces. Pro každého podnikatele je ze 

všeho nejdůležitější spokojený zákazník. V gastronomii je vybudování stálé klientely 

jednou z nejsložitějších a zároveň nejdůležitějších částí celého podnikání. Pokud chce 

podnik uspět v konkurenčním boji, musí být kladen velký důraz na proškolení personálu 

daného podniku. Pro zákazníka je servis neboli obsluha jedna z prvotních věcí, kterých  

si všimne. Majitelé kaváren musí věnovat chování personálu k zákazníkům velkou 

pozornost.  

 Většina zákazníků nechce příliš, pouze čisté prostředí, příjemnou obsluhu, 

kvalitní a čerstvý sortiment a také prostředí, kde se cítí dobře.  

 Konkurence je přirozená součást podnikání, se kterou se musí počítat. Vysoké 

konkurenční prostředí nutí majitele společností neustále posilovat svou 

konkurenceschopnost a bojovat za udržení svého podniku, což se může docílit neustálým 

zkvalitňováním služeb a nabídkou něčeho nového, co přiláká a odliší od jiných. Úspěšný 

podnik se musí oproti konkurenci něčím diferencovat. 

 Pro zpracování diplomové práce jsem si vybral společnost Quality Gelato Dolce 

s.r.o.  Společnost vlastní tři kavárny – cukrárny v Brně, pod obchodní značkou AIDA. 

Cukrárna pod názvem AIDA (dále jen „AIDA“) patří mezi jednu z nejznámějších v Brně 
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a zná ji skoro každý obyvatel Brna i jeho okolí. V AIDA jsem dříve pracoval jako 

brigádník, poznal jsem ji nejen z pozice zákazníka, a to je jeden z hlavních důvodů, proč 

jsem si vybral tento podnik pro svoji diplomovou práci. Pobočky AIDA jsou na velice 

lukrativních místech v centru města, i přes tuto výhodu jednatel společnosti pociťuje 

enormní konkurenci v tomto podnikatelském prostředí. Hlavním cílem společnosti  

je diferenciovat se od konkurentů a udržet si svou pozici na trhu.  

 Teoretická část práce se zabývá základními teoretickými východisky, která budou 

sloužit jako podklad pro další kapitoly. Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční 

výhoda a strategie, tyto pojmy jsou hlavní složkou teoretické části diplomové práce. 

 Analytická část se věnuje současnému stavu podniku a jeho podrobné analýze. 

 Poslední část mé diplomové práce je věnována vlastním návrhům na vylepšení 

konkurenceschopnosti.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

 Vymezení problému a cíle práce 

 Kavárna a cukrárna AIDA má tři provozovny, dvě jsou v centru města Brna, jedna 

v dosahu MHD mimo centrum města. Hlavním problémem je nižší návštěvnost zejména 

v zimních měsících a také zvyšující se konkurence. Je nutné se neustálou snahou odlišit 

od ostatních. Trh s kavárnami je obecně charakterizován vysokou konkurencí. Spoustu 

menších kaváren či cukráren najdeme v centru města i jeho a přilehlého okolí. Odlišností 

obecně je nespočet, některé kavárny vynikají líbivějším designem interiéru, pestrou 

nabídkou sortimentu, mnoha druhy káv či občerstvení sladkých zákusků a sladkostí, jiné 

nižší cenou sortimentu, některé nabízí i slané občerstvení, jiné mají výhodu v dostupnosti. 

Kavárny a cukrárny musí mít především dobrou image a kladné doporučení. 

 Hlavním cílem mé diplomové práce je navrhnout majiteli společnosti Quality 

Gelato Dolce s.r.o., opatření, která zvýší konkurenceschopnost a zároveň přispějí 

k posílení aktuální tržní pozice na obchodním trhu. S hlavním cílem jsou úzce spjaty  

i dílčí cíle, které vedou k naplnění hlavního cíle. Dílčí cíle jsou: vymezení teoretických 

východisek, které definují problematiku konkurenceschopnosti v kontextu komplexního 

rozvoje firmy, dále zhodnocení konkurenční pozice mého zkoumaného podniku  

a identifikování potenciálu rozvoje konkurenceschopnosti a celkových aktivit firmy. 

Do dalších dílčích cílů spadá uvedení vlastních návrhů opatření, které by měly vést 

k posílení konkurenceschopnosti včetně způsobu jejich realizace. Poslední dílčím cílem 

je vyhodnocení navrhovaných opatření.   

 Metody a postupy řešení 

 Návrhům budoucí strategie za účelem rozvoje konkurenceschopnosti předchází 

analýza současného stavu společnosti. V následujících bodech popíši metody, které 

budou využity v mé diplomové práci: 

• Charakteristika zkoumaného podniku (základní údaje o společnosti, historie 

společnosti, sídlo společnosti, logo společnosti, předmět podnikání, organizační 

struktura). 

• Analýza obecného okolí podniku – SLEPTE analýza – identifikace faktorů, které 

ovlivňují můj zkoumaný podnik v oblastech ekonomických, sociálních, 
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technologických, legislativních a politických. Podkladem pro tuto analýzu budou 

hlavně informace z českého statistického úřadu.  

• Analýza oborového okolí podniku – analýza vnějšího prostředí podniku, která  

se zaměřuje hlavně na oblast konkurentů, dodavatelů a zákazníků. Podkladem pro 

tuto analýzu jsou internetové stránky a rozhovor s jednatelem. 

• Analýza metodou 7 S –  tato analýza se věnuje vnitřnímu prostředí firmy  

a umožňuje náhled na celkové fungování firmy, informuje o strategii, struktuře, 

systému, stylu řízení, spolupracovnicích, jejich schopnostech a sdílených 

hodnotách. Podkladem pro tuto analýzu jsou internetové stránky a rozhovor 

s jednatelem. 

• Analýza sekundárních dat zákazníků – analýza z důvodu mapování chování 

zákazníků v oblastí kaváren. 

• Analýza marketingového mixu – analyzuje čtyři základní marketingové nástroje 

produkt, cenu, distribuční cesty a propagaci. Podkladem byly opět internetové 

stránky a rozhovor s jednatelem společnosti. 

• SWOT analýza – tato analýza shrnuje veškeré výsledky získané z předešlých 

analýz a budou definovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

• Hodnotový řetězec – budou definovány činnosti, které přispívají ke tvorbě 

hodnoty pro zákazníka. 

 Harmonogram zpracování 

 

Tabulka č. 1: Harmonogram zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cíle, metody a postupy zpracování 5.10.2016 

Teoretická část 10.1.2016 

Analytická část 10.3.2017 

Návrhová část, úvod, závěr 10.5.2017 

Odevzdání DP 26.5.2017 
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2  TEORETICKÁ ČÁST  

 V teoretické části se budu zabývat základními východisky, které definují 

problematiku konkurenceschopnosti. Tyto pojmy jsou: konkurenční prostředí, 

konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a strategie. V další části se budu 

zabývat marketingovou složkou a jednotlivě popíši pojmy týkající se marketingu, 

marketingového mixu, managementu.  

 Konkurence a konkurenti 

 Pojem konkurence představuje soupeření, soutěžení. Dle tohoto překladu je zcela 

zřejmé, že konkurence se netýká jen oblasti ekonomické, ale i politické, sociální, kulturní 

apod. Je potřeba si uvědomit, že konkurence je vztah mezi dvěma a více subjekty 

(konkurenty).  

Aby vůbec konkurent mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat minimálně 

tyto dva předpoklady:  

• Musí být konkurenční (musí disponovat konkurenčním potenciálem) 

• Musí mít konkurenční zájem (musí chtít vstoupit do konkurenčního prostředí, 

 má na to potenciál)  

Konkurenci můžeme považovat za zásadní projev chování firem, pokud na tento pojem 

nahlédneme z širšího kontextu, můžeme ji chápat jako přirozenou součást naší existence. 

Pokud se společnost pohybuje ve známém konkurenčním prostředí, tak má ponětí o svých 

nejbližších konkurentech. Naopak pokud se společnost pohybuje v okolí pro ni 

neznámém, je orientace mnohem obtížnější. Tento poznatek ale nemusí být vždy 

pravdivý, i když se pohybujeme ve známém prostředí, můžeme se střetnout s firmami, 

které jsme doposud za konkurenty nepovažovali. (1) 

 Pokud má existovat konkurenční prostředí, musí se trhu účastnit přinejmenším 

dva závislé objekty, tyto dva účastníky ale nalezneme na trhu vždy, protože trh je nabídka 

a poptávka a také prodávající či kupující. 

• Konkurence, která je mezi nabízejícím a poptávajícím je označována jako 

konkurence napříč trhem. 
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Konkurenční boj se odehrává také mezi účastníky poptávky 

• Konkurence na straně poptávky, konkurenční snaha poptávajících vyúsťuje 

 ve snahu co nejlevnějšího nákupu. 

Konkurenční boj na straně nabídky. 

• Konkurence na straně nabídky, klíčová role z hlediska vývoje tržního 

hospodářství, je to permanentní proces, který probíhá v různých formách 

s ohledem na situaci, v jaké se trh ocitá. 

Konkurenci mezi firmami rozdělujeme na cenovou a necenovou, což je dělení 

 dle prostředků konkurenčního boje. 

• Cenová konkurence – jde především o snižování ceny, snaha o větší množství 

produkce za nižší cenu, jde o snahu získat významnější tržní podíl. 

• Necenová konkurence – také usiluje o přilákání koupěschopné poptávky, avšak 

za pomocí jiných prostředků jako je: kvalita produkce, širší podmínky prodeje, 

reklama, dobré jméno firmy, značky atd.  

Konkurenci dále rozdělujeme na dokonalou a nedokonalou, toto rozdělení vychází 

z hlediska postavení jednotlivých subjektů. 

• Dokonalá konkurence – je taková situace, kdy žádný z výrobců nemá možnost 

ovlivňovat ceny na trhu. Existuje zde volný vstup do odvětví, všichni vlastní 

informace, díky kterým můžou správně dělat svá rozhodnutí, kvalita výrobků 

 je shodná.  

• Nedokonalá konkurence – má tyto následující tři formy: 

Monopol – To je ta varianta, kdy na straně nabídky stojí jediný výrobce. 

Oligopol – Je taková struktura trhu, kde v oboru existuje jen málo výrobců. 

Monopolistická konkurence – Skupina mnoho malých výrobců, ale žádný z nich 

neovlivňuje celkovou situaci na trhu. (2) 

2.1.1 Výběr konkurentů 

„Na konkurenty se většina firem dívá jako na svá ohrožení. Jejich pozornost  

se soustřeďuje především na to, jak mohou proti nim získat podíl na trhu a jak se jim může 

zabránit ve vstupu do daného odvětví. Konkurenti, pokračuje tento myšlenkový pochod, 

jsou nepřátelé a musí být odstraněni. Větší podíl na trhu se také obvykle považuje za lepší 

než menší podíl, což je hledisko podporované zastánci zkušenostní křivky“ (3, strana 245) 
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 Konkurenti jsou prospěšní nejen pro konkurenci, ale mohou pro podnik být 

mnohem užitečnější, než jak to společnosti vnímají. Jakýkoliv podnik nesmí být nikdy 

spokojený vůči svým konkurentům, musí neustále hledat způsoby, jak získat konkurenční 

výhodu. (3) 

2.1.2 Dobří a špatní konkurenti 

 Pokud firma není schopna najít odpovídající konkurenty, bude jejich konkurenční 

strategie neefektivní. Pokud se firma zaměří na soupeře, které považuje za nebezpečné,  

o trh ji mohou připravit ti, kteří nebezpeční opravdu jsou. Proto je důležité při identifikaci 

konkurentů vycházet z dřívějších vymezených cílů firmy, potřebných zdrojů i produktů, 

se kterými se firma hodlá na trhu prosadit. 

Pro pochopení problému dobrého a špatného konkurenta je vhodné položit si následující 

otázky: 

• S kým chceme, můžeme a musíme soutěžit?   

• Kdo chce, může a musí soutěžit s námi?     

Variant odpovědí na tyto otázky je několik. Odpověď na tyto otázky nabídne velký počet 

konkurentů, nejen s dobrými, ale i se špatnými vlastnostmi. Zjednodušeně konkurenty, 

které označujeme za dobré, nebo špatné.  Označení dobrý konkurent ovšem neznamená 

žádný konkurent, nebo dobrý konkurent – slabý konkurent. Podle Kawasakiho je dobrým 

konkurentem neboli dobrým protivníkem vůdce v daném oboru, větší starší a bohatší,  

než je daná firma. Naopak špatným protivníkem je začínající firma, ze které vyzařuje 

agresivita, nenasytnost a nekalé praktiky. (1) 

Charakteristiky dobrého konkurenta: 

• Vítězství a prohra mají svou hodnotu. 

• Vítězství firmu posune směrem k definovaným cílům. 

• Jde o stabilní společnost. 

• Přispívá k rozvoji odvětví, kde působí. 

• Má svou jasně stanovenou strategii. 

• Je jasné, jaké pravidlo společnost respektuje. 
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Charakteristiky špatného konkurenta: 

• Vítězství nad touto společností má malý efekt, porážka je katastrofou. 

• Vítězství firmu blíže posune k definovaným cílům, ale spíše ji bude zdržovat. 

• Může jít o úspěšnou i neúspěšnou společnost. 

• Patří spíše k průměrným až k podprůměrným. 

• Mnohdy nerespektuje pravidla. 

• Díky své aktivitě může likvidovat trh. (1) 

 Dobrý konkurent je takový, který nutí podnik, aby nebyl spokojený se svou pozicí 

na trhu, ale je konkurentem, který pomůže podniku dosáhnout stabilní rovnováhy bez 

nějakého válčení. Naopak špatní konkurenti mají opačné charakteristické vlastnosti. (3) 

 Konkurenční prostředí 

 Prostředí, ve kterém se podnik nachází, představuje mnoho možností pro její 

rozvoj, ale také velké množství hrozeb, se kterými se musí firma vypořádat. Prostředím 

se myslí makroekonomické okolí a oborové okolí. Svým působením ovlivňuje 

makroekonomické okolí všechny podnikající jednotky, vývojové trendy a skutečnosti 

v oblasti environmentální, ekonomické, sociální, legislativní a technologické. Oborové 

okolí je tvořeno takovými organizacemi, které produkují stejné produkty či služby. (4)  

 Konkurenční prostředí je dáno specifickými podmínkami. Podnik se může dostat 

ve velmi atraktivním odvětví do potíží působením konkurenčních sil, kde může být 

zatlačen do nepříznivé pozice díky agresivnímu chování svých rivalů. K řešení tohoto 

problému významně přispěl M. Porter svým modelem pěti sil, což je nástroj na zkoumání 

konkurenčního prostředí. Cílem Porterova modelu je pochopit síly, které v tomto 

prostředí působí a identifikovat a pochopit, které z nich mají pro podnik z budoucího 

hlediska největší význam a které mohou být ovlivněny strategickými rozhodnutími 

managementu. Pokud chce podnik dosáhnout úspěchu, je velmi důležité umět rozpoznat 

tyto síly a být schopný na ně zareagovat a pokud je to možné, změnit jejich působení  

ve svůj prospěch. (5)  

 Konkurenční prostředí můžeme definovat jako soubor dvou vzájemně působících 

objektů nebo subjektů, kteří se v daném čase snaží realizovat stejnou nebo podobnou 

činnost, mají stejné předem definované cíle a používají stejné metody k jejich dosažení. 

Z ekonomického hlediska je pojem konkurenční prostředí vytváření umělých mantinelů, 
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kde v čase a prostoru s maximální vytrvalostí soutěží a bojují firmy o dosažení co největší 

efektivity a úspěšnosti. Konkurenční prostředí má roli soudce, určuje vítěze a úspěšné 

firmy a diferencuje je od neúspěšných firem. (6) 

 Konkurenceschopnost 

 Konkurenceschopnost z pohledu firemní úrovně můžeme chápat jako schopnost 

prodávat a vyrábět produkt, který zachovává rentabilitu. Firma, která chce být 

konkurenceschopná, musí v případě potřeby snížit výslednou cenu daného produktu  

a nabídnout zákazníkům vyšší kvalitu než její konkurenti. Konkurenceschopnost  

je na mikroekonomické úrovni vyjádřena pomocí různých indikátorů, kterými jsou 

například: úroveň vzdělání, produktivita, využití přírodních zdrojů a příznivý postoj vlády 

k podnikání. Makroekonomická politika by měla vždy brát ohled na mikroekonomické 

souvislosti. Politika vlády není účinná, pokud není realizovaná v souladu 

s podnikatelskou sférou. (7)  

 Pozitivní vlastnost konkurenta je konkurenceschopnost, jeho výsledné vzájemné 

působení s konkurenty v konkurenčním prostředí. Konkurenceschopnost tvoří 

konkurenční sílu, ta je výsledkem působení konkurenčních sil a výhod na konkurenci 

v konkurenčním prostředí. (6) 

2.3.1 Tradiční koncepce 

 Konkurence je velmi blízky pojem s konkurenceschopností, je to určitá schopnost 

podniku prosadit se a obstát ve velkém konkurenčním boji. Konkurenceschopnost  

je velmi důležitý aspekt, díky kterému může být podnik úspěšný. Pomocí ní může podnik 

uspět v konkurenčním boji v daném podnikatelském odvětví. Každý konkurenceschopný 

podnik by měl mít jasně stanovenou vizi do budoucna a měl by mít jasně stanovenou 

podnikatelskou strategii. Porter také definuje konkurenceschopnost jako schopnost 

působit proti pěti hybným silám: odběratelům, dodavatelům, stávající konkurenci, nové 

konkurenci a silám substitutů viz kapitola 2.5. Definuje konkurenceschopnost, od toho  

se odvíjí jeho konkurenční strategie viz kapitola 2.4. (8) 
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2.3.2 Konkurenceschopnost jako potenciál 

 Pokud si položíme otázku, v čem je podstata konkurence firem, dojdeme k závěru, 

že v jejich konkurenceschopnosti. Musíme si ale také uvědomit, 

 že je konkurenceschopnost jednou z podob podnikatelského potenciálu. (9)  

“ Základem úvah o konkurenceschopnosti firmy se musí stát zkoumání vztahu mezi 

produktem a potenciálem vytvoření produktu (např. ekonomie hovoří o potenciálním 

produktu).“ (9, strana 33) 

2.3.3 Teorie úspěchuschopnosti 

 Koncepce úspěchuschopnosti je charakteristická cílovou orientací.  

Ke konkurenčnímu střetu dochází, pokud je dosažení cílů organizací neslučitelné v rámci 

jednoho trhu. Leaderem trhu může být tedy pouze jedna firma. Pokud se zamyslíme  

nad existencí konkurence na trzích v oblasti zdrojů, tak ke střetu může dojít i v moment,  

kdy cíle firem spolu na první pohled nesouvisí. (1) 

Koncepce úspěchuschopnosti: 

• Cílová orientace (soutěž za účelem dosažení zisku). 

• Soutěž na straně výstupů (produktů) a vstupů (zdrojů). 

• Soutěž s konzistentními i nekonzistentními konkurenty. 

• Rozdílné charakteristiky soutěžení firem a produktů. 

• Soutěžení firem a produktů a význam odlišné charakteristiky. 

• Systémový a procesní charakter. 

• Vlivy externího prostředí (1) 

 Základní konkurenční strategie podle Portera 

 Podle Portera zkoumá konkurenční strategie různé možnosti, které mohou pomoci 

firmě efektivněji konkurovat, a tím i upevnit její postavení na trhu. Tyto strategie musí 

být chápany v kontextu pravidel hry sociálně žádoucího konkurenčního chování, pravidel 

tvořených etickými normami a veřejnou politikou. Pravidla hry nesmí mít zamýšlený 

efekt, pokud nebudou předvídat to, jak podnikatelská sféra strategicky čelí konkurenční 

hrozbě a konkurenčním možnostem. Jakákoliv firma v daném odvětví, která vstoupí  

do soutěže, má svou konkurenční strategii, tato konkurenční strategie je buď jasně 

formulovaná, nebo skrytá. (8) 
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 „Zvýšená pozornost formálnímu strategickému plánování obnažila otázky, které 

už dlouho stály v popředí pozornosti řídících pracovníků: „Čím je určována konkurence 

v mém odvětví nebo v odvětvích, v nichž se hodlám angažovat? Co pravděpodobně 

podniknou moji konkurenti a jaká byla nejlepší odpověď? Jak se bude vyvíjet moje 

odvětví? Jak zajistit pro firmu optimální postavení z hlediska dlouhodobé schopnosti 

konkurovat?“ (8, strana VIII) 

 Konkurenční výhoda vychází prakticky z hodnoty, kterou je podnik schopný 

vytvořit pro své zákazníky a která převyšuje náklady podniku na její vytvoření.  

