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Abstrakt 
Diplomová práce je zamEUena na spokojenost zákazník]. Byly vytvoUeny dílčí ana-

lýzy podniku a na jejich základE sestaveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazník]. 

V první části jsou popsána teoretická východiska. V další části je popsána analýza pod-

niku a současná situace podniku pomocí vnEjšího a vnitUního prostUedí. Na to navazuje 

návrhová část práce s konkrétními návrhy na zvýšení úrovnE spokojenosti zákazník]. 

Klíčová slova 

PESTLE analýza, SWOT analýza, spokojenost zákazník], Porterova analýza, 
marketingový mix 

 

Abstract 

The master thesis is focused on customer satisfaction of the selected facility. Pro-

posals of customer satisfaction are based on partial analysis. The first part of the thesis is 

focused on a theoretical basis. The second part is analytical and is focused on current state 

of the company and its evaluation through external and internal environment analysis. 

Last part of the thesis contents proposals to increase customer satisfaction. 

Keywords 

PESTLE Analysis, SWOT Analysis, customer satisfaction, Porter’s Five Forces 
Analysis, marketing mix 
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1 Úvod a cíle 

1.1 Úvod 
V dnešní dobE, kdy rostou moderní bistra jako houby po dešti, je v konku-

renčním boji pUedevším d]ležité nEčím se odlišit. Jedna z nejd]ležitEjších 

vEcí je proto pUístup k zákazník]m. To, jakým zp]sobem se bistro prezentuje, 

jaký má personál a celkovou atmosféru je vnímáno jako standart se na trhu 

udržet. PUesto neustále vidíme nové podniky, které mají ambice, a pUesto jsou 

po čase zavírány. Proto bude kladen neustále vEtší d]raz na poznání potUeb 

zákazník] a pUizp]sobení služeb jejich požadavk]m. 

M]že se zdát, že zkoumání spokojenosti zákazník] je trendem poslední 

doby, avšak opak je pravdou. Již v dUívEjších dobách obchodníci zkoumali 

chování zákazník], čímž mEli velkou výhodu oproti konkurenci. Obtížnost 

v mEUení spokojenosti zákazník] spočívá pUedevším v subjektivitE. Každý zá-

kazník si pUedstavuje ideální službu jinak a pro každého je tím pádem spotUe-

bitelská hodnota zcela rozdílná. Proto je velmi d]ležité, aby pUed každým 

zkoumáním spokojenosti byl pUedevším nejdUíve definován zákazník. 

Každý zákazník, který má dobrou zkušenost s firmou, bude tuhle refe-

renci šíUit dál a vybízet tak k využívání služeb i další zákazníky kolem sebe. 

PUesnE opačnE to bude fungovat, pokud bude mít zákazník negativní zkuše-

nost. 

Word of Mouth (WOM) neboli osobní doporučení je neplacená reklama 

produktu, která je šíUena mezi zákazníky ústnE. Jedná se o nejstarší šíUení re-

ferencí mezi zákazníky a jejich následné ovlivnEní tímto sdElením. V po-

slední dobE se s WOM setkáme i v online svEtE, jelikož recenze hrají mezi 

zákazníky velmi významnou roli. Lidé se nebojí sdílet své názory v nejr]z-

nEjších diskusích či na sociálních sítích a v referencích jsou často více upUím-

nEjší, než by byli tváUí v tváU. Často si, ale neuvEdomují, jaký dopad m]že mít 

jedna špatná recenze. Dalším faktem je také to, že lidé často odsuzují daný 
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podnik na základE pouhé jedné zkušenosti, a tak se stává recenze velmi sub-

jektivnE zabarvenou. 

Tendencí poslední doby jsou malá útulná bistra, kde se dobUe najíme, 

neutratíme moc penEz a rychle nás obslouží. MEní se pohled na servírování 

jídel, kvalitu a celkový vztah personálu k zákazník]m. Jedná se o novou 

gastronomii s pUístupem, který je znám spíše z bister. Proto není pUekvapením 

slyšet pUíbEhy, kdy lidé opustili korporátní pozice a otevUeli si své vlastní 

bistro, kde si dElají vEci po svém. Lidé, které potkáme v bistrech, jsou často 

velmi zcestovalí, milý a usmEvaví, což samozUejmE nemusí platit pro všechna 

bistra svEta, ale jedná se o nový smEr, který ovlivOují tisíce nejr]znEjších lidí 

po celé zemEkouli. 

1.2 Cíle a metody práce 
Hlavním cílem práce je na základE provedených analýz a vlastního pr]zkumu 

spokojenosti zákazník] navrhnout opatUení, která povedou ke zvýšení spoko-

jenosti zákazník] ve společnosti Mikrofarma. 