Za hodnotu můžeme považovat to, co jsou kupující ochotni zaplatit. Vyšší hodnota 

vychází z toho, že podnik nabídne nižší cenu než konkurent za rovnocennou užitnou 

hodnotu, nebo poskytne zvláštní výhody, které mnohem více vynahradí vyšší cenu. (3) 

 Vše, co děláme ve strategii, děláme hlavně z důvodu zajištění a udržení  

si konkurenční výhody. Tuto snahu můžeme rozdělit na vnější organizaci a vnitřní. Vnější 

organizací se snažíme věnovat zákazníkům a dalším vnějším stranám, u vnitřní 

organizace se soustředíme na rozvoj našich vnitřních schopností organizace. Konkurenční 

výhoda je hlavním důvodem, proč si zákazníci zvolí naši organizaci, a ne některého 

z konkurentů. Konkurenční výhoda závisí na zákazníkově hodnocení toho, co organizace 

nabízí. (9)  

Dle Portera je základem pro nadprůměrný výkon dlouhodobě udržitelná 

konkurenční výhoda. Podnik může mít nespočet silných a slabých stránek, při srovnání 

s jeho konkurenty existují pouze dva základní typy konkurenční výhody, které může 

podnik mít: nízké náklady nebo diferenciaci. (3) 

Tyto dva hlavní typy konkurenční výhody vedou ke třem generickým strategiím. 

• Vůdčí postavení v nízkých nákladech. 

• Diferenciace 

• Fokus  (3) 
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2.4.1 Vůdčí postavení v nízkých nákladech 

 Prvenství v celkových nákladech podniku spočívá ve snaze o dosažení vůdčího 

postavení v celkových nákladech. Vyžaduje zavedení energeticky výkonného výrobního 

zařízení, hledání a využití možnosti snižování nákladů, kontrolu přímých a režijních 

nákladů. Je důležité náklady snižovat v oblastech, jako jsou: služby, prodej, vývoj, 

reklama atd. Abychom dosáhli těchto cílů, je důležité věnovat pozornost kontrole 

nákladů, nízké náklady jsou v porovnání s konkurencí tématem, které se prolíná celou 

strategií, nemohou se ignorovat ani jiné oblasti, jakými jsou např.: kvalita, služby atd. 

Nízké náklady firmě poskytují ochranu před ostatními konkurenty, díky nižším nákladům 

firmě zůstává stále zisk, zatímco konkurenti tento zisk obětovali za soupeření. (8) 

 Aby firma dosáhla nízkých nákladů, tak je vyžadováno získání vysokého 

relativního podílu na trhu nebo jiných předností, jako je například výhodný přístup 

k surovinám. K zaměření se na strategii nízkých nákladů je potřeba velkých finančních 

investic, například do technologického zařízení, agresivní tvorby cen a ztráty  

při získávání podílu na trhu. Pokud firma dosáhne velkého podílu na trhu, je zde velké 

množství úspor, což napomáhá dále snižovat náklady. Pokud se firmě podaří dosáhnout 

postavení nízkých nákladů, přináší to velký zisk. Tyto získané prostředky můžeme znovu 

reinvestovat do nového zařízení, které by nám mělo pomoci udržet vedoucí pozici. (8) 

Obrázek č. 1: Konkurenční výhoda 

Zdroj: (3) 
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 Nevýhodu této strategie nízkých nákladů spatřujeme v tom, že je lehce 

napodobitelná ostatními konkurenty, a to díky nákupu stejných technologií. Konkurenční 

výhody může podnik dosáhnout jen tehdy, pokud si ji udrží a ostatní konkurenti 

 to nedokážou. Podnik si udrží nízkou cenovou hladinu jenom tehdy, jestliže má nejnižší 

náklady ze všech svých konkurentů a vydrží cenovou válku. (10) 

 Je to nejjasnější z těchto tří generických strategií. Podnik si stanoví, že se stane 

v daném odvětví podnik všeobecně známým výrobcem díky nízkým nákladům. (3)  

Rizika prvenství v celkových nákladech 

„Některá z těchto rizik jsou následující: 

• Technologické změny znehodnocující minulé investice nebo znalosti: 

• Nízké náklady nových účastníků a následovníků na získání znalostí díky tomu, 

 že dokáží imitovat nebo jsou schopni investovat do nejmodernějšího zařízení; 

• Neschopnost postihnout žádané změny produktu či marketingu z důvodu přílišné 

pozornosti věnované nákladům; 

• Nákladová inflace, která zužuje schopnost firmy zachovat dostatečnou cenovou 

odlišnost, aby kompenzovala pověst konkurentovy značky nebo jiné přístupy 

k diferenciaci.“ (8. strana 45) 

2.4.2 Diferenciace 

 Druhá strategie je diferenciace, což znamená odlišení. Diferenciace může být buď 

produktu nebo služeb, které firma nabízí. Při diferenciaci nejsou náklady hlavním 

strategickým cílem, ale firma je nesmí ignorovat. Pokud se podaří dosáhnout diferenciace, 

je to velmi vhodná strategie pro získání nadprůměrných výnosů. Diferenční strategie tvoří 

ochranu proti konkurenčnímu soupeření, většina zákazníků je věrna své osvědčené 

značce a tím je i méně citlivá vůči ceně. Pokud se nám podaří vyrábět jedinečný výrobek 

či provozovat jedinečnou službu, může se nám podařit získat zákazníkovu věrnost. (8)  

 Diferenční strategie je založena na postavení značky nebo jedinečnosti daného 

výrobku či služby. Hranice toho, jak bude tato strategie úspěšná, závisí na mnoha 

faktorech: podnik si musí stanovit, kdo je zákazník a jaké jsou jeho potřeby a hodnoty, 

pro konkurenty je mnohem obtížnější napodobit podstatu diferenciace, pro manažery  

je velmi obtížná situace rozeznat co je pro zákazníky, kteří mají nějaký vztah k podniku, 

důležité. (10) 
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 Při této generické strategii podnik usiluje o jedinečnost ve svém odvětví 

v některých dimenzích, což kupující velmi oceňují. Pečlivě zváží a následně si vybere 

jednu nebo více vlastností, které většina kupujících v daném odvětví vnímá za důležité, 

snaží se vybudovat si jedinečné postavení, aby mohl tyto potřeby uspokojovat. Za svou 

jedinečnost je odměněn vyšší cenou. (3) 

Rizika diferenciace 

„Diferenciace rovněž zahrnuje řadu rizik: 

• Rozdíl v nákladech mezi konkurenty s nízkými náklady a firmami sledujícími 

strategii diferenciace může být příliš velký, než aby zákazníci zachovali loajalitu 

vůči dané značce. Zákazníci mohou oželet některé vlastnosti, služby nebo image 

produktu vyráběného firmami usilujícími o diferenciaci, aby dosáhli velkých 

úspor v nákladech; 

• Zákazníkova potřeba diferenciačního faktoru klesá. K tomu může dojít  

i v důsledku promyšlenějšího chování zákazníků; 

• Imitace snižuje úroveň diferenciace, což je běžný případ, stává-li se odvětví 

vyspělejším.“ (8, strana 46) 

2.4.3 Soustředění pozornosti 

 Strategie soustředění pozornosti se nezaměřuje na celé odvětví tak, jako tomu bylo 

v předešlých dvou strategiích (strategie nízkých nákladů a diferenciace), ale je založena 

na principu vyhovět velmi dobře zvolenému objektu. Tato strategie vyšla z předpokladu, 

že společnost umí efektivněji a lépe vynaložit se svými strategickými cíli než její 

konkurenti, kteří se zabývají širším záběrem činností. Díky této strategii tak bude 

výsledkem buď diferenciace výrobku, a to z důvodu většího zaměření na daný cíl  

než ostatní, nebo snížení nákladů, může tak dosáhnout obojího zároveň. (8) 

 Naopak výhodou strategie „focus“, pokud se firma zabývá strategií diferenciace 

na určeném segmentu, tak to znamená, že je nutné znát lépe své zákazníky. Síla 

diferenciace se odvíjí od cílené strategie podniku a segmentace je úzká, zaměřující  

se většinou právě jen na jeden segment trhu. (10) 

 Tato třetí generická strategie fokus je odlišná od ostatních díky tomu, že spočívá 

na výběru úzkého rozsahu konkurence uvnitř daného odvětví. Podnik s touto strategií  

si vybere jeden segment nebo skupinu segmentů v daném odvětví a snaží se přizpůsobit 

svou strategii přesně tomu, aby sloužila jen těmto a ne jiným segmentům. Podnik se snaží 
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zaměřit na cílové segmenty, a díky tomu získat konkurenční výhodu ve svých cílových 

segmentech, ačkoliv nebude mít konkurenční výhodu celkovou. (3) 

Rizika soustředění pozornosti 

„Soustředění pozornosti zahrnuje jinou řadu rizik: 

• Rozdíl v nákladech mezi konkurenty v celém spektru a firmami, které soustřeďují 

pozornost, se zvětší natolik, že eliminuje výhody v nákladech, které vyplývají  

ze sledování pouze úzkého cíle, nebo že kompenzuje diferenciaci dosaženou 

soustředěním pozornosti 

• Rozdíly v žádaných produktech nebo službách mezi strategickým cílem a trhem 

jako takovým se zúží 

• Konkurenti naleznou dílčí trhy uvnitř teritoria strategického cíle a zcela negují 

efekt soustředění pozornosti dané firmy.“ (8, strana 46) 

 

2.4.4 Porterovo kolo konkurenční strategie 

 Na obrázku č. 2 je vidět schéma, které poukazuje na to, že konkurenční strategie 

je kombinací cílů, o jejichž naplnění firma usiluje a prostředků, které vedou k jejich 

dosažení. Schéma by mohlo být nazváno „Kolem konkurenční strategie“, působí jako 

pomůcka pro vyjádření klíčových aspektů konkurenční strategie firmy. Ve středu kola 

jsou dané cíle firmy, které jsou vymezením toho, jak chce firma konkurovat a jejich 

ekonomických a neekonomických záměrů. Ramena kola představují důležitá operační 

opatření, díky kterým firma usiluje o dosažení svých cílů. (8) 
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 Porterův model konkurenčního prostředí 

 Velmi často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí, který je na obrázku číslo 3 znázorněn. 

Tento model předpokládá, že strategická pozice firmy, která působí v určitém odvětví  

(na určitém trhu) je určována působením těchto pěti základních činitelů: 

1) Vyjednávací síla zákazníků 

2) Vyjednávací síla dodavatelů 

3) Hrozba vstupu nových konkurentů 

4) Hrozba substitutů 

5) Rivalita firem, které působí na daném trhu (11) 

 Na následujícím obrázku můžeme vidět těchto pět konkurenčních faktorů,  

které rozhodují, jak budou výnosné, ovlivňují hlavně ceny, náklady a potřebné investice 

firem v daném odvětví, to jsou základní složky pro navrácení investic. (11) 

 

Obrázek č. 2: Porterovo kolo konkurenční strategie 

Zdroj: (8) 
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Nově vstupující firmy 

„Hrozba vstupu nových firem do odvětví závisí na existujících překážkách vstupu 

v kombinaci s reakcí stávajících účastníků, kterou může vstupující firma očekávat.  

Jsou-li překážky vysoké nebo když nový účastník může očekávat ostrou reakci od zde 

zavedených konkurentů, je hrozba nových vstupů malá.“ (8, strana 7) 

Vyjednávací vliv zákazníků 

 Odběratelé se snaží soupeřit s odvětvím pomocí stlačení cen dolů, snaží  

se o dosažení vyšší kvality nebo lepších služeb, staví tak konkurenty proti sobě,  

to všechno na úkor ziskovosti odvětví. Odběratelé jsou silní, pokud platí tyto následující 

podmínky: 

• „Produkty, které nakupuje v daném odvětví, představují významnou část 

odběratelových nákladů nebo nákupů. 

• Produkty, které nakupují v odvětví, jsou standardní nebo nediferenciované. 

• Jestliže mu nehrozí velké přechodové náklady. 

• Jestliže dociluje nízkého zisku. 

• Odběratelé vytvářejí uznatelnou hrozbu zpětné integrace. 

• Produkt odvětví není důležitý z hlediska kvality odběratelovy produkce nebo jeho 

služeb. 

Obrázek č. 3: Porterův model konkurenčního prostředí 

Zdroj:(13) 
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• Odběratel je plně informován.“ (8, strana 28) 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

 Dodavatelé mohou využít převahy při jednání s ostatními účastníky odvětví,  

a to pomocí navýšení cen nebo snížení kvality nakupovaných statků a služeb. Podmínky, 

které posilují postavení dodavatele, jsou podobné těm, které pomáhají být vlivným 

odběratelům. Dodavatelé mají převahu, pokud platí následující podmínky:  

• „Nabídka je ovládána několika málo společnostmi a je koncentrovanější  

než odvětví, jemuž dodává. 

• Nemusí čelit jiným substitučním produktům při dodávkách danému odvětví. 

• Odvětví není důležitým zákazníkem dodavatelské skupiny. 

• Dodavatelův produkt je důležitým vstupem pro odběratelovo podnikání. 

• Skupina dodavatelů má diferenciovanou produkci nebo vytvořila přechodové 

náklady. 

• Skupina dodavatelů představuje výrazné nebezpečí perspektivní integrace  

do odvětví odběratelů.“ (8, strana 28) 

Podmínky, které určují vliv dodavatelů, jsou často mimo kontrolu firem, ale také 

podléhají změnám. 

Tlak ze strany substitutů 

 Všechny firmy soutěží v širším smyslu se všemi odvětvími, které vyrábějí 

substituty. Identifikace substitutů znamená vyhledat jiné produkty, které můžou splnit 

stejnou funkci jako produkt daného odvětví. Substituční produkty, které si zaslouží 

největší pozornost, bývají ty, kterým zlepšující cena umožní přiblížit se produkci odvětví 

nebo jsou vyráběné odvětvími, které dosahují vysokého zisku. Substituční výrobky jsou 

výrobky, které můžou nahradit dosavadní produkty. Jsou to výrobky, které mohou 

nahradit stávající produkty. Nebezpečí se zvyšuje, jestliže je zákazník pružnější při 

snižování ceny nebo zvyšování kvality substitučního výrobku, a pokud je pro něj 

jednoduché přecházet mezi těmito výrobky. (8) 
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  Hodnotový řetězec 

 Hodnotový řetězec byl navrhnutý Michaelem Porterem, má sloužit jako hlavní 

nástroj pro zjištění možností, jak vytvořit větší hodnotu pro zákazníka. Jakákoliv firma 

zahrnuje soubor různých aktivit, jejichž cílem je podporovat produkty společnosti. 

Hodnotový řetězec rozděluje firmu do devíti typů aktivit, ty vytvářejí hodnoty, pomocí 

kterých se zjistí chování nákladů v podnikatelském prostředí a budou nalezeny zdroje 

konkurenčního odlišení. V těchto devíti aktivitách je zahrnuto pět hlavních a čtyři 

podpůrné aktivity. (12)  

 

 Hodnota zákazníka 

 Hodnota pro zákazníka patří k důležitým pojmům tržní ekonomiky. Zjednodušeně 

řečeno můžeme hodnotu zákazníka definovat jako vztah mezi uspokojením potřeby  

a zdroji, které byly použity na dosažení tohoto uspokojení. Uvedený vztah lze vyjádřit 

pomocí vzorce. (13)  

 

    Hodnota =  
Uspokojení potřeb

Použité zdroje
 

Obrázek č. 4: Hodnotový řetězec 

Zdroj: (3) 
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 Pojem hodnota zákazníka není v české literatuře zatím dostatečně popsán  

a definován. Pokud se podíváme na zahraniční literaturu, která se tímto pojmem zabývá 

mnohem více, různí autoři vychází při definování tohoto pojmu z přístupu zákazníka 

k hodnocení přínosu daného produktu, z hodnoty zákazníka pro podnik jako takový.  

Firma by měla usilovat především o atraktivní zákazníky, pomocí kterých může 

dosahovat významných tržeb. Proto se firma snaží vždy koncentrovat na výhodné 

segmenty a zákazníky. (14) 

2.7.1 Hodnota z pohledu zákazníka 

Následující pojmy ovlivňují pojem hodnoty z hlediska zákazníka. 

• Hodnotový systém a jeho změny – za hodnoty považujeme názory individuální 

nebo kolektivní, které nám určují, čemu je třeba se věnovat. Pokud se na to 

podíváme z pohledu marketingu, tak je dnešní společnost diferenciována na 

společnost zážitků, multimediální společnost, společnost zdravé výživy, zdravého 

životního stylu atd. 

• Potřeba a touhy – vychází z pocitu určitého nedostatku. 

• Užitek – užitek je požadovaný výkon nabízejícího, užitek můžeme navyšovat 

lepším krytím potřeb zákazníka. 

• Emoce – určitý zážitek, který si zákazník uvědomuje buď v pozitivním nebo 

negativním smyslu. 

• Motivace a postoj – motivace vychází z nitra člověka. 

• Zpracování informací – můžeme to označit za proces učení se zákazníka. 

• Zkušenost – spousta činností (přehled o produktech, výrobcích, prodejních 

službách, jejich know-how atd.), které vytvářejí fond zkušeností. 

• Zapojení – vyjádřená snaha po osobní účasti v procesu vztahu nabízející – 

poptávající. 

• Vytvoření nákupního typu – můžeme rozdělit na tři typy kupujícího: zákazník 

hledající informace, zákazník zkušený a důvěřivý. 

• Spokojenost – výsledek porovnávání mezi očekáváním zákazníka a skutečným 

výkonem nabízejícího. (16) 
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2.7.2 Hodnota z pohledu firmy 

Hodnotu zákazníka můžeme dělit z pohledu firmy na:  

• Kvantitativní – ekonomická jistota firmy (dosažený obrat, tržby, zisk), zajištění 

růstu firmy a ziskovost firmy. 

• Kvalitativní – přijímání informací zákazníkem (jeho vztah k firmě), spolupráce 

zákazníka s firmou (reference, ovlivňování dalších zákazníků) (14) 

2.7.3 Jak si udržet zákazníka 

 Získání nového zákazníka je velmi náročná práce, zabere hodně času  

a energie i zkušeným prodejcům. Mnohem jednodušší je nového zákazníka ztratit. Může 

stačit i maličkost, která odradí našeho nového zákazníka od příští návštěvy. Velmi 

důležité jsou zákonitosti pro udržování našich zákazníků. Měli bychom zákazníky 

informovat o novinkách v předstihu před oficiálním zveřejněním, každý zákazník by měl 

vědět o změnách týkajících se naší firmy. Zákazník by měl znát informace o budoucích 

změnách cen. Současní zákazníci by měli být jako první, kteří dostanou nové prospekty 

nebo dárkové předměty. Pokud se ocitneme vedle našeho stálého zákazníka, je důležité 

mít k němu neustále zdvořilý přístup.  

 Další důležitou částí udržení zákazníka je pravidelné ověřování spokojenosti. 

Zákazník tím dostává pocit jistoty, že se o něj někdo neustále stará. (15) 

 Marketing 

 Podle Kotlera je marketing věda, která vytvoří a dodá hodnotu, která uspokojí 

potřeby cílového trhu. Marketing určuje doposud nesplněné potřeby a požadavky. Určuje 

přesně, které tržní segmenty, je společnost schopna nejlépe obsloužit. Marketingovou 

činnost má obvykle na starosti určité oddělení ve společnosti. Má to dobré i špatné 

stránky. Dobrá stránka věci je ta, že zaměstnanci, kteří mají na starost marketingovou část 

firmy, jsou vyškolení lidé, kteří se zaměřují pouze na marketingovou část. Špatná  

je izolovanost této vybrané skupiny, marketingové aktivity by se měly projevovat v každé 

činnosti dané organizace. (16) 

 Kotler definuje marketing jako „Společenský a řídící proces, kterými jednotlivci 

a skupiny získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

produktů s ostatními. Některé definice uvádějí marketing jako zajišťování zboží nebo 

služeb, které uspokojí požadavky spotřebitele.“ (19, strana 139) 
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 Marketing v dnešní době musíme chápat jako uspokojování potřeb zákazníka,  

a ne jako starý význam, což je schopnost prodat („přesvědčit a prodat“). K prodeji dojde 

až tehdy, co je produkt vyroben. Marketing začíná mnohem dříve, než má společnost 

produkt k prodeji. Marketing se snaží přilákat nové zákazníky a zároveň udržet ty 

stávající, například vylepšením vzhledu produktu. (12) 

 Marketing vznikl v reakci na novou situaci na trhu. Na některých trzích se začala 

projevovat nadvýroba, továrny vyráběly výrobky, pro které neměly odbyt. Nabídka 

začala výrazně převyšovat poptávku. Pojem marketing se začal objevovat zhruba před sto 

lety, postupem času prodělal veliký vývoj. Marketing se stal nejvíc využívaným 

přístupem k trhu a k zákazníkům. Marketing v dnešní době představuje ucelený 

sjednocený systém nástrojů spojených s působením firmy na trhu. Na obrázku číslo 5 jsou 

klíčové marketingové koncepce. (17) 

2.8.1 Marketingová koncepce 

 Firma může dosáhnout svých předem nastavených cílů díky rozpoznání potřeb  

a přání cílových trhů. Často se marketingová koncepce zaměňuje za prodejní koncepci, 

prodejní koncepce se soustřeďuje na existující výrobky společnosti a snaží se zvýšit 

prodej a maximalizovat zisk pomocí reklamy a marketingová koncepce se naopak 

zaměřuje na potřeby zákazníka a správně definovaném trhu. (12)  

Obrázek č. 5: Klíčové marketingové koncepce 

Zdroj: (17) 
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 „Marketingová koncepce je podnikovou filozofií, která vznikla s cílem soutěžit 

s předcházejícími koncepcemi. Ačkoliv má dlouhou historii, její hlavní principy plně 

vykrystalizovaly až v polovině 50. let.“ (19, strana 17) 

 Je nesmírně důležité uspokojit zákazníka, jelikož prodej firmy v každém období 

můžeme rozdělit do dvou skupin: noví zákazníci a stálí zákazníci. Pokaždé je mnohem 

obtížnější přilákat nového zákazníka než si udržet stálého. Pokud máme spokojeného 

zákazníka, můžeme rozdělit jeho chování do těchto bodů: 

• Kupuje si daný produkt znovu. 