1. Prvním dílčím cílem je analýza vnitUního a vnEjšího prostUedí.  

2. Druhým dílčím cílem je provedení vlastního pr]zkumu, na jehož zá-

kladE dojde k vyhodnocení spokojenosti zákazník]. 

Práce má teoretickou část, ve které jsou popsány teoretická východiska, a to 

spokojenost zákazník] a její mEUení, metody marketingového výzkumu, pUí-

stupy k zákazník]m a analýza vnitUního a vnEjšího okolí.  

Následující část je praktická, je rozdElena na úsek analytický a návr-

hový. V analytické části je uveden současný stav bistra a popsány jednotlivé 

analýzy. K analýze vnEjšího prostUedí se používá PESTLE analýza, která za-

chycuje politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekolo-

gické prostUedí, dále pak také Porter]v model konkurenčních sil. VnitUní pro-

stUedí firmy je zhodnoceno pomocí analýzy marketingového mixu a to cenou, 

produktem, komunikací a distribucí. Poté jsou všechny tyhle faktory zapsány 
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do SWOT matice a díky párovému srovnání jsou zhodnoceny nejd]ležitEjší 

faktory. 

V analytické části je také zpracováno dotazníkové šetUení, které vychází 

z pUedvýzkumu, který byl vytvoUen na základE skupinové diskuse – Focus 

Group. Poté je na základE výsledk] skupinové diskuse sestaven dotazník a 

jeho následné vyhodnocení. Nasbíraná data jsou analyzována pomocí regres-

ního modelu popisující spokojenost zákazníku. 

V poslední části diplomové práce jsou navržena opatUení na zlepšení 

spokojenosti zákazník] na základE výsledk] dotazníku a současného stavu 

podniku. 

Limity práce jsou pUedevším velikost vzorku, jelikož nebyla možnost 

získat více respondent] než 183. Dotazníky byly k dispozici v elektronické 

podobE na facebookové stránce Mikrofarmy a na webových stránkách firmy, 

dále také v tištEné podobE na prodejnE Moravské námEstí. Dalším limitem 

byly časové možnosti, a proto nebyl dostatek času se sbEru dotazník] vEno-

vat. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Zákazník 
Zákazník neboli spotUebitel je jeden z nejvýznamnEjších článk] podniku. Zá-

kazníci jsou r]zní, každý človEk má rozdílné potUeby a pUání. Hlavní úkol 

marketingové komunikace je proto poznat zákazníka a nabízet mu to, co od-

povídá jeho potUebám. Zákazník m]že být jak fyzická osoba, ale také napUí-

klad podnik. Podle typu zákazník] rozdElujeme trh na B2C (Business to 

Customer) nebo B2B (Business to Business). (Zamazalová, 2010) 

D]ležitou roli hraje fakt, že je potUeba zjistit, jak zákazníci reagují na 

marketingovou činnost podniku. Pokud je firma schopná zjistit, jak jednotliví 

zákazníci reagují na zmEny ceny, konkurence či reklamy, je to pro firmu velká 

konkurenční výhoda. Protože firmy, které chápou chování zákazník] jsou 

schopny mnohem pUesnEji zacílit. (Kotler, 2007) 

2.2 Spokojenost zákazníka 
Spokojenost zákazníka se odvíjí od jednotlivce, každý zákazník chce být brán 

výjimečnE a mít pocit, že svEt se točí pouze kolem nEj. Pokud tento pocit 

dokáže obchodník navodit u všech zákazník], je to pro nEj velká výhoda. To, 

co zákazník očekává od úspEšného obchodníka, je možné shrnout podle au-

torky do tUí slov. Kreativita, inovace a reaktivnost. Zákazník chce, aby ob-

chodník byl tvoUivý a umEl improvizovat, nebude se bát zmEny, bude schopný 

rychlé adaptace a bude rychle Uešit všechny nenadálé situace. (BElohlávková, 

2009) 

Hammond (2012) uvádí, že nejúčinnEjší zp]sob jak, zlepšit výsledky za-

mEstnanc] u nakupujících, je zvýšení spokojenosti zákazník]. OsvEdčený je 

napUíklad systém bonus] a odmEn, který vychází ze spokojenosti zákazník]. 

Díky nEmu zamEstnanci jednoduše pochopí souvislosti mezi odmEnami a péčí 

o zákazníky. Jak tedy vypadá úspEšná komunikace se zákazníkem? Autor po-

pisuje, že podle nEj se jedná o kombinaci selského rozumu, empatie a umEní 

ve správnou chvíli poznat, zda se hodí či nehodí zavtipkovat. 
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V dnešní dobE čelí zákazníci stále vEtší nabídce služeb a výrobk]. A je-

jich volba se skládá z vnímání kvality a hodnoty a služeb. Podnik by tedy mEl 

pochopit, co zákazníka ovlivOuje pUi pochopení hodnoty a jeho spokojenosti. 