• S ostatními hovoří o firmě pozitivně. 

• Nevěnuje takovou pozornost ostatním konkurenčním značkám a reklamě. 

• Od stejné firmy si kupuje i jiné výrobky. (18) 

 Marketingový mix 

2.9.1 Marketingový mix 4P 

 Marketingový mix určuje soubor úkolů, které pomáhají uspokojit požadavky 

zákazníků způsobem, který umožní firmě dosáhnout svých cílů. Zajímavostí tohoto mixu 

je, že různé firmy ve stejném oboru si mohou vybrat různé marketingové mixy. Toto jsou 

rozdíly, které můžou jedné firmě poskytnout konkurenční výhodu nad jejími konkurenty. 

(19) 

 Teprve až si společnost zvolí marketingovou strategii, tak se může začít zaměřovat 

na marketingový mix. 

 Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, tyto nástroje firma použije 

pro úpravu nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje všechny složky, 

které firma může využít, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Tyto složky 

rozdělujeme do čtyř skupin, které známe jako 4P: 

• produkt 

• cena  

• distribuce  

• propagace (12) 
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2.9.1.1 Produkt 

 Výrobek neboli produkt je v rámci marketingových nástrojů jeden 

z nejdůležitějších nástrojů, zaujímá dominantní pozici. Bez výrobku bychom nemohli 

dosáhnout daného úspěchu. Výrobek je prakticky cokoliv, co se může na trhu nabídnout, 

získat pozornost a může uspokojit nějaké přání nebo potřebu. Z tohoto nám vyplývá,  

že výrobek není v marketingu považován pouze za hmotný statek, jak tomu je obvykle, 

ale že je to cokoliv, co lze nakupovat a prodávat. Pod pojmem výrobek si můžeme 

představit velice široký rozsah, od prášku na praní, přes služby poskytované bankou,  

nebo také třeba cenné papíry. (19) 

2.9.1.2 Cena 

 Cena je velice silný nástroj, který by měl být v rukou pracovníků s bohatými 

zkušenostmi, zahrnuje nejen samotné stanovení ceny, ale i poskytování různých slev a 

srážek. Cena vyjadřuje hodnotu zboží nebo služeb. Faktory, které ovlivňují cenu, můžeme 

rozdělit  

na vnější a vnitřní. Vnitřní faktory může firma ovlivňovat sama (cíle firmy, náklady), 

vnější faktory firma nemůže sama ovlivňovat (poptávka, konkurence). (19) 

2.9.1.3 Distribuce 

 Účelem distribuce je vytvoření správných distribučních cest, zajištění přesunu 

výrobku od výrobce, tak aby si zákazník mohl daný výrobek koupit na určitém místě, 

v určitém čase a v požadovaném množství. Distribuční cesty lze rozdělit podle počtu 

článků na přímé a nepřímé. Základním typem distribuční cesty je přímá distribuční cesta, 

což je přímé spojení mezi výrobcem a zákazníkem. Tato cesta neobsahuje distribuční 

mezičlánek, zahrnuje pouze výrobce, který prodává svůj výrobek přímo zákazníkovi. (19)  

2.9.1.4 Propagace 

 Propagace bývá často chybně zaměňována za termín reklama. Reklama je pouze 

součástí propagace. Propagace má za úkol informovat zákazníka a motivovat ho ke koupi. 

Je to jeden ze základních prostředků komunikace mezi firmou a potencionálními novými 

zákazníky. (19) 
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Komunikační mix 

 Podsystémem marketingového mixu je komunikační mix. Pomocí komunikačního 

mixu se snaží marketingový manažer dosáhnout marketingových, a hlavně firemních cílů. 

Komunikační mix zahrnuje osobní i neosobní formy komunikace. Osobní forma zahrnuje 

osobní prodej a neosobní forma zahrnuje reklamu, podporu prodeje, přímý marketing  

a sponzoring. Kombinací těchto dvou forem jsou veletrhy a výstavy. (20) 

 Firma stojí před úkolem rozdělení celého rozpočtu komunikace mezi čtyři jeho 

nástroje: propagace, podpora prodeje, public relations a prodejní sílu. Firmy se vždy snaží 

hledat způsob, jak být účinní, nahrazují jeden nástroj druhým podle toho, jak jsou úspory 

výhodnější. Většina firem nahradila prodej v terénu za inzeráty nebo přímými zásilkami. 

Ostatní firmy zase navýšily finance na podporu prodeje na úkor propagace, tímto krokem 

sledují rychlejší dosažení prodeje. To, že můžeme nahradit jeden nástroj druhým, nám 

ukazuje, proč je třeba marketingové činnosti koordinovat v jednom marketingovém 

oddělení. (18) 

Vlastnosti každého komunikačního nástroje jsou tyto: 

• Propagace – Je mnoho forem a možností propagace, je těžké zobecnit jejich 

charakteristické vlastnosti jako součást komunikačního mixu. Můžeme zvolit pro 

firmu propagaci v televizi (televizní reklama), tato forma propagace vyžaduje 

velmi vysoký rozpočet nebo můžeme zvolit propagaci například jako reklamu 

v novinách, tato forma propagace se dá provést i s nízkým rozpočtem. Spousta 

zákazníků se může domnívat, že má často propagovaná značka zcela určitě dobrou 

hodnotu. 

• Osobní prodej – Osobní prodej je jedním z nejúčinnějších nástrojů v určitých 

částech nákupního procesu, a to hlavně při budování preference a přesvědčení. 

Osobní prodej má tři charakteristické vlastnosti, kterými jsou osobní setkání, 

pěstování vztahů a reakci. 

• Podpora prodeje – Firmy využívají tento nástroj podpory prodeje z toho důvodu, 

aby dosáhly rychlejší reakce. Do podpory prodeje můžeme zařadit například: 

kupony, soutěže prémie apod. 

• Public relations – Marketingoví manažeři nevěnují takovou pozornost public 

relations, nebo je využívají až jako dodatečné opatření. Pokud je ale dobře 
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vymyšlený program pro rozvoj vztahů s veřejností, tak tato část komunikačního 

mixu může být mimořádně účinná. (18) 

Marketingový mix 7P 

S rozvojem marketingu se můžeme dále setkat také s rozšířeným marketingovým mixem 

7 P, který definuje Kotler. Jedná se o marketigový mix, který je doplněný přidanými 

prvky: 

• Politics (politicko – společenské rozhodnutí) 

• Public opinion (veřejné mínění) 

• People (lidské zdroje) (21) 

Marketingový mix 4C 

Marketingový mix s označením 4P je vytvořen z pohledu organizace či firmy. V dnešní 

době tento pohled již nestačí, je nutné brát čím dál více v potaz pohled zákazníka. 

Zákazník v konečné fázi rozhoduje o bytí či nebytí dané organizace. V reakci na tento 

fakt byl vytvořen Marketingový mix 4 C. Pro dosažení úspěchu je doporučeno pracovat 

s oběma těmito koncepty. (4) 

Marketingový mix 4C rozdělujeme do těchto čtyř skupin: 

• Zákazník 

• Náklady na zákazníka 

• Pohodlná dostupnost 

• Komunikace (21) 

Na následující tabulce je možné vidět vztah mezi marketingovým mixem 4P a 4C. 

Tabulka č. 2: Vztah mezi marketingovým mixem 4P a 4C 

Zdroj: (4) 
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 Management 

 Pojem management vychází z anglického jazyka a má mnoho významů: způsob 

vedení lidí, vedoucí manažeři v organizaci, dovednost a činnost člověka, předmět studia 

(vědecká disciplína). Management je ve spoustě literatur různě definován a popsán. Jedna 

z významných definic říká, že management je určitý proces tvorby a udržování prostředí, 

ve kterém se snaží jednotlivci společně pracovat ve skupinkách a snaží se dosáhnout 

dílčích vymezených cílů. (22) 

 „Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci 

pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů, včetně dodatku, že je 

třeba rozšířit o následující otázky:  

1. Jak manažeři uskutečňují jednotlivé manažerské funkce. 

2. Jak je management aplikován v různých druzích organizací. 

3. Jak je management aplikován manažery na různých řídících úrovních. 

4. Cíl všech manažerů je stejný: vytvářet přebytek. 

5. Řízení je spojeno s produktivitou. TO zahrnuje též efektivnost a účinnost.“ 

 (25, strana 20) 

 Management je používán ve všech druzích organizací, ať už se jedná o velkou 

společnost nebo o rodinný podnik. Pojem organizace nebo podnik se netýká jen podniku 

výrobního nebo obchodního, ale jsou zde zahrnuty i vládní instituce, nemocnice, církve, 

nadace apod. (23) 

2.10.1 Osobnost manažera 

 Osobnost manažera je velmi důležitou složkou úspěšné firmy. Osobnost manažera 

je úzce spjata s firmou, aktivita manažera je znát na pracovních výkonech,  

ve všech mezilidských vztazích a v úspěších firmy. Pokud je podnik úspěšný, velkou 

zásluhu na tom má právě manažer. Problémem v chování manažerů je podceňování prací 

s lidmi, je stále spousta manažerů, kteří se zaměřují spíše na ekonomické a technokratické 

úlohy. 

Správný manažer by měl vnímat lidi diferencovaně (vnímat každého zvlášť), 

rozumět lidem, měl by působit motivačně a jít svým zaměstnancům příkladem. Manažer 

ovlivňuje každodenní vykonávanou pracovní činnost, ať už se jedná o jednání s lidmi, 

kvalitu práce, vytváření příjemné atmosféry nebo podporu rozvoje pracovníků. Role 

vůdce je jednou z mnoha manažerských funkcí, tato funkce předpokládá určité charisma 



39 

 

a sílu osobnosti. Manažer musí být nestranný a musí mít neustálou kontrolu nad svým 

týmem a trvalou snahu přemýšlet o zefektivnění pracovních postupů. (24) 

 V následujících bodech budou shrnuty znaky úspěšného podniku a úspěšného 

manažera, tyto dva pojmy spolu úzce souvisí. 

• Orientace na strategii a na zákazníka 

• Efektivní využívání předpokladu lidí 

• Efektivní systém řízení a kontrola cílem 

• Správně fungující informační a komunikační systém (24) 

 Strategické řízení 

 Všeobecně lze konstatovat, že úspěch v podnikatelském tržním hospodářství  

je závislý na včasném předvídáním tržních příležitostí a řešení nových potenciálních 

problémů strategického charakteru. Ve strategickém řízení je nejdůležitější vyhodnocovat 

zejména faktory podnikového okolí (potřeby zákazníků, chování konkurenčních 

společností a dodavatelů). Manažeři, kteří uvažují strategicky, by měli hledat správné 

odpovědi na následující otázky: 

• Na které služby, výrobky, trhy a části trhů je třeba se zaměřit? 

• Jakým způsobem a postupy můžeme vytvořit takové služby či produkty, které 

budou na trhu lepší než naše konkurence? 

• Jak budeme měřit naše pokroky při realizaci přijaté strategie? (11) 

 Strategické řízení představuje soubor určitých aktivit, které se zaměřují  

na formulaci směrů budoucího rozvoje podniku. Tento proces je velmi složitý, jeho cílem 

je udržování a rozvíjení životaschopné shody mezi cíli a zdroji podniku a měnícími  

se podmínkami na trhu. Strategické řízení zahrnuje identifikaci příležitostí a přijetí 

dalšího navazujícího strategického rozhodnutí, které se týká alokaci zdrojů a způsobu 

jeho využití. (5) 

 Dle Portera je strategie široce založený pojem, který určuje, jakou konkurenční 

schopnost má firma, jaké budou stanovené cíle společnosti a jaká politika bude zvolena 

k dosažení těchto cílů. (25) 

2.11.1 Proces strategického řízení 

 Strategické řízení je dynamický proces, který se snaží dohromady sladit strategii, 

výkonnost a obchodní výsledky. Vše je o lidech, vůdcovství, technologii a o procesech. 
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Efektivní využití těchto elementů bude mít za následek dosažení předem stanovených 

cílů. Jedná se o stálý proces tvorby a určení směru vývoje organizace. Jde o neustálý 

proces rozhodování a přemýšlení o tom, jak zabránit vzniklým změnám v daném 

prostředí podnikání. Organizace musí být schopna včas reagovat na vzniklé problémy  

i příležitosti ihned, jak nastanou. (26) 

 Podle Miloslava Keřkovského a Oldřicha Vykypěla je strategické řízení 

označováno jako nikdy nekončící proces a kde se postupně opakují na sebe navazující 

kroky. Ideální koncept, jak strategicky řídit (manažerovat) firmu neexistuje. Pokud by 

tento koncept existoval, potom by většina firem tento koncept mohla převzít a mohl by 

nastat konec tržní ekonomiky. Většina odborníků se ale shoduje, že by strategické řízení 

mělo být uskutečňováno v logicky následujících krocích, tyto kroky jsou viditelné na 

následujícím obrázku. Můžeme říci, že je důležitější dobře fungující proces strategického 

řízení než samotné dokumenty. (11)  

 Proces strategického řízení je důležitý, a to z důvodu napomáhání podniku 

vybudovat, identifikovat a udržet si konkurenční výhodu, která je nutná pro zajištění 

prosperity, hlavně na působení konkurenčních tlaků a sil. Získání náskoku a jeho udržení 

je podstatou strategie, znamená to vytvoření a udržení si konkurenční výhody. Strategie 

má za cíl něčím odlišit náš podnik oproti konkurentům. Podstatou dosažení úspěchu  

je získání a udržení si konkurenční výhody. Pokud má podnik dobrou strategii, odlišuje 

se něčím od ostatních, staví ho to do jedinečné pozice. Hledání konkurenční výhody vede 

k úspěchu či neúspěchu podniku, je potřeba si uvědomit a pochopit podstatu a roli 

konkurenční výhody v různých odvětvích. Podnik si může udržet konkurenční výhodu 

pouze po určitou dobu, nebo spíš po dobu, než ji konkurenti napodobí. (5) 
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2.11.2 Poslání (mise) a cíle podniku, podniková vize 

 Firmy byly založeny a existují proto, aby naplňovaly svá určitá poslání, což  

je například výroba nebo poskytování služeb zákazníkům. Toto poslání firmy se shoduje 

s představami (vizemi) zakladatelů firmy o tom, co bude předmětem podnikání a čím  

se firma bude zabývat a jakým způsobem bude uspokojovat potřeby svých zákazníků. 

(11)  

 Poslání podniku určuje základní funkci a vyjadřuje smysl existence,  

také vyjadřuje vztah k zainteresovaným skupinám, což jsou například: zaměstnanci, 

vlastníci, zákazníci a dodavatelé. S pojmem poslání podniku je úzce spjatý pojem vize 

podniku, hlavní rozdíl je vnímání z hlediska času, vize má výrazně dlouhodobý charakter. 

Vize nám tvoří představu o budoucím stavu podniku, lépe řečeno je obrazem jeho 

budoucnosti. Mezi další pojem můžeme zařadit cíle podniku, což jsou budoucí očekávané 

výsledky. Formulace cílů podniku se odvíjí od poslání a vizí podniku. Cíl je konečný stav,  

ke kterému by měli všichni zúčastnění a všechny plánované aktivity směřovat. Strategie 

Obrázek č. 6: Proces strategického řízení 

Zdroj: (11) 
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nám určí cestu, jakým způsobem bychom měli dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů. 

(27)  

 Strategické cíle tvoří podstatu strategií, jsou hlavní částí jeho obsahu. V anglické 

literatuře se doporučuje, aby byly cíle vymezeny tak, aby splňovaly slovo SMART, 

jednotlivá písmena v tomto slově vyjadřují požadované vlastnosti cílů. 

 S (Stimulating) – cíle by měly být náročné 

 M (Measurable) – dosažení cíle by mělo být nějakým způsobem měřitelné 

A(Acceptable) – cíle by měly být akceptovatelné všemi zainteresovanými 

stranami 

 R (Realistic) – cíle by měly být reálné a dosažitelné. 

 T(Timed) – cíle by měly být určené v čase. (11) 
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 Souhrn teoretických východisek 

 Část této diplomové práce se zabývala teoretickými podklady, které se týkají 

problematiky posilování konkurenceschopnosti podniku. Pojem konkurenceschopnost 

jsem vymezil na základě konceptů definovaným Michaelem Porterem, protože odpovídá 

potřebám mé zkoumané společnosti. Zaměřil jsem se primárně na tradiční pojetí, 

domnívám se, že pro zvolenou menší firmu je to dostatečné a srozumitelné.  

 Konkurenční výhoda úzce souvisí s konkurenční strategií. Cílem konkurenční 

strategie je získání konkurenční výhody, tato konkurenční výhoda může mít buď formu 

nižších nákladů nebo diferenciace oproti konkurentům. 

 Dále jsem v teoretické části definoval hodnotu a spokojenost zákazníka, tyto 

pojmy úzce souvisí s hodnotovým řetězcem. Hodnotový řetězec slouží jako hlavní nástroj 

pro zjištění možností, jak vytvořit větší hodnotu pro zákazníka. 

 Posilování konkurenceschopnosti se také týká oblasti managementu a marketingu.  

Pro vybraný podnik je velmi důležitá osobnost manažera, zejména z toho důvodu,  

že jednatel provozuje společnost sám, zmínil jsem i tuto část v mé teoretické části. Pro 

podnikatele v tomto odvětví jsou jednou z nejdůležitějších součástí stálí zákazníci, proto 

je část kapitoly věnována i návodu, jak si udržet zákazníka.   

 V oblasti marketingu jsem se zaměřil především na marketingový mix a popsání 

jeho jednotlivých složek, což dále využiji i k vybrané společnosti. Zmínil jsem  

i marketingový mix 4C, který je věnován problematice z pohledu zákazníka. Dále jsem 

zmínil rozšířený marketingový mix 7P, který je rozšířený oproti standardnímu 

marketingovému mixu o prvky: politicko – společenské rozhodnutí, veřejné mínění  

a lidské zdroje. Pojmy marketing a marketingový mix jsem čerpal od jednoho 

z nejznámějších autorů, co se týče marketingu, Philipa Kotlera.   

 Na závěr jsem se zaměřil v teoretické části na strategické řízení, které  

je definováno dvěma autory Miloslavem Keřkovským a Oldřichem Vykypělem. Tito 

autoři ve svých knihách uvádí, že strategické řízení je nikdy nekončící proces, který 

začíná vymezením poslání firmy a jejich cílů, strategickou analýzou a konečnou fází je 

formulace možných variant řešení.  
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3 ANALÝZA SPOLEČNOSTI QUALITY GELATO 

DOLCE S.R.O. 

 Ze všeho nejdříve budu charakterizovat samotnou společnost, její poskytované 

služby a stanovené cíle. Dále provedu interní, externí a SWOT analýzu a také vyhodnotím 

současný stav mnou zkoumané společnosti. Po vyhodnocení všech těchto analýz 

vypracuji opatření, která by měla pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti AIDA  

na trhu. 

 Charakteristika zkoumaného podniku 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno: Quality Gelato Dolce s.r.o. 

Sídlo společnosti: Těsnohlídkova 943/9, Černá Pole, 613 00 Brno 

Základní kapitál: 200 000,-Kč (splacen v den zápisu). 

Společnost má dva společníky. Jednatelem společnosti je Pavel Crhan. Jednatel jedná  

za společnost ve všech věcech samostatně.   

Datum zápisu: 18.3.2004. (28) 

 

 Jedním ze zakladatelů společnosti Quality Gelato Dolce s.r.o. je pan Pavel Crhan, 

který má stavební vzdělání v oboru Pozemní stavitelství. Po absolvování průmyslové 

školy stavební chtěl jednatel nasbírat životní zkušenosti v zahraničí. Vydal se do Itálie, 

kde ho nutnost výdělku a také náhoda přivedla do zcela jiného oboru, a to přímo 

do kavárenského prostředí, začal pracovat v italské místní kavárně a zůstal zde víc jak  

Obrázek č. 7: Logo společnosti 

Zdroj: (60) 
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4 roky. Po tuto dobu sbíral zkušenosti a přiučil se dovednostem v oboru natolik,  

že se rozhodl po návratu do České republiky provozovat s druhým jednatelem společnosti 

v roce 1992 cukrárnu na ulici Orlí. V roce 2004 společně založili společnost Quality 

Gelato Dolce s.r.o., a pan Pavel Crhan se stal jejím jednatelem. Společnost byla zapsána 

do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne 18.března 2004,  

sp.zn. C 45602. (28) 

 Moje zkoumaná společnost AIDA na Jakubském náměstí zaměstnává v současné 

době 25 stálých zaměstnanců, firma také spolupracuje s brigádníky, které využívá 

zejména v letních měsících, kdy je v cukrárně mnohem větší provoz než v zimních 

měsících. Dále firma spolupracuje s externími pracovníky, kterými jsou účetní  

a uklízečka. Firma provozuje tři kavárny a cukrárny, z toho jsou dvě v centru Brna a jedna 

je v Komíně. Na obrázku číslo 7 je logo, pod kterým je provozována společnost Quality 

Gelato Dolce s.r.o. 

3.1.2 Předmět podnikání 

 Společnost má živnostenská oprávnění na hostinskou činnost, výrobu, obchod  

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, prodej kvasného lihu, 

konzumního lihu a lihovin, pekařství, cukrářství. 

3.1.3 Stručné představení jednotlivých kaváren  

 Společnost v současné době provozuje tři kavárny a cukrárny, avšak tato 

diplomová práce je věnována pouze provozovně na Jakubském náměstí. V následujících 

bodech budou stručně popsány všechny provozovny. Jako první je popisován mnou 

zkoumaný podnik, kterému se budu podrobněji věnovat v dalších kapitolách této práce. 
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3.1.3.1 Cukrárna a kavárna Běhounská (zkoumaný podnik) – (dále jen „AIDA“) 

 AIDA je situována 

v samotném centru města 

Brna, leží přímo  

na Jakubském náměstí 

naproti kostelu svatého 

Jakuba na rohu ulic 

Běhounská a Kozí. Tato 

lokalita je velmi příjemná  

a polohou výhodná, hlavně 

v letních měsících, kdy se 

Jakubské náměstí stalo 

místem, kde se denně 

schází velké množství lidí. Jakubské náměstí svojí atmosférou připomíná v letních 

měsících jihoevropská přímořská letoviska. V budově AIDA byla za první republiky 

kavárna, dále v těchto prostorech bylo rychlé občerstvení a před otevřením AIDA zde 

byla prodejna obkladů. Prostory Jakubského náměstí v centru Brna během posledních let 

výrazně ožily, naplnily se lidmi, novými bary i restauracemi. AIDA je tedy umístěna  

na místě, které se za poslední roky stalo místem setkávání „Brňanů“ hlavně v jarních  

a letních měsících roku. Kavárna je na tomto místě provozována od roku 2004,  

je vlastněna společností Quality Gelato Dolce s.r.o. pod názvem AIDA. V roce 2011 byl 

prostor AIDA stavebně upraven, prošel rekonstrukcí a díky tomu došlo jak k navýšení 

kapacity, tak ke zřízení dětského koutku v přízemí, jelikož mezi časté návštěvníky patří 

matky s malými dětmi. AIDA dosahuje nejvyšších tržeb odpoledne. Týdenní tržba činí 

zhruba 210 000,-Kč. Počet stálých zaměstnanců je 25.  

Obrázek č. 8: Kavárna a cukrárna Běhounská 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.3.2 Cukrárna a kavárna Orlí (dále jen „AIDA I“)  

 AIDA I se nachází také přímo  

v samotném centru města Brna, a to na 

ulici Orlí, pouhé 2 minuty pěšky  

z Náměstí Svobody. V blízkém okolí 

AIDY I nalezneme obchody, kavárny, 

restaurace, finanční služby. Na tomto 

místě byla provozována kavárna 

od roku 1992, byla to první ze všech 

poboček, které jednatel řídil jako 

provozní. Od roku 2004 je provozována 

pod názvem AIDA.  Kavárna dosahuje největších tržeb po poledni, v odpoledních  

až večerních hodinách. Týdenní tržba činí cca 105 000,- Kč Počet stálých zaměstnanců 

je 12. 

3.1.3.3 Cukrárna a kavárna Komín (dále jen „AIDA II) 

 AIDA II je umístěna v Komíně. 

Jedná se o klidnou lokalitu se skvělou 

dostupností do centra (10 minut autem), 

tramvajové zastávky (linky 1, 3, 11)  

i trolejbusové (linky 30, 36) jsou zhruba 

sto metrů od AIDA II. Dále je toto místo 

vyhledávanou zastávkou cyklistů 

z nedaleké cyklistické stezky vedoucí 

podél řeky Svratky. Parkování je také 

bez problémů v blízkosti objektu, kde je 

AIDA II umístěna. AIDA II vznikla 

v roce 2010 a je tedy nejnovější pobočkou. Stejně jako u předchozích dvou dosahuje 

AIDA II nejvyšších tržeb odpoledne. AIDA II má momentálně tržbu 35 000,-Kč za týden 

a zaměstnává 6 zaměstnanců.  

Obrázek č. 9: Kavárna a cukrárna Orlí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek č. 10: Kavárna a cukrárna komín 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Analýza obecného okolí (SLEPT analýza) 

3.2.1 Ekonomické prostředí 

 Letošní údaje o průměrné nominální mzdě daly vzpomenout na předkrizová léta. 

Průměrná mzda nominálně vzrostla ve 3. čtvrtletí 2016 o 4,5 %, tedy na stejnou hodnotu 

jako v prvním čtvrtletí, na tomto růstu se podílela nejen podnikatelská, ale  

i nepodnikatelská sféra. 

 Na následujícím grafu č. 1 můžeme vidět průměrnou měsíční mzdu v rozmezí let 

2014–2016. Nejvyšší měsíční mzda byla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 a to 28 142 Kč, 

naopak nejnižší mzda ve sledovaném období byla ve 3. čtvrtletí roku 2014 a to 25 279 

Kč. (29) 

 

 Průměrná hrubá měsíční mzda tvoří podíl mezd bez ostatních osobních nákladů 

připadající na jednoho zaměstnance za jeden pracovní měsíc. Do mezd se zahrnují 

základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, 

náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, 

které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Jedná se o hrubou mzdu 

Graf č. 1: Průměrná měsíční mzda 

Zdroj: (29) 
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čili mzdu, která je ponížena o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. (30) 

 Mezi další ekonomické faktory, které ovlivňují určitým způsobem zkoumaný 

podnik je inflace. Na následujícím grafu č.2 je znázorněna inflace od roku 1994 po rok 

2016. Na grafu můžeme vidět, že během posledních deseti let byla nejvyšší inflace v roce 

2008, a to 6,3 %, takto vysoká inflace byla zapříčiněna hlavně celosvětovou ekonomickou 

krizí. Nejnižší inflace byla v roce 2015, a to pouhých 0,3 %. V minulém roce byl nárůst 

inflace oproti předchozímu roku o 0,4 % a činil tedy 0,7 %. Jedná se o nejvyšší meziroční 

růst cen od prosince 2012, je to nejvyšší hodnota inflace za poslední tři roky. (31) 

 

 Kavárna je místo, kde se setkávají nejen čeští, ale i zahraniční zákazníci, proto  

je důležitým faktorem v rámci ekonomického prostředí také směnný kurz eura, který 

hraje roli při přepočtu konečné ceny útraty v kavárně. Na následujícím grafu č.3 lze vidět 

hodnotu eura vůči české koruně v období 2006-2016. Nejnižší hodnotu mělo euro ke dni 

22.7. 2008, a to 23,01 Kč, naopak nejvyšší hodnotu mělo euro vůči české koruně 

17.2.2009, a to 29,50 Kč. Ke dni 28.2.2017 má euro vůči české koruně hodnotu 27,02 Kč. 

(32) 

Graf č. 2 :Průměrná roční míra inflace 1994-2016 

Zdroj: (31) 



50 

 

  

 

 Dalším faktorem, který ovlivňuje všechny pohostinské zařízení, je míra 

nezaměstnanosti. Nízká nezaměstnanost nahrává provozovatelům pohostinských 

zařízení. Díky větší zaměstnanosti mají obyvatelé České republiky větší finanční 

prostředky, které pak můžou vynaložit na výdaje na stravování. Na následujícím grafu 

č.4 můžeme vidět, že nezaměstnanost je momentálně v České republice z pohledu 

Evropské unie na velmi nízké úrovni v porovnání s ostatními státy Evropské unie. 

V kategorii 15–74 let činí česká nezaměstnanost 3,4 %, v kategorii 15–64 let činí 3,5 %. 

Velmi nízkou nezaměstnanost vykazuje i sousední stát Německo, jeho nezaměstnanost  

je 3,9 %. Nejvyšší nezaměstnanost má Řecko s 23,1 %. (33) 

Graf č. 3: Kurz eura 

Zdroj: (32) 
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Graf č. 4: Nezaměstnanost v EU 

Zdroj: (33) 

 

 Na podzim roku 2008 zasáhla celý svět ekonomická krize, tak jak jsem již 

zmiňoval, tuto ekonomickou krizi velmi výrazně pocítila i naše ekonomika. Podle 

jednatele společnosti Quality Gelato Dolce s.r.o. celkový objem tržeb klesl oproti roku 

2007 na 50 %. Jednatel společnosti se i přes výraznou ekonomickou krizi nerozhodl pro 

snížení cen daných výrobku, ale neustále se zaměřoval na kvalitu svých výrobků. Během 

následujících let postupně tržby stoupaly mírně nahoru, úměrně tomu, jak se zvedala 

ekonomická situace v České republice. Jednatel společnosti v roce 2011 zrekonstruoval 

prostory kavárny a zvýšil tím celkovou kapacitu, díky rozšíření vznikl i nový dětský 

koutek. 

3.2.2 Sociální a demografické prostředí 

 Zákazníky kavárny a cukrárny tvoří velmi široký okruh lidí, od studentů až po lidi 

v důchodovém věku. Jelikož je město Brno považováno za město studentů a vysokých 

škol, zaměřil bych se více také na tuto skupinu. Z celkového obyvatelstva 400 904 

obyvatel (včetně cizinců) připadá na Brno 75 000 studentů. Na následujícím grafu č. 5, 

můžeme vidět počet studentů v Brně od roku 1993 až po současnost. Dlouhodobý trend 

do roku 2011 vykazoval každoroční nárůst počtu studentů o zhruba 5 000 studentů. 
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Ačkoliv v posledních letech studentů mírně ubývá, stále je to obrovský počet a také jsou 

to možná noví potencionální zákazníci. (34) 

      

 V následující tabulce č.3 je přesný počet studentů vysokých škol v Brně 

v jednotlivých školních letech. Poslední školní rok bylo evidováno 74 133 studentů. 

 

Tabulka č. 3: Studenti studující v Brně v letech 2010-2016 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (34) 

Školní rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Počet studentů 89 292 87 957 86 234 83 121 77 624 74 133 

  

 Dle výzkumu, který byl proveden na Fakultě sociálních věd univerzity Karlovy  

v Praze, ve spolupráci s agenturou Ipsos, vyplývá, že nekvalitní obsluha společně 

s cigaretovým kouřem a nekvalitním jídlem patří mezi nejdůležitější aspekty, proč jsou 

zákazníci ve stravovacích zařízeních nespokojení. Dále zákazníkům vadí ve stejné míře 

hluk, nekvalitní pití a pachy z kuchyně. Výsledky výzkumu je možné vidět  

na následujícím grafu č. 6. (35) 

Graf č. 5: Studenti studující v Brně 

Zdroj: (34) 
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Počet obyvatel v České republice je k 30. září 2016 celkem 10 572 427 obyvatel. 

Na grafu č. 7 sledujeme přírůstek a úbytek obyvatel v letech 2002-2015. Obyvatel v 

České republiky postupně přibývá, v roce 2015 vzrostl jejich počet  

na 10 553,8 tisíc. Růst je přisuzován příchodu lidí ze zahraničí, nestojí za ním vyšší počet 

narozených. Průměrný věk obyvatel se zvýšil na 42 let. V roce 2015 se do České 

republiky přistěhovalo 34,9 tisíc osob, což je méně než v roce 2014. Vystěhovalo se 18,9 

tisíc osob. Nejvíce přibylo občanů ze Slovenska, Ukrajiny a Rumunska. (36) 

Graf č. 6: Zákazníci a jejich nespokojenost 

Zdroj: (35) 

Graf č. 7: Přírůstek / úbytek počtu obyvatel 

Zdroj: (77) 
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 Počet obyvatel v Brně podle dlouhodobého hlediska klesá. Na následujícím 

obrázku č. 11 lze vidět, jakým způsobem se počet obyvatelstva pohybuje. Veliký úbytek 

obyvatelstva zaznamenalo Brno a také například Adamov, naopak přírůstek obyvatel 

zaznamenaly prakticky všechny okolní města a vesnice poblíž Brna. Do Brna přes den 

dojíždí za prací či do školy přes 100 000 obyvatel. Podíl osob starších 60 let v Brně 

výrazně narůstá, a to zejména z důvodu odlivu mladých rodin do okolních měst poblíž 

Brna. Brno – město má nejvyšší věkový průměr v Jihomoravském kraji, a to 42,7 roku. 

Pro porovnání celé republiky patří Brnu sedmá příčka, v porovnání s jinými okresy 

dosahuje brněnská míra stárnutí obyvatelstva nejvyšších hodnot v celé České republice. 

(37)  

 

 

Obrázek č. 11: Přírůstek a úbytek obyvatelstva Brna 

Zdroj: (37) 
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 V roce 2016 v České republice vzniklo 29 tisíc obchodních společností, což  

je nejvíce za posledních 5 let.  Oproti roku 2015 se počet nově vzniklých společností 

navýšil o 1686 a byl tak nejvyšší za posledních 5 let. Zvýšil se i počet zaniklých 

společností, ale nijak výrazným způsobem. Celkem v loňském roce 2016 zaniklo o 1 474 

společností, více než tomu bylo v roce 2015. I díky vyššímu nárůstu vzniklých 

společností se čistý přírůstek u obchodních společností dostal nad 20 tisíc. 

 V dnešní době obyvatelé České republiky mnohem více zakládají společnosti 

s ručením omezeným, než aby podnikali jako fyzické osoby. Převážná většina těchto 

podnikatelů podniká raději touto formou, a to hlavně z toho důvodu, že za své podnikání 

ručí jen do výše základního kapitálu, tím pádem jde o mnohem bezpečnější formu 

podnikání. I díky tomuto faktu byl v České republice nejnižší počet nových živnostníků 

za posledních 5 let. Následující graf č.8 ukazuje čistý přírůstek obchodních společností 

v letech 2012–2016. (38) 

3.2.3 Technické a technologické hledisko 

 Technologické hledisko je důležité hlavně pro firmu, která vyrábí nějaký produkt 

pomocí moderních technologií. Vývoj nových technologií představuje pro firmu velké 

příležitosti. Pro každý obor podnikání jsou nové technologie odlišné a jejich využití  

je velmi důležité a její využití může pomoci být o krok napřed před konkurencí. 

Založení společnosti, která provozuje cukrárnu i kavárnu, vyžaduje nejen zvládnutí 

cukrářského umění, manažerských schopností a velkého nadšení, ale i pořízení celé řady 

Graf č. 8: Čistý přírůstek OS  

Zdroj: (38) 
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technologií. Vzhledem k faktu, že si cukrárna vyrábí všechny dezerty, poháry a zmrzliny 

sama, je jasné, že bez moderních technologií to v dnešním velkém konkurenčním boji 

nelze. Tyto moderní stroje zvládnou velký kus práce a také je jejich použitím zajištěna 

předepsaná hygienická úroveň a postupy. V mnou sledované společnosti je používáno 

těchto technologií samozřejmostí. Jsou to například: kávovary, pastéry na zmrzlinu  

a krémy, výrobníky zmrzliny, roboty, pec, přístroje na válení těsta, čeřiče  

na pomerančové džusy a spousta dalších. Vývoj nových technologií je nutno neustále 

sledovat a reagovat na různá zlepšení či novinky na trhu.  

3.2.4 Legislativní prostředí 

 Provozování kavárenského zařízení musí respektovat platné zákony a normy 

České republiky a Evropské unie. Kdokoliv chce podnikat v tomto odvětví, chce 

provozovat kavárnu a cukrárnu s vlastní výrobnou, musí pro provozování splňovat 

následující podmínky. Musí získat živnostenské oprávnění pro živnost řemeslnou  

s předmětem podnikání „Pekařství, cukrářství“, ohlášením na příslušném živnostenském 

úřadu. Aby provozovatel získal živnostenské oprávnění, je stanovena podmínka odborné 

způsobilosti, tuto podmínku musí provozovatel splnit buď sám nebo za pomoci jeho 

ustanoveného odpovědného zástupce. To znamená předložit doklad o vzdělání nebo praxi 

v oboru a dále splnit všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem  

pro provozování živnosti (bezúhonnost, plná svéprávnost). V rámci této živnosti je pak 

podnikatel oprávněn nejen k výrobě a prodeji pekařských a cukrářských výrobků,  

ale i k doplňkové činnosti, jako je např. prodej kávy, čaje a nealko nápojů k bezprostřední 

spotřebě na provozovně, v níž je předmětná živnost provozována.  Provozovatel může 

prodávat i alkoholické nápoje, ale to jen v případě s koncesí pro prodej lihu. (39) 

 V letošním roce byl senátory schválen protikuřácký zákon. Od letošního května 

má platit absolutní zákaz kouření ve všech stravovacích zařízeních. Tento krok velmi 

razantně zasáhne všechny provozovatele restaurací a pohostinských zařízení, avšak  

na moji zkoumanou společnost to nebude mít výrazný vliv, neboť zkoumaná kavárna  

je již nekuřácká. Na druhou stranu tento krok kavárně může přilákat nové zákazníky, kteří 

doteď upřednostnili kavárny bez zákazu kouření. 

 Mezi další podmínky pro provozování kavárenského zařízení patří splnění 

přísných hygienických norem a požadavků. Provozy, kde dochází ke zpracování potravin, 

musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu. Uspořádání, vnější úprava, konstrukce, 
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poloha a velikost potravinářských provozů musí umožňovat odpovídající údržbu, čištění 

a dezinfekci. 

 Provozovna musí být neustále udržována v čistotě a dobrém stavebně technickém 

stavbu, nesmí zde docházet k hromadění nečistot. Provozovna musí mít dostatečný počet 

splachovacích záchodů, které jsou připojeny na účinný kanalizační systém, záchody 

nesmí vést do prostor, kde se manipuluje s potravinami. Sociální zařízení – WC by měly 

být oddělené, personál by měl mít vlastní. 

 K dispozici musí mít dostatečný počet umyvadel na mytí rukou, vhodně 

rozmístěných, umyvadla musí mít přívod teplé a studené tekoucí vody, prostředky na mytí 

rukou a musí být také označena.  

 Musí být k dispozici vhodné prostředky pro přirozené nebo nucené větrání. Nesmí 

docházet k větrání ze znečištěné oblasti do čisté. Ventilační systémy musí být 

konstruovány tak, aby umožnily jednoduchý přístup k filtrům a ostatním součástem, které 

vyžadují čištění nebo výměnu. (40) 

3.2.5 Politické a právní prostředí 

 Mezi důležité faktory, které ovlivňují průběh podnikání, patří bezesporu  

i politické klima. Jednou z hlavních změn v politickém prostředí, které se nejvíce dotkly 

zkoumané společnosti, bylo zavedení EET (elektronická evidence tržeb) Andrejem 

Babišem, který je předseda politické strany hnutí ANO a také ministr financí.  

První fáze EET, která se týká hotelů, restaurací a pohostinských zařízení, byla spuštěna 

1. prosince 2016. Další firmy se budou touto změnou zabývat v následujících měsících. 

Prodej občerstvení bez zázemí, stánkový prodej například na festivalech apod., se budou 

muset zapojit do evidence tržeb od března roku 2018. Stejné datum platí i pro farmářské 

trhy. Sankce za nedodržení této evidence jsou veliké. Pokud se majitel dopustí přestupku, 

který ztíží dosažení nebo zmaří evidenci tržeb, poruší povinnost poslat datovou zprávou 

údaje o evidované tržbě, nebo nevystaví zákazníkovi účtenku, hrozí pokuta do 500 000 

Kč, krajní situace může být také uzavření provozovny. 

Ministr financí spolu se založením evidencí tržeb prosadil i snížení DPH z 21 % na 15 %. 

Uvedená opatření mají provozovatelům poskytnout určitou kompenzaci a motivaci přijetí 

nového systému elektronické evidence tržeb. Se zavedením přísnějších podmínek  

pro přiznávání a evidenci tržeb, dostali provozovatelé výhodu v podobě nižšího zdanění. 

Proto by se mělo v konečném součtu přijmutí elektronické evidence tržeb 
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provozovatelům vyplatit. Většina provozovatelů si stěžuje na počáteční velkou investici 

na nové pokladní systémy. (41) (42) 

Provozovatel je povinen vystavit na účtence:  

• fiskální identifikační kód 

• daňové identifikační číslo 

• označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna 

• označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována 

• pořadové číslo účtenky 

• datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve 

• celkovou částku tržby 

• bezpečnostní kód poplatníka 

• údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu. (43) 

 Spokojenost Čechů s vládou ČSSD, ANO a KDU-ČSL klesla na nejnižší míru 

v jejich vládnoucím období. Tyto údaje vyplývají z průzkumu Centra pro výzkum 

veřejného mínění. I přes tuto nejnižší míru spokojenosti, je na tom tato vláda lépe než  

u předchozích vlád, které vedl Jiří Rusnok a Petr Nečas. (44)  

 Na následující tabulce č. 4 je uvedena spokojenost Čechu s vládou, a to od roku 

2005, kdy vládu vedl Jiří Paroubek. 

Tabulka č. 4: Spokojenost s činností vlád 

Zdroj: (44) 
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3.2.6 Shrnutí SLEPT analýzy 

Klíčové faktory, které vyplývají z analýzy obecného okolí, jsou následující:  

• Nízká míra nezaměstnanosti – nezaměstnanost je v České republice z pohledu 

Evropské unie na velmi nízké úrovni s porovnáním s ostatními státy Evropské 

unie. 

• Vysoký počet studentů v Brně – i přes klesající počet studentů, je pořád počet 

studentů velký, za poslední školní rok bylo evidováno 74 133 studentů. 