Spokojenost zákazníka je pUedevším pocit, který zákazník má, jestliže bylo 

splnEno jeho očekávání. Aby mEly firmy spokojené zákazníky, je potUeba pUe-

devším zvládat hodnotové UetEzce a orientovat se na zákazníky. Cílem firem 

totiž není jen zákazníky získat, ale pUedevším si je udržet. Proto spokojenost 

zákazníka je součástí komplexního Uízení kvality (TQM). (Kotler, Wong, 

Saunders a Armstrong, 2007) 

2.3 MEUení spokojenosti zákazník] 
Spokojenosti zákazník] je možné mEUit r]znými zp]soby. Obvykle se mEUí 

pomocí indexu spokojenosti zákazník] (CSI – Customer Satisfaction Index), 

který navazuje na hodnocení celkové spokojenosti zákazník]. Spokojenost je 

vyjádUena škálou od 0 do 100 bod], kde 100 bod] je pro zcela spokojené 

zákazníky. Celkový index je stanoven na základE pr]mEr] z hodnocení spo-

kojenosti jednotlivých zákazník]. Index spokojenosti odráží celkovou spoko-

jenost zákazník], avšak pro Uízení vztah] se zákazníky nestačí. (Loš[áková, 

2009) 

Tomek (2004) dElí mEUení spokojenosti zákazník] na možnosti: 

 Kvantitativní –  využívají explicitních pUístup] k mEUení spokojenosti 

zákazník] a to: ,,mEUení postupnE splnEní očekávání na stranE zákazníka 

a pUímé dotazování k poci[ované spokojenosti zákazníka“ 

 Kvalitativní – jsou používány pUi analýze spokojenosti zákazník], které 

se zabývají stížnostmi zákazník]. Takto získané informace musí být 

UádnE shromaž@ovány a evidovány, pUedmEt odpovEdi zákazníkovi musí 

být pozitivní (náprava atd.), stížnosti musí být tUídEny podle druh] a 

musí být vyhodnocovány z hlediska pUíčin. 

 Metody orientované na událost – komplexní, systematické a otevUené 

dotazování v rámci dané situace. Je potUeba volit zákazníky, kteUí mají 
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se společností delší kontakt, a tudíž vEtší zkušenost. Popis kritických 

událostí by mEl být srozumitelný a jasný, pUedmEtem je chování účast-

ník] nebo popis události, dotazovaní by nemEli být nijak ovlivOováni 

a mEl by zde být prostor i pro vyjádUení jejich názoru. 

Často se pUedpokládá, že to, co se nedá zmEUit nejde zlepšit. Tohle tvrzení, 

ale m]že být svým zp]sobem chybné. NEkteré nástroje, které se používají pro 

zlepšení spokojenosti zákazník], jsou nemEUitelné. Jako pUíklad autor uvádí 

úsmEv, srdečný nefalšovaný úsmEv, který vyvolá u zákazníka pozitivní pocit 

a bude si ho s danou společností spojovat i nadále. (Hammond, 2012) 

2.4 Kvalitativní metody 

2.4.1 In-depth interview 

Tato metoda se pUekládá do českého jazyka jako explorace individuální. 

Jedná se o volné odpovEdi na okruhy otázek podle pUedem pUipraveného sché-

matu. Psycholog se orientuje na konkrétní výzkumnou oblast s cílem zjistit 

potUeby, postoje a zájmy zákazníka. Psycholog vychází jak ze své kvalifikace, 

tak z podrobné znalosti dané problematiky. Tahle metoda vychází z volného 

vedení interview, které m]že být doplnEno o pUímé či nepUímé testovací po-

stupy, experimenty nebo pozorování chování. (Jurášková, HorOák a kolektiv, 

2012) 

2.4.2 Metoda SERVQUAL 

Jedná se o dotazníkovou metodu, pomocí které se vyhodnocuje kvalita slu-

žeb. Protože kvalita služeb se velmi tEžce hodnotí, mEUí se pomocí spokoje-

nost zákazník]. Spokojenost zákazník] vypočítáme jako rozdíl mezi skuteč-

nou a očekávanou úrovní. Respondenti odpovídají na škále 1–10, kde 10 je 

nejlepší hodnocení a 1 nejhorší. (Vaštíková, 2008) 
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2.4.3 Metoda Focus Group 

Tahle je metoda je využívána k zjištEní motiv] jednání, proč zákazníci pro-

dukt odmítají, kv]li kvalitativním informacím a pro tvorbu hypotéz. Vý-

zkumná agentura najme skupinu respondent] ze zkoumané cílové skupiny, 

vEtšinou se jedná o osm až deset lidí a skrze moderátora s nimi vede rozhovor. 