• Nízká inflace – oproti roku 2008, kdy byla inflace 6,3 %, a to díky ekonomické 

krizi je v posledních letech inflace na nízké úrovni, inflace je 0,7 %. 

• Protikuřácký zákon – od května roku 2017 má platit absolutní zákaz kouření ve 

všech stravovacích zařízeních. 

• Zavedení EET – od 1. prosince 2016 bylo zavedeno EET, které se týkalo hotelů, 

restaurací a pohostinských zařízení. 

• Snížení DPH z 21 na 15 % - se zavedením přísnějších podmínek pro přiznávání a 

evidenci tržeb, dostali provozovatelé výhodu v podobě nižšího zdanění. 

• Stabilní vláda – v roce 2013 bylo s vládou spokojených pouhých 8 %, v roce 2016 

je s vládou spokojených 37 %. 

• Úbytek obyvatelstva v Brně – počet obyvatel v Brně podle dlouhodobého 

hlediska klesá, přírůstek obyvatel zaznamenaly prakticky všechny okolní města a 

vesnice poblíž Brna. 

• Respektování platných zákonů a norem – provozování kavárenského zařízení 

musí respektovat platné zákony a normy České republiky a Evropské unie. 

• Vybavenost technologického zařízení – vývoj nových technologií je nutno 

neustále sledovat a reagovat na různá zlepšení či novinky na trhu. 

 Konkurence a konkurenční prostředí 

3.3.1 Vymezení trhu. 

 Trhem je pro mě stanovené centrum Brna a okolí mého zkoumaného podniku viz 

obrázek č. 12. Pro konkurenční srovnání je v zásadě důležité vybrat nejbližší konkurenty.  

Na následujícím obrázku můžeme zpozorovat, že konkurenční prostředí jen v blízkosti 

zkoumané kavárny a cukrárny je značné vysoké, deset kaváren je v okolí ve vzdálenosti 

do 400 metrů od zkoumaného podniku. 
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3.3.2 Analýza konkurence 

 Jak je patrno i z obrázku č. 12, konkurence je v centru Brna velká. Jsou zde 

konkurenti, které se nejvíce podobají zkoumanému podniku, což jsou podniky: 

KOLBABA, LIBERTY, SAVOY. Za konkurenty nepovažuji hospodu, či restauraci,  

ale zaměřuji se na konkurenty, kteří poskytují primárně kávu. Jednatel společnosti vnímá 

jako největší konkurenty větší a úspěšnější kavárny, jakými jsou Cukrárna Kolbaba, 

kavárna Savoy, Liberty cafe, dále patří mezi velké konkurenty i franšízové společnosti, 

kterými jsou Starbucks Cofee a MCCafe. Jak již bylo zmíněno v úvodu, v centru města 

Brna i přilehlého okolí je velký počet kaváren, mezi hlavní konkurenty řadím ty, které 

jednatel vnímá za největší odběratele jeho potencionálních zákazníků.  

  

Obrázek č. 12: Vymezení trhu 

Zdroj: (78) 
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Cukrárna Kolbaba 

 Co se týče nabízeného sortimentu, je Cukrárna Kolbaba asi největším 

konkurentem, disponuje téměř totožnými produkty jako zkoumaný podnik. Cukrárna  

se nachází na ulici Kounicova v budově, kde má svoji bohatou historii. Původní 

Kolbabova cukrárna byla založena v roce 1938 a představovala jednu z nejvýznamnějších 

provozoven ve třicátých letech. Později však byla cukrárna znárodněna a stát ji vlastnil 

až do roku 1989. V roce 1992 byl provoz cukrárny opět obnoven. Cukrárna patřila mezi 

pět Brněnských „nej“. V roce 2010 byly její prostory rekonstruovány a od tohoto roku  

ji do provozu převzal člověk, který dříve pracoval jako provozní v AIDA. Z tohoto 

důvodu je konkurenční boj mezi těmito dvěma provozovnami velmi citlivý a také velmi 

sledovaný. Cukrárna disponuje vlastní výrobnou zákusků, dále má také v nabídce 

„dortovou pohotovost“, tato služba umožňuje zákazníkům objednat  

si jednotlivé dorty, které jsou schopni v cukrárně připravit během 120 minut, mezi tuto 

službu patří i dovezení zákusků až přímo k zákazníkovi (tato služba je momentálně 

přerušena). Venkovní vzhled cukrárny Kolbaba viz obrázek č.13. V příloze přikládám 

fotky interiéru kavárny. (45) (46) 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Cukrárna Kolbaba 

Zdroj: (46) 
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Silné stránky cukrárny Kolbaba: 

• Dortová pohotovost. 

• Vlastní výroba zákusků a dortů. 

• Čisté prostředí. 

Slabé stránky cukrárny Kolbaba: 

o Horší lokalita (poblíž hlučná komunikace). 

o Letní zahrádka vedle pozemní komunikace. 

o Malá kapacita. 

Kavárna Savoy 

 Kavárna se nachází přímo naproti 

AIDA. Je tedy umístěna na rohu Jakubského 

náměstí a Běhounské ulice. Kavárna má také 

bohatou historii, na tomto místě byla jíž  

od 20. let 20. století, avšak od 50. let zde byla 

po čtyři desetiletí textilní prodejna „Výběr“, 

která výrazně ovlivnila původní vzhled 

kavárny. V roce 2008 se dočkala budova  

a také prostory bývalé kavárny rekonstrukce, 

tato kavárna by měla připomínat 

prvorepublikovou éru. Kavárna patřila dříve 

mezi vyhlášené brněnské podniky, na svoji 

dobu byla vybavena moderním a luxusním 

interiérem. Kavárna tedy působí od roku 

2008, po rekonstrukci se majitelům podařilo 

vytvořit zajímavou kavárnu s elegantním 

interiérem. Kavárna Savoy představuje 

velikou konkurenci, a to hlavně z důvodu velmi dobrého postavení a určitých přidaných 

hodnot. Tato kavárna má přes letní měsíce také zahrádku a ve své nabídce slouží 

zákazníkům také jako restaurace. Je to prakticky nejbližší konkurent. Během večerních 

hodin zde dochází k pořádání tanců. Tanec ke kavárně Savoy patřil již od 1. republiky  

a tančí se zde dodnes. Každý den se Savoy ve večerních hodinách promění v taneční 

Obrázek č. 14: Kavárna SAVOY 

Zdroj: (79) 
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parket. Venkovní pohled viz obrázek č. 14. V příloze přikládám fotky interiéru kavárny. 

(47) (48) 

Silné stránky kavárny Savoy: 

• Večerní program, taneční lekce (Salsa, Zouk, Bachata). 

• Design interiéru. 

• Možnost rautů, firemních večírků, svatebních akcí. 

Slabé stránky kavárny Savoy: 

o Cena. 

o Kuřácký prostor. 

o Malý výběr dezertů. 

Liberty cafe 

 Tato kavárna se nachází v historické části města Brna, v rohovém domě na ulici 

Radnická. Dříve na tomto místě bylo papírnictví, od roku 2009 se zde nachází velmi 

známá kavárna Liberty. Kavárna má dvě patra, kuřácká část se nachází ve druhém patře. 

Interiér je vybaven moderním nábytkem ze světlého dřeva. Hosté mohou popíjet kávu 

v těsné blízkosti výloh s přímým výhledem na Starou radnici. Zákazníci kavárny mají 

v dopoledních hodinách možnost snídaně. Tato kavárna má také v letních měsících 

útulnou letní zahrádku, kde je možné posedět až do pozdních hodin u kávy, či vína. 

V letních měsících zde bývá velká obsazenost. Lokalita kavárny je opět lukrativní. 

Venkovní pohled viz obrázek č.15. V příloze přikládám pro představu interiér kavárny. 

(49) 

 

Obrázek č. 15: Liberty cafe 

Zdroj: (49) 
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Silné stránky kavárny Liberty oproti AIDĚ: 

• Moderní design. 

• Příjemná letní zahrádka. 

• Ve večerních hodinách přeměna v bar. 

Slabé stránky kavárny Liberty oproti AIDĚ: 

o Cena. 

o Kuřácký prostor. 

o Malý výběr dezertů. 

Starbucks Cofee 

 Starbucks se nachází přímo ve středu Brna na náměstí Svobody, tento druh 

kavárny má jasný koncept. Zákazníci chodí do této kavárny nejen pro nápoj, ale také pro 

posezení ve velmi elegantním a klasickém interiéru.  Starbucks je mezinárodní řetězec 

kaváren, zavedl svůj vlastní styl oslovování zákazníka – při objednávce personál vyžaduje 

jméno zákazníka, tím chce společnost zákazníkům sdělit, že každý má rád vlastní druh  

a způsob a přípravy kávy. Starbucks Coffe je celosvětově známá společnost, pro cizince, 

kteří přijedou do Brna je tedy tato kavárna již známým podnikem, na rozdíl od těch 

místních. Kavárna byla otevřena v roce 2015. Tato kavárna nabízí prakticky veškeré 

horké nápoje, dezerty, ale v nabídce nalezneme i jídlo. Pro představu interiéru kavárny 

přikládám fotky, které jsou v příloze č. 2. (50) 

Silné stránky kavárny Starbucks Cofee: 

• Moderní design. 

• Celosvětově známá společnost. 

• Příjemné prostředí. 

Slabé stránky kavárny Starbucks Cofee: 

o Vysoká cena. 

o Absence letní zahrádky. 

o Malá kapacita míst. 
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McCafe 

 V centru města Brna můžeme nalézt jednu kavárnu McCafe, a to na ulici 

Masarykova, pouhé dvě minuty pěší chůze od hlavního nádraží. McCafe založil světový 

řetězec McDonald's, aby vrátil zpět zákazníky, kteří zašli na kávu do jiných podniků. 

McCafe byla založena roku 1993, jedním z dalších důvodů byl do té doby velmi slabý 

sortiment zákusků a nekvalitní káva.  Provozovna je spojena s McDonaldem, má veliký 

a nově zmodernizovaný prostor. McCafe velmi dobře reaguje na sezonnost různými 

pestrými nabídkami, tyto nabídky se týkají jak zákusků, tak i horkých nápojů. Je velikým 

konkurentem pro všechny kavárny v centru Brna a to hlavně z důvodu veliké kapacity  

a velmi rychlého servisu. Pro McCafe nahrává i fakt, že je tato společnost mezinárodně 

propagována, takže tuto kavárnu znají nejen místní obyvatelé, ale i obyvatelé z jiných 

světových zemí. Pro představu interiéru kavárny přikládám fotky, které jsou v příloze  

č. 2. 

Silné stránky kavárny McCafe: 

• Celosvětově známá společnost. 

• Cena. 

Slabé stránky kavárny McCafe: 

o Řetězec spojený s fast foodem. 

o Absence letní zahrádky. 
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Souhrnné hodnocení konkurentů (26) 

 V rámci všech konkurentů zkoumaného podniku, jsem posuzoval klíčové faktory,  

které hodnotím. Tyto faktory jsou otevírací doba, Facebook, internetové stránky, interiér 

kavárny, cena, výroba zákusků, letní zahrádka, kuřácký prostor, lokalita, čisté prostředí, 

snídaně, příjemná obsluha, sortiment zákusků a rozvoz zákusků. Tyto klíčové faktory  

jsou umístěny pro větší přehlednost do následující tabulky č. 5.  

Tabulka č. 5 : Souhrnné hodnocení konkurentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

3.3.3 Základní charakteristika dodavatelů 

 AIDA si své vlastní výrobky, tedy dezerty a zmrzlinu, vyrábí sama. Majitel 

spolupracuje s různými dodavateli surovin pro své výrobky na základě dlouhodobě dobré 

spolupráce. V dnešní době je v pohostinské činnosti nesmírně důležité nabízet 

zákazníkům ty nejlepší služby a kvalitní komfort. Jedním z nejdůležitějších aspektů  

je tedy výběr kávy. Spoustě lidem káva pomáhá začít každý nový den nebo kávou zakončí 

dobrý oběd, či odpolední „siestu“. V kavárně je jednoznačnou samozřejmostí nabízet 

kvalitní a výborně servírovanou kávu, jednatel společnosti vybral za dodavatele  

Danesi Caffè, což je italský rodinný podnik, který patří mezi průkopníky v pražení kávy 

a zabývá se i její distribucí. Tato společnost byla založena roku 1905, byla první 

 Kolbaba  Savoy Liberty Starbucks McCafe AIDA

Otevírací doba 9:00-19:00 10:00-24:00 8:00-23:00 7:00-23:00 6:00-24:00 8:00-20:00

Facebook ano ano ano ano x ano

Internetové stránky ano ano x ano ano ano

Interiér kavárny přijatelný moderní moderní moderní zašlý neosobní

Káva (nejlevnější) 42,- 44,- 42,- 49,- 35,- 36,-

Káva (nejdražší ) 69,- 124,- 88,- 139,- 65,- 72,-

Vlastní výroba zákusků ano x x x x ano

Letní zahrádka ano ano ano x x ano

Provoz letní zahrádky
vedle silnice 

(hlučná)
menší příjemná x x prostorná

Kuřácký prostor x ano ano x x x

Lokalita mimo centrum centrum centrum centrum centrum centrum

Čistota prostředí vyhovuje vyhovuje lepší lepší horší ucházející

Snídaně x x ano x x ano

Příjemná  obsluha ano x ano ano x x

Široký sortiment zákusků ano x x x x ano

Rozvoz zákusků x x x x x x

http://www.danesicaffe.it/
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společností, která na začátku 20. století začala šířit kulturu tradičního italského espressa. 

Objednávku kávy má na starost provozní, který telefonicky objedná potřebné množství  

a obchodní dealer společnosti Danesi Caffè tuto objednávku zprostředkuje a doručí přímo 

do AIDA. 

 Dalším dodavatelem AIDA je pivo Staropramen. Česká republika patří v Evropě 

mezi největší spotřebitele piva. Této skutečnosti si je vědom i jednatel společnosti,  

a proto do své nabídky zahrnul také pivo, které jde na odbyt hlavně v letních měsících, 

kdy AIDA provozuje letní zahrádku. 

 Dodavatelem nealkoholických nápojů je Pepsi a Mattoni. Společnost Mattoni byla 

založena roku 1873, v roce 2013 tedy oslavila své 140. výročí. Společnost odebírá  

od Mattoni a Pepsi výrobky stejným způsobem jako je tomu u kávy Danesi Caffe pomocí 

obchodního dealera, který je určen pro Jihomoravský kraj.  

3.3.4 Analýza zákazníků 

 Služby jsou v pohostinské činnosti velmi výrazně ovlivněny zaměstnanci. 

Zákazník v kavárně jedná pouze s obsluhou, proto je výběr zaměstnanců velmi důležitým 

faktorem, který zásadně ovlivňuje úspěšnost kavárny. Chování zaměstnanců se velmi 

často odráží na hodnocení kavárny. V tomto ohledu na tom AIDA není příliš dobře.  

Na následujícím obrázku č. 16 je výňatek z článku, který vyšel v roce 2008, ve kterém  

se redaktorka vyjadřovala k obsluze, celkovému vjemu při návštěvě AIDA a také 

k samotné kávě.  

 Z rozhovoru s jednatelem vyplynulo, že věková skupina návštěvníků je široká  

od studentů ve věku 15 let až po lidi v důchodovém věku. Na následujícím grafu č. 9 lze 

vidět návštěvnost zákazníků dle věkových skupin od zmiňovaných 15 až po 65 a výš. 

Můžeme vidět, že návštěvnost nejmladší věkové hranice 15-26 let je téměř podobná 

s návštěvností 65 a výše, dle mého názoru je to hlavně z důvodu vysokých cen. Dále je 

návštěvnost od 27 do 40 let obdobná s návštěvností zákazníků s věkovou hranicí  

od 41 do 65let. Pro tento graf byly použity údaje od jednatele společnosti. 
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3.3.4.1 Analýza vnímání zákazníka 

 Následující článek poukazuje na kvalitu nabízených služeb a celkové vnímání 

zákazníka při návštěvy AIDA. 

 

Obrázek č. 16: Článek o AIDA 

Zdroj: (51) 

 Jak můžeme vidět, největší problém byl nepořádek na zemi a stole, neochotná  

a pomalá obsluha, naopak ve článku byla velmi pochválena káva.  

„Espresso bylo totiž opravdu výborné! Crema byla sice světlá a mohla být kompaktnější, 

káva byla ale příjemně a harmonicky kyselá, s plným tělem a delší dochutí. Vůně méně 

Věk 15-26
15%

Věk 27-40
40%

Věk 41-65
30%

Věk 65-
10%

ANALÝZA ZÁKAZNÍKŮ

Graf č. 9: Analýza zákazníků 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (interní zdroje firmy) 
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intenzivní, harmonická, s tóny květin. To všechno díky tomu, že kávy bylo správné 

množství. Mám další tip, kam si zajít na jedno rychlé espresso.“ (51) 

 Na následujících obrázcích můžeme vidět dvě hodnocení, která byla umístěna  

na sociální síti Facebook a dá se říci, že se ztotožňují s daným článkem. 

 

 Z celkového hodnocení má AIDA na Facebooku samozřejmě i kladná hodnocení, 

ale pro zmínění největších problémů jsem použil tyto dva komentáře. Největší četnost 

v nespokojenosti zákazníků byla nepříjemná a neochotná obsluha a nečisté prostředí. 

Společnost má na facebookovém profilu tedy hodnocení 3,7 z 5 hvězdiček. Podle Google 

má společnost hodnocení 3,3 z 5 hvězdiček. (52) 

  

 

Obrázek č. 17:Vnímání zákazníka 

Zdroj: (52) 

 

 

Obrázek č. 18: Vnímání zákazníka 

Zdroj: (52) 
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3.3.4.2 Zákazníci kaváren 

Získané informace nadále doplňuji analýzou sekundárních dat.  

Počet kaváren v České republice roste velmi rychlým tempem, za posledních deset 

let se celkové číslo kaváren dostalo až ke třem tisícům. Do těchto kaváren započítáváme 

malé kavárny, které si otevřeli místní podnikatelé, ale také nadnárodní řetězce, kterými 

jsou Starbucks, Costa Coffee. Právě tyto dvě společnosti podle řad odborníků a zákazníků 

kaváren vytlačují české podniky. Mezi hlavní důvod, proč tyto nadnárodní řetězce téměř 

nezanikají, je ten, že se prodejny navzájem finančně podporují a nemůže tak dojít 

k nedostatku peněz. Avšak tento fakt je pravdivý jen z části. V roce 2008, když začala 

ekonomická krize, musela jinak stabilní společnost Starbucks zavřít kolem devíti set 

prodejen ve Spojených státech a stovky dalších po celém světě. Jedním z dobrých 

marketingových tahů, které zákazníci kaváren vítají, je rozšíření služeb o jsou různé 

kulturní akce, komorní koncerty a divadelní představení. V kavárnách je tedy stále živo, 

což láká nové i stávající zákazníky. Toto naopak velkým řetězcům chybí. Uvařit dobrou 

a kvalitní kávu je podle některých zákazníků umění. K její přípravě je zapotřebí kavárna, 

která je útulná a zákazníky milovaný prostor na dobrém místě. (53) 

 Kavárenský trh v České republice má dostatek zákazníků, a i přes velký počet 

zahraničních kavárenských řetězců si české kavárny nemají důvod stěžovat. Počet 

labužníků, kteří hledají kavárny s kvalitní kávou, příjemnou obsluhou a prostředí,  

stále roste. (54) 

 Lidé se snaží kavárny vyhledávat mnohem více, než tomu bylo dříve, vybírají si 

kavárny hlavně podle kvality kávy, ale také podle prostředí. Zákazník je ve všech 

ohledech náročnějším klientem, je daleko přísnější na jakékoliv zaváhání. (55) 

 V dnešní době stále více zákazníků vyžaduje v kavárně mnohem větší výběr 

zákusků, než tomu bylo dříve. Tím jsou myšleny například raw a dia zákusky. Zejména 

v posledních letech tyto zákusky získaly velkou oblibu u zákazníků. Raw zákusky jsou 

bezlepkové, bez cukru a nepečené. Tyto zákusky bývají plněné čerstvým ovocem  

a ořechy. (56) (57) 

 Zákazníci v další řadě svých požadavků upřednostňují při posezení v kavárně letní 

zahrádku. Spoustu zákazníků neodradí od posezení v letní zahrádce ani deštivé počasí, a 

to hlavně z důvodu velkých deštníků, které provozovatelé v letních zahrádkách umisťují. 
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Na velikou výhodu letních zahrádek poukazují zejména matky s dětmi, které tak můžou 

popíjet kávu a trávit čas dětmi ve venkovním prostředí. (58) 

 Mezi další přidanou hodnotu, kterou si zákazníci v poslední době užívají je také 

vizuální zážitek např. „art café“, neboli umění vytvoření obrázku v kávě. V různých 

kavárnách můžeme tedy vidět pomocí pěny vykreslené různé druhy obrázků.  

Základem tohoto umění je naučit se do espressa nalévat mléko s pěnou tak, aby se na jeho 

povrchu vytvořil obrazec. (59) 

Souhrn chování zákazníků (28) 

Z analýzy vyplynulo, že zákazníci očekávají v kavárně zejména tyto body: 

• Čisté a zajímavé prostředí. 

• Příjemnou obsluhu a dobrý servis. 

• Kvalitní kávu například i s příjemným vizuálním vjemem. (Art Caffe) 

• Široký sortiment nabízených výrobků. 

• Příjemnou lokalitu. 

• Posezení v letní zahrádce. 

 Pokud tyto faktory nejsou naplněny, tak jde současně o faktory, které zákazníci 

vnímají jako nejvíce problematické.  

 Vymezení podniku dle struktury metody 7S 

3.4.1 Strategie firmy 

 Dle rozhovoru, který jsem vedl s jednatelem společnosti, je zřejmé, že společnost 

v současné chvíli nemá formálně definovanou strategii. Avšak prvky strategického 

chování společnost má, za tyto prvky považuje jednatel společnosti především kvalitu 

všech produktů, které společnost nabízí a dále také neustálá inovace nabízených 

produktů. Mezi hlavní strategii společnosti, jak jsem již zmínil, jednatel uvedl kvalitu  

a inovaci produktů, jako dílčí cíl si jednatel stanovil rozšířit okruh stálých zákazníků  

a navýšit návštěvnost v zimních měsících.  
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3.4.2 Struktura firmy 

 Společnost v aktuálním období zaměstnává 25 osob, díky tomuto počtu můžeme 

společnost zařadit mezi malé podniky. Z celkových 25 lidí jsou 2 provozní, 6 cukrářů  

a zbytek tvoří personál kavárny. Během roku se ale počet zaměstnanců mění. V letním 

období, kdy je otevřena letní zahrádka, má společnost mnohem větší návštěvnost a nabírá 

pomocné brigádníky. Podle rozhovoru s majitelem to bývá každé léto 10 pomocných 

brigádníků. Vedení společnosti tvoří samotný jednatel společnosti. Provozní jsou 

přímými nadřízenými personálu. S firmou spolupracují i externí pracovníci, jakými jsou 

účetní a uklízečka. Organizační struktura firmy je tedy velmi jednoduchá, obrázek č. 19. 

 

Jednatel -  Hlavní funkcí jednatele společnosti je funkce manažera, řízení chodu provozu 

a dohled nad celým podnikem. 

Provozní – Úkolem provozního je plnit zadané úkoly, které dostal od jednatele, 

koordinovat směny personálu, kontrolovat personál a jeho odvedenou práci, zadávat 

práci. Podávat zprávu o každodenní vykonané práci a nést zodpovědnost za její 

bezproblémový průběh. Provozní má také za úkol informovat jednatele o zjištěných 

problémech a pravidelně komunikovat s jednatelem. 

 

Obrázek č. 19:Organizační schéma struktury v podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (interní zdroje firmy) 
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Mezi jeho další úkoly patří: 

• dohled nad výběrem surovin, 

• dohled nad zpracováním surovin, 

• dohled nad hygienou, 

• odpovědnost za chod kavárny a restaurace, 

• úkolování a motivace personálu. 

3.4.3 Systémy 

 Od 1. prosince roku 2016 bylo ve všech pohostinských zařízení zavedeno EET 

(elektronická evidence tržeb). Mnou zkoumaná společnost vlastní systém EET,  

který si vybrala pomocí výběrového řízení. Společnost dále využívá jako hlavní 

komunikační systém emailové pošty a telefonní komunikaci. Společnost dále využívá 

systém tabulek, díky kterým provozní vede a kontroluje skladové hospodářství. 

Pro sledování pracovní doby jednotlivých pracovníků firma využívá docházkovou knihu. 

3.4.4 Styl řízení 

 Společnost má dva majitele, ale pouze jednoho jednatele, což je velkou výhodou 

v rozdělení pravomocí a odpovědností. U společností, které mají dva jednatele,  

vzniká problém, že se zde dubluje role manažera, a tak vznikají problémy s pravomocí  

a odpovědností. Mnou zkoumaná společnost je řízena autoritativním stylem, kde dochází 

k přesnému určování úkolů, které zadává jednatel, komunikace probíhá shora dolů. 

Provozní dostává úkoly, za které nese zodpovědnost. Jednatel společnosti kontroluje  

i tak každodenní činnost v cukrárně a kavárně. Z rozhovoru s jednatelem společnosti 

vyplynulo, že největší hrozbou pro cukrárnu a kavárnu je lidský faktor, i z tohoto důvodu 

si kontroluje denně chod kavárny jednatel osobně. 

3.4.5 Spolupracovníci 

 V podnikání v pohostinské činnosti je třeba se neustále zdokonalovat a inovovat 

své produkty. Tyto důležité aspekty si jednatel společnosti uvědomuje, a proto každé  

4 měsíce posílá své zaměstnance na semináře, které se týkají přípravy a servírování kávy 

a barmanské činnosti. Dále také posílá cukráře na semináře, a to hlavně na výrobu nových 

produktů. Pracovní smlouvy zaměstnanců jsou na dobu neurčitou, u brigádníků v letních 

měsících jsou to dohody o provedení práce.  
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 Zaměstnanci jsou mladí lidé, personál tvoří z 90 % procent ženy, provozní  

jsou vždy muži, převážná většina má již zkušenost v gastronomickém průmyslu. Vztahy 

mezi pracovníky jsou neutrální. Fluktuace zaměstnanců je obrovská. V dnešní době  

je podle majitele společnosti velmi obtížně sehnat kvalitní pracovní sílu. Společnost má 

zavedený každoroční vánoční večírek a jako odměnu pro své zaměstnance majitel 

společnosti dává vánoční prémie. Provozní AIDY jsou motivováni prémiemi podle 

velikosti obratu za daný měsíc. Jak již bylo zmíněno, společnost přes letní měsíce nabírá 

brigádní výpomoc, tuto pomocnou sílu majitel společnosti hledá hlavně přes internetové 

stránky pomocí stránek typu jobs, sprace. 

3.4.6 Sdílené hodnoty 

 Sdílení hodnot jako firemní kultura neboli souhrn hodnot, které mají být společné 

pro všechny zaměstnance, je snaha o vytvoření nejvhodnějších podmínek pro pohodový 

a klidný odpočinek zákazníků u kávy či dezertu, poskytování příjemného servisu. 

Zaměstnanci svým přístupem k zákazníkům reprezentují podnik. Jednatel společnosti  

se snaží nabádat zaměstnance k individuálnímu a příjemnému vystupování 

k zákazníkům. Vize společnosti je rozšířit stálý okruh zákazníků, posláním firmy  

je vyrábět ty nekvalitnější produkty a udržet si spokojené zákazníky. 

3.4.7 Schopnosti 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1.1, jednatel společnosti má několikaletou 

zkušenost v Itálii, v zemi, kde má káva velmi důležitou roli v životě tamních obyvatel. 

Většina způsobů přípravy kávy pochází právě z Itálie. Jednatel začal podnikat v roce 

1992, kdy otevřel svou první kavárnu na ulici Orlí, takže má více než 25 letou praxi 

v tomto oboru, což mu poskytuje bohaté zkušenosti. Co se týče zaměstnanců, jak již bylo 

zmíněno v kapitole 3.5.5, zaměstnanci absolvují každé 4 měsíce semináře, které jsou 

povinné. Jelikož jsou tyto semináře poměrně nákladné, dbá majitel na celkový průběh  

a následnou kontrolu, co si zaměstnanci z těchto seminářů odnesli. A také se snaží jejich 

nové poznatky zakomponovat do svých produktů. 
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 Analýza marketingového mixu 

3.5.1 Produkt 

 Produkt je vnímán v gastronomickém odvětví nejen jako předmět prodeje, ale také 

jako služba, což je obsluha, její vstřícnost, rychlost a celková image značky. Produkt tedy 

slouží v konečném výsledku k celkovému uspokojení zákazníka, pomocí výše 

zmiňovaných faktorů. 

 Mezi hlavní produkty kavárny a cukrárny AIDA se řadí káva, dezerty a zmrzlina. 

Podle slov majitele je v letních měsících největší prodej zmrzliny. V zimních měsících  

je nejvíce prodávána káva a dezerty. Jak již bylo zmíněno, jednatel společnosti se snaží  

o kvalitní výrobky, které se vyrábí přímo v suterénu podniku. V podniku převládá velké 

množství dezertů, je zde veliký výběr kvalitní zmrzliny, ale zákazník si zde může 

vychutnat i výbornou kávu. Hned při vstupu do prodejny zákazníka upoutá velké 

množství barevně i designově zpracovaných zákusků, které si může dle libosti vybrat.  

 Hlavní slogan společnosti je „La Dolce Vita“, což znamená z italského překladu 

sladký život. Tímto sloganem chtěl jednatel společnosti připomenout jeho začátky,  

kdy působil v Itálii. Tento slogan je součástí loga společnosti. 

 Mezi další nabídku produktů, které kavárna a cukrárna nabízí, patří palačinky, 

koktejly, míchané nápoje a ovocné tříště. Dalším produktem, které AIDA nabízí, 

jsou dorty, každý den je nabízeno 24 připravených dortů, které si zákazník může okamžitě 

zakoupit, dále AIDA nabízí variantu výroby dortu podle přání zákazníka a jeho 

specifických požadavků.  Na následujícím obrázku č. 20 je pro představu možné vidět 

různé formy dortů,které ma AIDA v nabídce. 
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 Mezi stálou nabídku produktů patří i snídaňová menu, snídaně jsou podávány 

každý den od 8:00 do 11:00. Nabídka je rozmanitá, vybere si opravdu každý. V ceně 

menu jsou zahrnuty džusy, které jsou každý den podle nabídky měněny,  

espresso nebo čaj, pokud by zákazník vyžadoval jinou kávu, tak je možné za příplatek  

12 Kč. V době podávání snídaní není ochuzen o ostatní sortiment, dostane pouze na výběr 

další položku na menu. Na následujicím obrázku č. 21 lze vidět různé formy snídaně. (60) 

 

Obrázek č. 21: Nabídka snídaní 

Zdroj: (60) 

Obrázek č. 20: Nabídka dortů 

Zdroj: (60) 
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3.5.2 Cena 

 Cena je jediným nástrojem marketingového mixu, který podniku přináší tržby, 

ostatní nástroje přináší pouze náklady. Cenovou politiku si jednatel řídí sám. Společnost 

v současné době nepoužívá pro své zákazníky žádný slevový systém. I z důvodu lokality 

AIDA je cena produktů poměrně vysoká. Jak jsem se již zmínil v předešlé kapitole, 

společnost poskytuje nabídku ve formě snídaně zákazníkům, cena se pohybuje od 69 Kč 

za dva kusy máslového croissantu až po 99 Kč za hemenex. Kavárna Liberty má také  

ve své nabídce snídaně, míchané vejce za cenu 68 Kč. Cena kávy espressa je v AIDA 36 

Kč, což je oproti ceně kávy za espresso v kavárně Savoy o 8 Kč méně. Cena dortů  

je individuální podle typu dortu nebo specifických požadavků zákazníka, ale v základní 

nabídce se pohybuje od 220 Kč až po 520 Kč. AIDA má také v nabídce svatební dorty, 

zde je cena od 2 600 Kč, cena se dále odvíjí od konkrétních přání zákazníka. Srovnání 

cen nejdražšího a nejlevnějšího kafé je uvedeno v tabulce, v kapitole srovnání 

konkurentů. 

3.5.3 Distribuce 

 Primárně je sortiment AIDA určen ke spotřebě v prostorách kavárny. Jak již bylo 

řečeno, velikou výhodou je umístění přímo v centru Brna, jako nevýhodu bych zde viděl 

problematické parkování. Parkovacích míst v centru Brna je v poslední době nedostatek, 

pokud zákazník najde místo pro zaparkování svého vozidla, musí zaplatit poplatek,  

který je minimálně ve výši 15 Kč za půl hodiny, jedna hodina je zpoplatněna 30 korunami 

a každá další započatá hodina je zpoplatněna 40 korunami. Společnost v současné době 

nedistribuuje cateringem ani rozvozem jídla, což vnímám jako slabinu společnosti. 

3.5.4 Propagace 

 Propagace patří mezi nejdůležitější nástroj marketingového mixu, díky propagaci 

se může nový potencionální zákazník o této společnosti dozvědět. Kavárna a cukrárna 

AIDA nevyužívá doposud žádný způsob propagace, propaguje se pouze svými 

internetovými stránkami, které je možné vidět v příloze č. 1. Na stránkách jsou všechny 

potřebné informace pro potencionální zákazníky, včetně nabízených produktů a fotografií 

jednotlivých provozoven, což zhruba umožňuje představu interiéru samotných cukráren, 

ve kterých by mohli prožít svůj volný odpočinkový čas. Jako další propagační kanál 

využívá cukrárna profil na Facebooku, kam přidává různé fotky svých výrobků  
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a občasných akcí, profil na Facebooku je možné vidět v příloze č. 1. Jednatel společnosti 

však považuje za nejdůležitější propagační nástroj samotné zákazníky, kteří jsou 

spokojení a můžou doporučit tento podnik svým známým. 

 Souhrnné zhodnocení podle hodnotového řetězce 

 Hodnotový řetězec definuje činnosti, které přispívají k vytvoření přidané hodnoty 

pro zákazníka. Za přidanou hodnotu AIDA považuji oproti konkurenci kvalitní nabídku 

výrobků a výbornou polohu AIDA. Pro mé účely jsem si hodnotový řetězec upravil podle 

svých požadavků. 

Primární činnosti 

 Zásobování, nákup surovin  

 V této činnosti jde primárně o nákup surovin potřebných pro výrobu sortimentu 

cukrárny. Tyto zakoupené suroviny pro výrobu jsou následně naskladněny v k tomu 

určených prostorech provozovny. Zásoby se pořizují tak, aby nezůstaly dlouho 

naskladněny a nedocházelo tak ke ztrátám a odpadům, tímto dochází k úspoře nákladů. 

Dlouhodobá spolupráce s dodavateli umožňuje získávání přijatelných cen vstupních 

surovin. 

Poskytování služby – výroba a servis  

 Výrobní činností v mém případě můžeme nazvat poskytováním služeb,  

které by měly pro zákazníky vytvářet zejména příjemné prostředí neboli celkový proces, 

který probíhá mezi zákazníkem a zaměstnancem firmy (vlastní servis a obsluha).  

Prodej kávy, zákusků a dortů je distribuován v provozovně AIDA. Poskytováním služby 

se rozumí servis zaměstnance spojený s objednávkou zákazníka. Zákazník během této 

činnosti hodnotí nejen kvalitu výrobku ale především úroveň obsluhy i její chování, 

prožívá emoce z prostředí. Poskytování služby – výroba a servis je tedy činnost,  

která obsahuje v mém případě všechny složky vnímaní produktu zákazníkem. Jak již bylo 

zmíněno, v AIDA je v této primární činnosti dlouhodobější problém, o čemž svědčí 

i hodnocení, které jsem poskytnul v kapitole Vnímání zákazníka. Sortiment zákusků 

AIDA si udržuje stále výjimečnost v nabídce konkurence, zejména využíváním širokého 

sortimentu ovoce a čerstvostí díky každodenní výrobě těchto produktů přímo 
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v provozovně. Nabízený sortiment je však vzhledem ke konkurenci potřeba obohacovat  

i o nové kvalitní a zákazníkem žádané výrobky, které kopírují současné stravovací trendy. 

Řízení výstupních činností  

 Řízení výstupních činností v mém případě znamená zaplacení objednávky 

zákazníkem, rozloučení zaměstnance se zákazníkem a zákazníkův odchod z AIDA. 

Marketing  

 V oblasti marketingu nemá AIDA příliš mnoho aktivit. Ačkoliv AIDA provozuje 

internetové a facebookové stránky, ostatní marketingové činnosti nevyužívá. AIDA  

je označena pouze logem společnosti a jinak nevyužívá žádné reklamy formou billboardů, 

či letáků. Podnikatel má aktivity ve sportovním fotbalovém klubu FC Svratka Brno,  

díky kterému je více v povědomí širší sportovní veřejnosti v místní části, nicméně 

nevyužívá tyto kontakty pro jakékoliv šíření své reklamy AIDA. 

Doplňkové služby  

 V oblasti služeb AIDA má pouze aktivity ve formě výroby dortů na zakázku,  

dle vlastních návrhů zákazníka. V současné době nedisponuje AIDA službou rozvozu  

a online objednávek výrobků, také se nezaměřuje na výhodné akce pro různé skupiny 

obyvatel (studentské akce, sleva pro seniory, matky s dětmi atd.). Nabízený sortiment 

AIDA patří oproti konkurenci do vyšší, avšak stále cenově přijatelné kategorie. 

Podpůrné činnosti 

Infrastruktura podniku  

 Na veškerou činnost v podniku jednatel společnosti dohlíží sám. Jak již bylo 

zmíněno, zaměstnává provozní, kterým předává určité specifikované pravomoci  

a odpovědnost. Probíhají pravidelné setkání mezi provozními a jednatelem společnosti. 

Veškeré změny, co se týkají interiéru, či exteriéru jsou v kompetenci samotného 

jednatele. AIDA dle mého názoru má v této části problém zejména s nejasnými 

pravomocemi, jednatel společnosti by měl pověřit své provozní, aby více dohlíželi 

především na údržbu čistoty celé provozovny AIDA. Tak jak již bylo zmíněno v kapitole 

vnímání zákazníka, problémem byla právě čistota prostředí. 
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Řízení pracovních sil  

 AIDA zaměstnává především vyučené cukráře do výroby a spíše nevyučené 

zaměstnance v oboru číšník. Ačkoliv jednatel společnosti zařizuje pravidelně jednou  

za 4 měsíce semináře, tak je tato činnost prakticky zbytečná, a to hlavně z důvodu velké 

fluktuace zaměstnanců. Finančně motivováni jsou v současné době pouze provozní.  

Dle mého názoru má AIDA v tuto chvíli problém s touto činností v hodnotovém řetězci, 

velmi úzce to souvisí s dalším přístupem zaměstnance k zákazníkovi,  

pokud je nedostatečná kontrola a řízení zaměstnanců, dochází k problému neochoty  

a nepříjemného personálu, tak jak to bylo zmíněno v kapitole vnímání zákazníka. 

Technologie  

Technologie v AIDA obsahuje veškeré vybavení technologickým zařízením, do kterého 

spadají veškerá gastronomická vybavení jak pro výrobu, tak pro skladování, čištění  

a servis potřebný pro provoz kavárny. Samozřejmostí je sledování nových trendů ve 

vývoji technologických zařízení a také zajišťování nutného servisu pro stávající 

vybavení. 

Obstaravatelská činnost   

 AIDA má v současné době stálé dodavatele surovin pro výrobu cukrářského 

sortimentu, které nehodlá z důvodu dlouhodobé spolupráce a dobře vyjednaných cen 

měnit. 
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3.6.1 Vyhodnocení konkurenční výhody a hodnoty pro zákazníka 

 Z analýzy hodnotového řetězce vyplynulo, jaké hodnoty by měla konkrétní 

činnost zákazníkovi přinášet. Následující tabulka ukazuje, jak by měla obecně vypadat 

hodnota pro zákazníka. K naplnění u mé společnosti dochází pouze v části řetězce 

(zásobování, nákup surovin, infrastruktuře, řízení pracovních sil, technologie  

a obstaravatelská činnost) ostatní složky vnímám jako slabiny a více se jim věnuji 

v návrhové části. Naplněním těchto hodnot v jednotlivých činnostech hodnotového 

řetězce dochází k uspokojení zákazníka a naplnění jeho požadavků.  

 

Tabulka č. 6 : Hodnota pro zákazníka vyplývající z hodnotového řetězce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Část řetězce Činnost Hodnota

Objednávka surovin a zboží Přijatelné ceny

Dodávka surovin, uskladnění Dostupnost

Výroba Sortiment zboží, kvalita

Umístění do chladících vitrín Možnost vizuelního výběru

Uvítání zákazníka
Příjemné jednání,přátelské a 

pohodové prostředí

Příjem objednávky Příjemné jednání

Servis objednávky, komunikace se 

zákazníkem
Příjemné jednání, kvalita

Doplňování sortimentu Dostupnost zboží

Udržování čistoty prostředí Příjemné prostředí

Inkasování platby Přijatelné ceny

Rozloučení se zákazníkem Celková spokojenost

Propagace AIDA Informovanost

Zviditelnění AIDA Informovanost

Poskytování informací zákazníkům Informovanost

Doplňkové služby Poskytování dalších služeb Komplexnost

Infrastruktura Pravomoce Přehlednost

Vzdělávání Odbornost

Zaměstnanci Příjemné vystupování, ochota

Technologie Obměna technologie Kvalita produktů

Obstaravatelská činnost Dodavatelé Dostupnost zboží

Řízení pracovních sil

Primární činnosti

Podpůrné činnosti

Zásobování, nákup 

surovin

Poskytování služby - 

výroba a servis

Řízení výstupních 

činností

Marketing
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 SWOT analýza 

 Pomocí rozhovorů s jednatelem společnosti jsem vytvořil SWOT analýzu, která byla 

určená ve vztahu ke konkurenceschopnosti podniku. Definuji slabé stránky, které chápu jako 

faktory, které oslabují AIDA a definuji příležitosti pro rozvoj konkurenceschopnosti  

a zároveň poslouží pro rozvoj podniku. Z této analýzy vyplývají informace, které mohou 

napomoci nové konkurenční strategii. 

 

Tabulka č. 7 : SWOT analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování (interní zdroje firmy)  

 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní produkty 

Zkušenosti majitele 

Velmi dobrá lokalita 

Vlastní výrobna produktů 

Spojení kavárny a cukrárny 

Prostorná letní zahrádka 

Stabilita společnosti 

Dlouhodobé působení na trhu 

Dětský koutek 

Interiér 

Personál 

Hodnocení zákazníků na internetu 

Vyšší cena 

Minimální propagace 

Chybějící trendové výrobky  

Nepřítomnost levného výrobku 

Fluktuace zaměstnanců 

Příležitosti Hrozby 

Školení zaměstnanců 

Rozšíření aktivit společnosti 

Orientace nabídky na studenty 

Slevové akce 

Rozvoz zákusků 

Nové druhy zákusků 

Inovace  

Rekonstrukce 

Nábor zaměstnanců 

Propagace 

Lidský faktor 

Růst konkurence 

Administrativa 

Pokles kupní síly obyvatel 

Odchod stávajících zákazníků ke 

konkurenci 

Špatná politika vlády 

Nižší ceny konkurentů 
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 SWOT analýzu jsem vyhodnotil z pohledu vlivu a intenzity vzájemného působení. 

Pro hodnocení jsem použil stupnici bodů od 1-5, 1 nemá žádný vliv a 5 je nejvíce 

ovlivněna, pozitivní vztah je vyjádřen kladným číslem, naopak negativní vztah záporným. 

V příloze jsou uvedeny výpočty. Následující tabulka č. 8 zobrazuje matici SWOT. 

Tabulka č. 8: Matice SWOT analýzy 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (interní zdroje firmy) 

  Strenghts Weaknesses 

Opportunities  SO WO 

Threats ST WT 

 

Tabulka č. 9: Výsledek vzájemného působení 

Zdroj: Vlastní zpracování podle (interní zdroje firmy) 

 

 

 

 

 

 SWOT analýzu jsem formuloval ve vztahu ke konkurenceschopnosti. 

Vyhodnocení SWOT analýzy ukázalo, že silné stránky společnosti mají poměrně silný 

vliv na získávání příležitostí. Tabulka č. 9 ukazuje silné stránky zkoumané společnosti, 

které mají ve vztahu ke konkurenceschopnosti výrazný vliv na příležitosti. Mezi 

nejzásadnější silné stránky podniku řadím zkušenosti majitele, kvalitu produktů, velmi 

dobrou lokalitu, vlastní výrobnu produktů a také spojení kavárny a cukrárny. 

Vztah mezi silnými stránkami a hrozbami není v negativní míře, je ale důležité neustále 

posilovat silné stránky společnosti a posilovat tak postavení v konkurenčním prostředí. 

 Mezi slabé stránky společnosti ve vztahu ke konkurenci řadím velkou fluktuaci 

zaměstnanců, což úzce souvisí s hodnocením zákazníků, mezi další slabé stránky 

v porovnání s konkurencí patří téměř nulová propagace, vyšší cena nabízených produktů 

a také stav interiéru a exteriéru AIDA. 

  Strenghts Weaknesses 

Opportunities 71 -28 

Threats 4 22 
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 Celkově by tedy měla společnost posílit slabé stránky a silné stránky využít 

k příležitostem, které by měly posílit celkovou konkurenceschopnost podniku. 

 Zhodnocení analytické části 

 Z analytické části jsem pomocí analýz zjistil stav zkoumané společnosti, tyto 

výsledky budou základem pro navrhované změny k posílení rozvoje 

konkurenceschopnosti. Silnou stránkou je jednoznačně kvalita produktů, dlouhodobá 

pozice na trhu, výborná lokalita, vlastní výrobna produktů a prostorná letní zahrádka. 

Mezi významné nedostatky společnosti patří slabá obsluha, s tímto faktem velmi úzce 

souvisí fluktuace zaměstnanců. Mezi další slabé stránky společnosti patří propagace, stav 

a čistota interiéru a exteriéru v porovnání s konkurenty. Z těchto zjištěných poznatků 

získaných pomocí analýz budu vycházet v návrzích pro posílení rozvoje 

konkurenceschopnosti mnou zkoumaného podniku. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ 

 Východiska a stanovení cílů 

 Východiska pro tuto část mé diplomové práce vychází z teoretické a analytické 

části. V teoretické části je očividné, že pokud chce být firma konkurenceschopná, musí 

mít konkurenční výhodu, tuto konkurenční výhodu můžeme specifikovat jako přidanou 

hodnotu pro zákazníka. V analytické části bylo zjištěno očekávání zákazníka, těmito body 

se budu dále zabývat v této návrhové části. Jak již bylo zmíněno v analýze, v Brně studuje 

více než 70 000 studentů, mým záměrem je se na tuto skupinu ve svých návrzích také 

zaměřit. Ve svých návrzích se chci zaměřit na posílení hodnoty v oblastech, kde to zjevně 

chybí. Týká se to těchto částí hodnotového řetězce: poskytování služby, servis a výroba, 

marketing, doplňkové služby a řízení pracovních sil. Dále se zaměřím na faktory, které 

AIDA odliší od konkurence. 

 Velmi důležitým krokem pro posílení konkurenceschopnosti firmy na trhu,  

je diferenciovat své služby oproti konkurentům a také přilákaní nových zákazníků. Jak již 

bylo zmíněno v analýze, zákazník od kvalitního podniku očekává nejen kvalitní produkty,  

ale také služby a příjemné prostředí, tímto faktem se budu také zabývat v mých návrzích. 

Abych tyto kroky mohl udělat, považuji za důležité specifikovat některé aspekty cílů 

společnosti.   

4.1.1 Cíle společnosti  

 Představa majitele AIDA je udržet si dosud vybudované postavení na trhu, obstát 

v konkurenčním boji, být úspěšným podnikem, který dokáže přinášet kvalitní služby  

a výrobky zákazníkům a dokáže si udržet i zvyšovat ziskovost.  

 K tomu abychom naplnily naši představu o fungování AIDA a posílení jejího 

vybudovaného postavení za využití všech silných stránek společnosti k příležitostem je 

potřeba si stanovit cíle, kterých chceme dosáhnout. 

 Z analýzy vyplývá, že hlavním cílem AIDA je snaha rozvíjet se, zlepšovat  

a inovovat v poskytování služby, servisu a výroby. Nezbytnou součástí naplnění hlavního 

cíle je snaha o snížení fluktuace zaměstnanců. Je také důležité, aby zákazníci nacházeli 

v AIDA odlišnosti od jiných cukrárenských a kavárenských podniků tak, aby se neustále 

vraceli. 
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 Dílčím cílem jsem stanovil zavedení rozvážkové služby výrobků,  

která zákazníkovi nabídne něco navíc oproti konkurenci. 

 Moje návrhy míří ke splnění představy majitele a při jejich uskutečňování by mělo 

dojít k rozvoji konkurenceschopnosti AIDA. 

Rozdělení mých návrhů je podle hodnotového řetězce následující: 

Poskytování služby, servis a výroba 

• Art Caffe, Raw kurzy (rozšíření sortimentu o nové výrobky) – viz kapitola č. 4.2 

• Prodloužení provozu letní zahrádky mimo letní měsíce – nákup plynových 

ohřívačů. – viz kapitola č. 4.3 

• Rekonstrukce a modernizace interiéru – viz kapitola č. 4.4 

• Dekorace interiéru (květiny). – viz kapitola č. 4.5 

• Exteriér – očištění fasády. – viz kapitola č. 4.6 

Řízení pracovních sil 

• Nábor zaměstnanců. – viz kapitola č. 4.7 

Marketing  

• Propagace – billboardy v Brně. – viz kapitola č. 4.8 

• Akční nabídky. – viz kapitola č. 4.9 

• Reklama a nabídka produktů pro vysoké školy. – viz kapitola č. 4.10 

Doplňkové služby 

• Rozvoz zákusků a dortů. – viz kapitola č. 4.11   

 Art Caffe, výroba raw dezertů – kurzy 

 Požitek z konzumace kávy může být umocněn i vizuálním vjemem zákazníků. 

K takovým vjemům kromě skvělého servisu patří i tzv. „art cafe“, neboli vytváření 

různých druhů obrázků na povrchu servírované kávy v šálku, pomocí způsobu lití 

vyšlehané mléčné pěny. AIDA v současné době tuto přidanou hodnotu kávy neposkytuje. 

Navrhuji, aby zaměstnanci absolvovali seminář Latte art, na kterém se naučí vytvářet 

nejen různé druhy obrázků, ale také si vylepší přípravu a servírování kávy. Tento kurz  

se skládá ze dvou částí, první část je krátká teorie, druhá část je praktická, která se věnuje 

šlehání mléka a následného vytváření obrázků. Toto školení trvá jeden den. Následující 

obrázek č. 22 ukazuje příklad art cafe. (61)  
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V dnešní době je velmi moderní, především mezi mladými lidmi, konzumace 

syrové stravy, živé stravy neboli raw food či vitariánství. Raw kuchyně se řídí pravidlem, 

že žádné jídlo neprochází tepelnou úpravou na více než 42 stupňů Celsia, i díky tomu  

se v jídle zachovají důležité enzymy a další látky, které pak naše tělo nemusí složitě 

vyrábět a unavovat se tím. Jelikož snahou se odlišit od konkurence je i sledování poptávky  

a moderních trendů ve stravování a využívání získaných poznatků do úpravy nabídky 

produktů zákazníkovi, navrhuji zavedení výroby alespoň dvou druhů raw dezertů neboli 

nepečených dezertů. Tyto zákusky jsou považovány z hlediska dnešních stravovacích 

trendů za zdravější i lehce stravitelnější. Například dýňový koláč s vanilkovým krémem, 

který je možné vidět na obrázku č. 23 a banánovo - karobový chia puding, který je možné 

vidět na obrázku č. 24. (62) (63) 

 Po zavedení nabídky této kategorie dezertů doporučuji na základě vyhodnocení 

jejich poptávky zvážit rozšíření na výrobu dalších druhů. Krom toho, že tyto dezerty 

vyhovují podmínkám tzv.“ raw food“, jsou většinou i bezlepkové a některé z nich vhodné 

Obrázek č. 24: Caffe art 

Zdroj: (61) 

Obrázek č. 23: Banánovo karobový 

chia pudink 

Zdroj:  (63) 

Obrázek č. 22: Dýňový koláč s 

vanilkovým krémem  

Zdroj:  (62)  
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i pro diabetiky, v tom spatřuji i přidanou hodnotu tohoto návrhu.  Pro profesionální 

nabídku raw dezertů a dortů doporučuji pro cukráře AIDA absolvování kurzu.  

Přínosy návrhu 

 Díky tomuto návrhu předpokládám, že ve spojení s účinnou propagací může dojít  

k navýšení zákazníků, především mezi mladými lidmi a lidmi, kteří se stravují 

v bezlepkové a diabetické dietě pro které je při absenci navrhovaného sortimentu dezertů 

návštěva cukrárny bezpředmětná.   

 Prodloužení provozu letní zahrádky 

 AIDA v letních měsících využívá prostorné venkovní zahrádky,  

která má v letních měsících vysokou návštěvnost, mimo jiné i z důvodů jejího umístění 

s výhledem na kostel sv. Jakuba.  

 Venkovní posezení a možnost posedět i během chladných dnů venku s výhledem 

na historické části města je výhodou i pro turisty a návštěvníky města. Venkovní posezení 

vyhledávají zejména zahraniční turisté, kteří často upřednostní popíjení kávy  

na venkovních prostranstvích s výhledy na město. Z těchto důvodů je venkovní posezení 

pro každý pohostinský podnik důležité a může se stát konkurenční výhodou. V chladných 

dnech se mnozí provozovatelé snaží zpříjemnit pobyt na letních zahrádkách hostům  

i poskytnutím lehkých dek, což postačuje pouze v chladnějších večerech letních měsíců, 

navíc toto řešení není zcela hygienické. Během podzimu a jarních měsíců většina letních 

zahrádek není provozována.  

 Pro provoz letní terasy AIDA v chladných měsících navrhuji investici spočívající 

v zakoupení venkovních plynových ohřívačů, které budou rozmístěny k jednotlivým 

stolkům na venkovní ploše v počtu 6 ks.  Plynový ohřívač se připojuje k plynové 10 kg 

láhvi, která je umístěna ve spodní části a je zcela zakryta. Ohřívač je vybaven 

bezpečnostní pojistkou pro vypnutí přívodu plynu při překlopení nebo zhasnutí plamene. 

Spotřeba je 0,5 kg za hodinu. Ohřívač je pojízdný a lehce přemístitelný. Těchto šest 

ohřívačů by bylo umístěno mezi stolky letní zahrádky například tak, jako je vidět  

na následujícím obrázku č. 26, tato fotka znázorňuje letní zahrádku v Praze  

na Staroměstském náměstí. Na obrázku č. 25, je možné vidět samostatně plynový ohřívač. 
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Po zkušebním provozu navrhuji, v případě, že provoz ohřívačů nebude zcela dostačující, 

zřízení závětrných foliových stěn po obvodu letní terasy. (64)   

Přínosy návrhu 

 Jednoznačným přínosem tohoto návrhu je poskytnutí možnosti pobývat 

zákazníkovi na letní terase i v chladných dnech a zároveň i zpříjemnění tohoto posezení.   

Pro AIDA to znamená prodloužení provozu letní terasy do jarních, podzimních  

a chladných dnů v letních měsících, přilákání zahraničních zákazníků a odlišení  

se od konkurenčních kaváren. 

  Rekonstrukce a modernizace interiéru  

 O tom, zda-li se v kavárně budou hosté cítit příjemně, budou-li prožívat příjemné 

emoce a budou se rádi vracet, rozhoduje i z velké části interiér. Vnitřní prostředí  

je vizuální spojení mezi zákazníkem a daným prostorem. Interiér AIDA není příliš 

atraktivní. Při pohledu na vnitřní prostory konkurenčních kaváren můžeme vidět 

osobitější prostředí, takové dle mého názoru, aktuální podoba AIDA nemá. Interiér AIDA 

byl zrekonstruovaný v roce 2011. Rekonstrukcí se zvětšila kapacita AIDA a vznikl dětský 

koutek. Od roku 2011 se do interiéru a vybavení neinvestovalo. Design interiéru působí 

dosti neosobně a nezaujme. 

Obrázek č. 26: Letní zahrádka v Praze 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek č. 25: 

Plynový ohřívač  

Zdroj: (64) 
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 Navrhuji výmalbu celého interiéru a po spolupráci s bytovým architektem 

investici do nábytkového vybavení. Celkově by měl prostor působit více čistým  

a příjemným dojmem. 

Přínosy návrhu 

 Zvýšení atraktivnosti interiéru, větší zájem klientů pobývat v příjemném a čistém 

prostředí. 

  Dekorace interiéru (květiny) 

 Jak již bylo zmíněno, pojetí interiéru kavárny ovlivňuje psychickou pohodu  

a je jedním z kritérií při výběru zákazníka, který podnik hodlá navštívit. AIDA ve své 

momentální podobě postrádá v interiéru jakoukoliv dekoraci či výzdobu. 

Proto je mým dalším návrhem pořízení trvalé květinové sezonní dekorace a také 

umístění čerstvých řezaných květin. Trvalou květinovou dekoraci navrhuji zadat 

aranžerskému květinovému studiu. Tato dekorace bude vždy sezónní a tematická a bude 

doplňovat příjemnou atmosféru AIDA v podobě sušených, umělých květin a výzdoby, 

doplněná řezanými květinami Tyto dekorace ve formě váz bych umístil při vstupu,  

dále do rohů provozovny a také do druhého patra. Vázy by byly využity po celý rok, 

výzdoba by se měnila dle ročních období 4x ročně. Čerstvé řezané květiny, by byly  

do AIDA doplňovány do malých váz umístěných na každém stolku, a to vždy 1x týdně. 

Na obrázku č. 27 je vidět váza s dekorací z umělých a sušených květin. (65) 

Přínosy návrhu 

 Zpříjemnění interiéru AIDA pro vnímání zákazníka a jeho emoce. 

Obrázek č. 27: Dekorační váza 

Zdroj: (65) 
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  Exteriér – očištění fasády 

 Zákazník, především ten, který daný podnik nezná, se může rozhodnout k jeho 

návštěvě i tím, že ho zaujme venkovní vzhled či zpracování reklamy daného podniku. 

Pokud nebude zákazníkovi kavárna sympatická i z venkovního pohledu, nebude působit 

čistým dojmem, velmi pravděpodobně tento prostor nenavštíví. Při pohledu na venkovní 

fasádu AIDA je zřejmé, že je silně znečištěná usazeným prachem a povlakem ze smogu 

při dešti Jako další návrh navrhuji očištění fasády.  

Technologický postup při očištění fasády je následující: 

• Aplikování čistících prostředků na fasádu. 

• Aplikování saponátu a vyčištění fasády nízkým tlakem vody (saponát odstraní 

špínu na fasádě). 

• Konečná fáze – oplach vodou. (66)  

V příloze jsou poskytnuty fotky exteriéru AIDY a její znečištěná fasáda. 

Přínosy návrhu 

 Čistý venkovní prostor okolo AIDA.  Zlepšení prvotního dojmu zákazníků díky 

čistému a příjemnému prostředí. 

  Nábor zaměstnanců 

 Jak již bylo zmíněno v analýze, fluktuace zaměstnanců je obrovská,  

což vylučuje dlouhodobou spolupráci. S touto problematikou také velmi úzce souvisí 

následná spokojenost zákazníků. V pohostinské činnosti je servis jednou z hlavních 

činností, díky které se následně zákazník rozhoduje o další návštěvě daného podniku. 

Jednatel společnosti v současné době řeší nábor nových zaměstnanců prostřednictvím 

internetových serverů.  

 Navrhuji spolupráci středního odborného učiliště Charbulova s mým zkoumaným 

podnikem. Spolupráce by probíhala formou praxe studentů odborného učiliště 

s následným možným nástupem. Tímto krokem by jednatel získal možnost vychovat  

si budoucí zaměstnance v rámci povinné praxe těchto studentů, naučit je vztahu 

k zákazníkům dle jeho vlastní představy, obsluha musí být vždy profesionální a příjemná. 

Díky značné investici do častých seminářů, je pro jednatele společnosti důležité najít 

zaměstnance, kteří budou dlouhodoběji pracovat pro tuto společnost. 
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Přínosy návrhu 

 Největším přínosem bude vyškolený personál, dále také zhodnocení investice  

do seminářů, které budou mít dlouhodobý smysl. Se zaměstnanci, kteří pracují  

u společnosti delší dobu, se dá lépe pracovat i ve vztahu se zákazníky, lépe je motivovat 

a zlepšit tím i hodnocení zákazníků, kteří stálost zaměstnanců také vnímají.  

 Propagace – billboardy v Brně 

 AIDA má doposud jedinou propagaci, a to jsou její internetové stránky,  

které jsou na dostačující úrovni. Její marketingová propagace není nijak výrazná,  

proto navrhuji tyto marketingové návrhy pro posílení konkurenceschopnosti.  

Mezi mé návrhy na zlepšení propagace patří:  

• Billboardy v okolí Brna. 

• Letáčky do tramvají. 

• Reklama v areálu fotbalového stadionu FC Svratka Brno. 

Billboardy v Brně 

 V této části návrhového opatření navrhuji reklamu AIDA prostřednictvím 

billboardů v Brně a jeho okolí. Podle mého názoru jsou billboardy jako reklama velmi 

účinný nástroj. Pomocí reklamy lze přilákat nové zákazníky, kteří doposud o daném 

podniku neměli tušení. Reklamní billboardy bych zvolil typu CLV  

(City Light Billboards), neboli reklamní poutač, který bývá umístěn v centru Brna,  

je osvětlený, jeho rozměry jsou 1185 x 1750 mm. Můj návrh je pět billboardů typu CLV. 

Na následujícím obrázku č. 28 je billboard CLV. (67) 

Obrázek č. 28: Propagační billboard typu CLV 

Zdroj: (67) 
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Letáčky do tramvají 

 Mezi další velmi účinný nástroj propagace je reklama v městské hromadné 

dopravě, a to pomocí letáčků, které jsou v úrovni hlavy a během jízdy si je většina 

cestujících prohlíží. Letáčky bych zvolil formátu A4. Na následujícím obrázku č. 29 lze 

vidět tento typ reklamního letáčku. 

 

Reklama v areálu fotbalového stadionu FC Svratka Brno 

 Jelikož je jednatel společnosti velkým fotbalovým fanouškem, je členem 

výkonného výboru fotbalového oddílu Svratka Brno, který sídlí v Komíně. Proto je mým 

dalším návrhem reklamní transparent na fotbalovém hřišti. Zvolil jsem reklamní 

transparent, který je z PVC materiálu, na který je umístěna samolepka navrhované 

reklamy. Tento transparent bude uchycen na plotě, přímo naproti tribuně, tak aby byl 

viditelný ze všech míst. Transparent bude mít rozměry 3 x 1,5 metru. (68) 

Přínosy návrhů 

 Předpokládám, že návrhy přispějí ke zviditelnění AIDA. 

 Akční nabídky 

 AIDA v současné době nabízí ve velmi malém množství nějaké akční menu. 

Poslední takovou nabídkou pro zákazníky bylo Valentýnské menu. 

Proto mezi mé další návrhy patří zařazení slevových akcí každý měsíc a jejich 

propagaci na vlastních facebookových a internetových stránkách. Tyto akce by vždy při 

objednávce určité kombinace druhu kávy a dezertu, vycházely cenově výhodněji.  

Obrázek č. 29: Propagační leták v MHD 

Zdroj: (80) 
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 Každá slevová akce by byla zaměřena na jinou cílovou skupinu a úseky dne,  

ve kterých by platila. Kombinací je mnoho. Studenti by slevu mohli uplatnit po předložení 

studentské karty, matky s dětmi, které AIDA navštěvují i z důvodu možnosti využití 

dětského koutku v dopoledních hodinách, senioři ve všední dny odpoledne a zákazníci, 

kteří si budou chtít během večerních hodin vychutnat kávu a dát si popřípadě nějaký 

aperitiv. Sleva by byla z celkové objednávky, a to ve výši 20 %. Mezi další návrhy bych 

zařadil slevové kartičky, které by zákazníkům poskytly například každý desátý kopeček 

zmrzliny zdarma. Slevu bych udělil i na celkovou objednávku studentům, kteří by využili 

nabídku rozvozu pro státnicové zkoušky. Sleva by byla 20 % z celkové objednávky. 

Přínosy návrhu 

 Přínosem tohoto návrhu je jednoznačně přilákání nových zákazníků,  

a to všech věkových kategorií s ohledem na různost nabízených slevových akcí.  

Dále spatřuji přínos v získávání stálých zákazníků a také určité zajímavosti a možnosti 

kombinací slevových akcí.  

 Oslovení vysokých škol 

 Město Brno patří mezi velká studentská města. V Brně studuje přes  

74 000 studentů na vysokých školách. Tento počet studentů představuje z celkových 

400 000 obyvatel Brna velikou část, a proto si myslím, že je možnost v této skupině najít 

nové potencionální zákazníky pro sledovaný podnik.  

 Z tohoto důvodu navrhuji možnost oslovení vysokých škol za účelem zvýšení 

podvědomí o nových službách AIDA a možnosti objednání zákusků například  

na státnicové zkoušky. Za pilotní projekt považuji tento návrh pro VUT, z důvodu 

známého prostředí. 

 Propagace by probíhala formou rozdávání letáčků před fakultou, dále bude 

zmíněna na internetových stránkách a také by měla být umístěna na billboardech,  

které jsou mezi mými dalšími návrhy. Rozdávání letáků budou mít na starosti hostesky.   

Jak jsem již zmínil, pro tuto propagaci bych vybral Podnikatelskou fakultu VUT.  

Přínosy návrhu 

 Tento návrh má výrazný marketingový potenciál. Mezi přínosy tohoto návrhu 

vidím především ve zviditelnění AIDA mezi studenty a profesory vysokých škol. 

V současné době žádná kavárna a cukrárna podobnou službou nedisponuje. 
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  Rozvoz zákusků a dortů 

 AIDA má momentálně v nabídce dostatečné množství produktů. Je to primárně 

nabídka všech druhů kávy, široký sortiment dezertů, koktejly, míchané nápoje a ovocné 

tříště. AIDA navštěvují zákazníci především kvůli kvalitní kávě a výborným zákuskům 

vlastní výroby. Z analýzy jsem se dozvěděl, že konkurenční společnost cukrárna  

a kavárna Kolbaba využívala v minulosti rozvoz zákusků a dezertů.  

 Navrhuji zkoumané společnosti zřídit rozvážkovou službu, která by poskytovala 

zákazníkům na zavolání nebo objednání na internetových stránkách AIDA dezerty 

s dovozem až do domu. Nabídka dovážkové služby je v dnešní uspěchané době 

nezbytností a využívá ji poměrně dost lidí. K provozování této služby je vhodné vozidlo, 

které by mělo v zadní části chladící box, tím by byla zaručená neustálá kvalita 

dovážených výrobků. Na následujícím obrázku č. 30 je možné vidět vhodný automobil, 

který lze využívat k rozvozu výrobků. Jedná se o automobil VW Caddy, který má v zadní 

části chladící box. Vozidlo by mělo mít polep reklamou s názvem kavárny a také nápisem 

„ROZVOZ DORTŮ A ZÁKUSKŮ“ s telefonním číslem. Na internetových stránkách 

AIDA by měla být provedena úprava s novou záložku rozvoz zákusků a dortů, tak jako 

je tomu například u rozvozu pizzy La Patas na jejich stránkách. (68) 

 Cena by měla být vypočítána tak, aby byly pokryty náklady vozidla, tudíž  

by nebyla připočítána cena za rozvoz zákazníkovi. Rozvoz po Brně a okolí by byl tedy 

zdarma, pokud by měl zákazník zájem o nabídku zákusků nebo dezertů a bydlel by v okolí 

Brna, zde by to bylo podmíněno nákupem nad určitou peněžní částku, jinak  

by byla k objednávce účtována určitá částka, která by byla stanovena, aby se pokryly 

náklady provozu automobilu. 

Obrázek č. 30: Automobil vhodný pro rozvoz zákusků 

Zdroj: (81) 
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Přínosy návrhu 

 Tento návrh dle mého názoru přiláká nové zákazníky, dále rozšíří služby,  

které AIDA nabízí. Nový osobní automobil na převážení zákusků a dortů bude zároveň 

sloužit jako pojízdná reklama z důvodu loga a nápisu na vozidle.  

 Základní zhodnocení navrhovaných opatření z pohledu 

nákladů 

 Jde o základní pohled a zaměřuji se pouze na náklady jednorázové, které  

jsou spojeny s dalšími náklady. Jsem si vědom, že některé stanovené náklady jsou spojené 

s nárůstem dalších nákladů. Řada z mých opatření vyvolává další provozní náklady. 

• Art Caffe 

Cena za tento seminář je 4 200 Kč včetně DPH za osobu. Navrhuji, aby se semináře 

zúčastnili dva zaměstnanci, celková cena kurzu by tedy byla 8 400 Kč včetně DPH. (61) 

• Raw kurzy 

Cena za tento seminář je 1 700 Kč včetně DPH. Navrhuji, aby se semináře zúčastnili dva 

cukráři, celková cena kurzu by tedy byla 3 400 Kč včetně DPH. (69) 

• Plynové ohřívače 

Náklady na jeden plynový ohřívač jsou 6 215 Kč včetně DPH. Při objednání těchto  

6 plynových ohřívačů je cena 37 290 Kč včetně DPH. (64)  

• Rekonstrukce interiéru – výmalba 

Náklady na výmalbu jsou 45 Kč/m². V mém zkoumaném podniku je tedy celková částka 

za vymalování 8 550 Kč (190 x 45). Náklady na výměnu židlí a stoliček odhaduji  

na 100 000 Kč včetně DPH. Celkové náklady jsou tedy 108 550 Kč včetně DPH. (70) 

• Rekonstrukce interiéru – dekorace 

Navrhuji pořízení 8ks velkých váz a aranžování dekorace z umělých a sušených květin. 

Cena za 1 sezonní dekoraci s nákupem váz je 24 000 KČ (8*3000,-Kč), za další 3 sezonní 

dekorace s využitím již zakoupených váz 36.000,-Kč (8*3*1500Kč). Náklady na čerstvé 

květiny do malých váz (50,-Kč / 1 vázička /stolek/ týden) (71) 

• Očištění fasády 

Cena očištění fasády je 125 Kč/m². Celková cena za provedenou práci je tedy 22 375 tisíc 

Kč. (179 m² x 125 Kč). (66) 
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• Billboardy v okolí Brna 

V první řadě musí být provedeno celkové vypracování návrhu billboardů a mých dalších 

návrhů, které jsou uvedeny níže. Všechny tyto návrhy by měly mít totožný design. 

Návrhy bych zadal jedné konkrétní firmě. Zpracování návrhu billboardů je vyčísleno  

od 3 500 – 10 000 Kč. Jedná se o orientační cenu nákladů na zpracování návrhu billboardu. 

Mezi další náklady je pronájem těchto billboardů. Cena se pohybuje od 4 000 Kč za měsíc. 

Můj návrh je 5 billboardů typu CLV po dobu 6 ti měsíců. (72) (67) 

• Letáčky do tramvají 

Cena za návrh letáčků velikosti A4 se pohybuje od 1 200 Kč. Cena pro poskytnutí místa 

na leták v městské hromadné dopravě je 140 Kč za měsíc. Za vytisknutí letáčků je cena 

588 Kč včetně DPH. Navrhuji 50 těchto letáčků umístit do městské hromadné dopravy. 

(72) (80) 

• Reklama v areálu fotbalového stadionu Fc Svratka Brno 

Cena za reklamní transparent je 500 Kč/m², jelikož můj navrhovaný reklamní transparent 

má rozměry 3 a 1,5 metru, je celková cena 2250 Kč. (73) (74) 

• Oslovení vysokých škol 

Náklady na tisk letáku jsou při počtu 4 000 vytištěných letáků 2 800 Kč včetně DPH.  

Aby byla reklama propagovaná pomocí letáků, je třeba dlouhodobější propagace letáčků. 

Mezi další náklady patří výplata pro hostesky, která činí 3 500 Kč. Celkové náklady  

na propagaci činí 6 300 Kč včetně DPH. (73) 

• Náklady na nákup automobilu 

Nový automobil VW Caddy je v nabídce za základní model od 362 786,- Kč včetně DPH. 

Oproti tomu ojetý automobil můžeme pořídit od 100 000 Kč včetně DPH. U ojetého 

automobilu není jistota a záruka, že nebudou zvyšovány náklady na případné skryté vady 

či poruchy na vozidle. Dle mého názoru je nejlepší variantou, využít při pořízení vozidla 

možnosti operativního leasingu, a to i z důvodů, pokud by tato služba nevytvářela žádný 

zisk a AIDA by musela tuto službu ze své nabídky stáhnout. Ztráta by v tomto případě 

byla nejmenší. Cena operativního leasingu je při podepsání smlouvy na jeden rok 5 372 

Kč za měsíc, za základní model s motorem 1.2 TSI/62 kW (84 k), což je pro mé účely 

rozvozu dortů a zákusků po Brně zcela dostačující. (75) 

• Polepy vozidla  

Cena za reklamní nápis vozidla je 2 900 Kč včetně DPH. (76) 
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 Souhrn návrhů 

 Navrhována opatření se dotýkají primárních činností, speciálně tedy poskytování 

služby – výroba a servis, dále se moje opatření dotýkají marketingu a doplňkových služeb. 

Realizováním těchto návrhů by byla posílena hodnota a došlo by k odlišení  

od konkurence. Dále by tato opatření měla vést k vyšší návštěvnosti a spokojenosti 

zákazníků a měla by eliminovat faktory, které vedou k nespokojenosti. 

 Na následující tabulce č. 10 je možné vidět celkový souhrn odhadovaných nákladů 

mých jednotlivých návrhů. Konkrétní rozpočet by vyžadoval přesnější zpracování včetně 

výběrových řízení na jednotlivé dodavatele. Souhrn odhadovaných nákladů je rozdělený 

na jednorázové, měsíční a roční náklady. 

Tabulka č. 10: Souhrn celkových nákladů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Návrhy Souhrn nákladů 

 Jednorázové Měsíční Ročně 

Art Caffe, Raw kurzy 11 800 Kč   

Prodloužení letní zahrádky – plynový ohřívač * 37 300 Kč   

Rekonstrukce a modernizace interiéru 108 550 Kč   

Dekorace interiéru * 24 000 Kč  36 000 Kč 

Exteriér – očištění fasády 22 400 Kč   

Propagace – billboardy v Brně * 10 450 Kč  120 000 Kč 

Oslovení vysokých škol 6 300 Kč   

Rozvoz zákusků a dortů 2 900 Kč 5 300 Kč  

Celkem 223 700 Kč 5 300 Kč 156 000 Kč 

Celkové náklady 385 000 Kč 

 

* Tyto položky jsem vyčíslil v roční kolonce, z důvodů zjištění celkových nákladů za 

jeden rok. Tyto náklady, jak jsem již zmiňoval, nejsou úplné. 
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 Realizace a zhodnocení navrhovaných opatření  

 Art caffe a Raw kurzy bych se snažil zrealizovat co nejdříve tedy v měsících 

červenec a srpen. Tyto návrhy by měly zlepšit celkový dojem zákazníka a jeho 

spokojenost z návštěvy AIDA. 

 Prodloužení provozu letní zahrádky je naplánováno na příští rok, jak jsem  

již zmiňoval od dubna do konce října. Největším přínosem tohoto návrhu je poskytnutí 

možnosti pobývat zákazníkovi na letní terase i v chladných dnech. Tento návrh také vede 

k větší diferenciaci oproti našim konkurentům. 

 Změnu interiéru včetně vymalování navrhuji na únor roku 2018, tato změna  

by měla být provedená během pár dní, tak, aby se co nejméně omezil provoz AIDA. 

Dalším návrhem je dekorace interiéru, tento návrh bych zrealizoval po změně interiéru, 

tedy po vymalování a po výměně nových stolků a židlí. Po zrekonstruování interiéru 

navrhuji zaměřit se na exteriér, tedy na očištění fasády, tato změna vyžaduje na provedení 

celé akce jeden den. Tyto návrhy povedou ke zvýšení atraktivnosti interiéru, většímu 

zájmu klientů pobývat v příjemném a čistém prostředí a také zlepšení prvotního dojmu 

zákazníků díky čistému a příjemnému prostředí. 

 Náboru zaměstnanců bych se věnoval po dobu jednoho roku a snažil bych  

se ustálit jeho počet, aby nedocházelo k jeho fluktuaci, tak jako tomu bylo doposud.  

Největším přínosem bude vyškolený personál. Díky tomuto návrhu by se měla posílit 

tvorba hodnoty pro zákazníka. 

 Pro propagaci pomocí billboardů volím termín říjen roku 2017, tyto reklamní 

propagační prospekty by také zároveň upozorňovaly zákazníky na nově vzniklou službu 

rozvoz zákusků a dortů.  Díky těmto návrhům by mělo dojít k větší informovanosti. 

 Akční nabídky neboli slevové kartičky a různé akce navrhuji zrealizovat od října 

roku 2017.  Přínosem tohoto návrhu je jednoznačně přilákání nových zákazníků,  

a to všech věkových kategorií s ohledem na různost nabízených slevových akcí. 

 Můj další návrh je oslovení vysokých škol, tento návrh preferuji na měsíce duben 

a květen roku 2018, toto období je před státnicemi ideální na přilákání zákazníků za 

účelem občerstvení na státnicové zkoušky. Následně po státnicích bych vyhodnotil 

celkové přínosy tohoto návrhu. Jak jsem již zmínil, jako pilotní projekt jsem zvolil VUT. 

Mezi přínosy tohoto návrhu vidím především ve zviditelnění AIDA mezi studenty  
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a profesory vysokých škol. V současné době žádná kavárna a cukrárna touto službou 

nedisponuje, i z tohoto důvodu by tedy došlo k diferenciaci. 

 Návrh rozvozu zákusků a dortů navrhuji na měsíc říjen, po ukončení letní sezony.  

Tento návrh podle mého názoru přiláká nové zákazníky, dále rozšíří služby, které AIDA 

nabízí. Dojde tak k diferenciaci oproti konkurentům. 
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ZÁVĚR 

 Cílem mé diplomové práce bylo doporučit návrhy, které posílí rozvoj 

konkurenceschopnosti AIDA. 

 Diplomovou práci jsem rozdělil do tří částí. V první části jsem se zabýval 

teoretickými poznatky, které jsou úzce spojeny s pojmy konkurenční prostředí, 

konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a strategie. Také jsem 

v teoretické části zmínil hodnotový řetězec, který považuji za jeden z podstatných 

nástrojů pro zhodnocení mého zkoumaného podniku. 

 V druhé části mé diplomové práce jsem se zaměřil na analyzování společnosti 

AIDA. Nejdříve jsem představil společnost a její historii. Dále jsem popsal jednotlivé 

provozovny zkoumaného podniku. Po tomto úvodu následovaly analýzy, pomocí kterých 

jsem zjistil aktuální situaci podniku a jeho okolí. První analýzou byla analýza SLEPTE, 

pomocí které jsem identifikoval faktory, které ovlivňují zkoumaný podnik. Dále jsem 

provedl analýzu oborového okolí podniku, v této analýze jsem se zaměřoval především 

na konkurenty, dodavatele a zákazníky. Vnitřní prostředí firmy jsem analyzoval pomocí 

McKinseyho modelu 7S, analýzou marketingového mixu a dále jsem provedl analýzu 

hodnotového řetězce. Výsledky těchto zmíněných analýz jsem shrnul do SWOT analýzy. 

 V poslední části mé diplomové práce jsem se zabýval vlastními návrhy,  

které by měly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Návrhy jsem rozdělil 

podle hodnotového řetězce do několika skupin. 

 Do první skupiny poskytování služby, servisu a výroby jsem zahrnul následující 

návrhy: Art Caffe, Raw kurzy, prodloužení provozu letní zahrádky mimo letní měsíce, 

rekonstrukce a modernizace interiéru, dekorace interiéru, exteriér – očištění fasády.  

Tyto návrhy by měly zejména posílit celkový dojem zákazníka a jeho celkovou 

spokojenost z návštěvy. Tyto návrhy by měly splnit cíle, které byly stanoveny,  

a to rozvíjení, zlepšování a inovace v poskytování služby, servisu a výroby.  

 Druhá skupina návrhů se týká řízením pracovních sil. Do této skupiny byl zahrnut 

návrh způsobu náboru zaměstnanců. Tento návrh by měl společnosti přinést nejen lepší 

poskytování služeb pro zákazníky, ale i menší fluktuaci zaměstnanců a také menší 

investici jednatele společnosti do seminářů.  

 Další skupinou jsou návrhy, které spadají do oblasti marketingu. Tyto návrhy 

obsahují propagaci formou billboardů, akční nabídky a reklamy a nabídku produktů  
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pro vysoké školy. Tyto návrhy by měly zvýšit povědomí zákazníka o společnosti a také 

rozšířit portfolio návštěvníků. Také by tento návrh mohl vést ke zvýšení návštěvnosti 

v dopoledních hodinách, a to hlavně díky návrhu akčních slevových nabídek. 

 Mezi poslední skupinu návrhů patří rozvoz zákusků a dortů, tento návrh spadá  

do skupiny doplňkových služeb a měl by společnost diferenciovat od konkurentů  

a rozvíjet aktivity společnosti. 

Zjištěné výsledky analýz a vlastní návrhy, které byly v mé diplomové práci 

předloženy, mohou být pomocným nástrojem pro majitele společnosti, který zjištěné 

poznatky může využít v realizaci svých představ vedoucích ke zlepšení celkového stavu 

podniku. 

 Věřím, že realizace návrhů, které byly sestaveny na základě zjištěných poznatků, 

povede k rozvoji konkurenceschopnosti podniku, k větší oblibě AIDA u zákazníků,  

dojde ke zvýšení návštěvnosti a k lepšímu postavení AIDA v konkurenčním prostředí 

brněnských kaváren a cukráren. 
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Příloha č. 3: Hodnocení intenzity vzájemných vztahů SWOT analýzy 

 

Tabulka č. 11: Vzájemné posouzení slabých stránek a příležitostí 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 SLABÉ STRANKY 

 
Interiér 

Fluktuace 
zaměstnanců 

Propagace 
Vysoká 

cena 
Hodnocení 
zákazníků 

Součet  

PŘILEŽITOSTI 

Orientace nabídky na 
studenty 2 1 -4 -3 -4 -8 

Úpravy interiéru a 
exteriéru 3 1 -4 1 1 2 

Propagace -2 -3 -3 -2 -3 -13 

Rozšíření aktivit -5 -2 -5 1 2 -9 

      -28 
      

 

 

 

 

 

Tabulka č. 12: Vzájemné posouzení silných stránek a příležitostí 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 SILNÉ STRÁNKY 

 
Kvalita 

produktů 

Spojení 
kavárny 

a 
cukrárny 

Velmi 
dobrá 

lokalita 

Vlastní 
výrobna 

produktů 

Zkušenosti 
majitele 

společnosti 
Součet  

PŘILEŽITOSTI 

Orientace nabídky na 
studenty 3 5 4 4 3 19 

Úpravy interiéru a 
exteriéru 2 4 5 2 5 18 

Propagace 5 1 1 5 3 15 

Rozšíření aktivit 4 4 5 2 4 19 

      71 
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Tabulka č. 13: Vzájemné posouzení silných stránek a hrozeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 SILNÉ STRÁNKY 

 
Kvalita 

produktů 

Spojení 
kavárny 

a 
cukrárny 

Velmi 
dobrá 

lokalita 

Vlastní 
výrobna 
produktů 

Zkušenosti 
majitele 

společnosti 
Součet  

HROZBY 

Lidský faktor -2 1 1 -2 4 2 

Pokles kupní síly 
obyvatel 1 -1 1 1 1 3 

Odchod stávajících 
zákazníků 3 1 -2 1 4 7 

Nižší ceny konkurentů 1 -2 -4 -1 -3 -9 

Konkurence 1 5 -3 -3 1 1 

      4 
      

 

 

 

Tabulka č. 14: Vzájemné posouzení slabých stránek a hrozeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 SLABÉ STRÁNKY 

 
Interiér 

Fluktuace 
zaměstnanců 

Propagace 
Vysoká 

cena 
Hodnocení 
zákazníků 

Součet  
HROZBY 

Lidský faktor 1 3 5 2 -2 9 

Pokles kupní síly 
obyvatel 2 3 2 -5 1 3 

Odchod stávajících 
zákazníků 1 2 1 3 -3 4 

Nižší ceny konkurentů 2 1 1 -4 3 3 

Konkurence 1 1 -3 1 3 3 

      22 
      

 