Zadavatel m]že tuto diskuzi sledovat pasivnE, a to prostUednictvím speciál-

ního skla nebo videozáznamu. Diskuze se realizují jednou nebo vícekrát a 

vEtšinou na jiných místech. Hodnoty obyvatel vEtších mEst mohou být roz-

dílné od ostatních. Riziko Focus Group pUedstavují dominantní jedinci, kteUí 

svým názorem mohou velmi ovlivnit ostatní respondenty. Výstup takové sku-

piny by byl velmi zkreslený. (Media guru, 2017) 

2.4.4 Pozorování 

Jedná se o shromaž@ování primární dat pomocí pozorování pUedem určených 

osob, jejich jednání a situací, ve kterých se nacházejí. Pozorování umožOuje 

získat takové informace, které lidé úmyslnE nechtEjí či nemohou poskytnout. 

V určitých pUípadech je pozorování, jedinou metodou, jak požadované infor-

mace získat. Na druhou stranu nEkteré vEci nejde pozorovat, m]že se jednat 

napUíklad o pocity, motivy či postoje. (Kotler, Wong, Saunders a Armstrong, 

2007) 

2.4.5 Mystery Shopping 

Jedná se o metodu marketingového výzkumu, který umožOuje ohodnocení 

daných služeb z perspektivy zákazníka. Jedná se o observační výzkum, kdy 

výzkumník vystupuje jako fiktivní zákazník a monitoruje poskytování služeb. 

Metoda se zakládá na strukturovaném postupu, čímž je možné výsledky ob-

jektivizovat. V praxi existují dvE formy Mystery Shoppingu. První formou je 

anonymní profesionál, který se pUedstaví jako zákazník a ztvární pUedem na-

cvičenou roli. Tento profesionál vypracuje podrobný záznam o dané ná-

vštEvE. Druhá forma jsou skuteční zákazníci, kteUí jsou vyškoleni tak, aby 

vypracovali podrobné poznámky z interakce se službou. Výsledky Mystery 
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Shoppingu se nejvíce využívají pUi odhalení slabých stránek pUi poskytování 

služby. (Jurášková, HorOák a kolektiv, 2012) 

2.4.6 Storechecking 

Výzkumník navštíví nejménE jeden obchod (výhodou je, když jich navštíví 

více) a počítá (v pUípadE více než jednoho obchodu dElá pr]mEry) složení r]z-

ných značek v regálech. Tyhle počty dovolí výzkumníkovi udElat odhad r]z-

ných značek na tržním podílu. Protože regály jsou vyplnEny tak, že produkty, 

které se více prodávají, mají více místa a ty, co se prodávají ménE, mají i ménE 

prostoru. Zp]sob Storechecking má tendenci ménE prezentovat vEtší značky 

a nadmErnE prezentovat ty malé, protože pozdEji zcela bEžnE dostanou o nEco 

více prostoru, než jejich prodeje požadují. (Jones, 1998) 

2.5 Kvantitativní metody 

2.5.1 Metoda CAWI – Computer Assisted Web Interviewing 

Jedná se o další metodu sbEru dat, a to dotazování skrze webový prohlížeč. 

OdpovEdná osoba vytvoUí na webu dotazník, který je interaktivní, a proto 

umožOuje tato metoda zobrazit nejr]znEjší grafiku, obrázky, ale i pUehrát au-

dio či video záznamy. PUi použití moderních technologií je dotazník uživatel-

sky atraktivní a respondenty neobtEžuje, ale baví. Díky tomu, že jsou odpo-

vEdi zachyceny elektronicky, je možné je efektivnE a rychle zpracovávat. 

Tato metoda spojuje výhody jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu 

a jedná se o nový rozmEr ve výzkumných metodách. Nábor respondent] je 

pomocí banneru, pop-up okna či cíleným e-mailem. (Media guru, 2017) 

2.5.2 Metoda PAPI – Pen and Paper Interviewing 

Je to osobní dotazování, které je spolehlivé z hlediska reprezentativnosti 

vzorku a maximální možné pravdivosti výpovEdí respondent]. Je variabil-

nEjší než písemné, jelikož je možné sem zaUadit i pozorování. Struktura je 

určena tazatelem a pečlivE vybrána, není zde problém s návratností. Zkušený 

tazatel dokáže vyvolat zájem, vysvEtlit složité otázky a zaznamenat otevUené 
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odpovEdi. Negativní vEcí, je strach respondenta z prozrazení anonymity. Me-

toda je náročná pUedevším pro tazatele. Jedná se o nestandardizovaný rozho-

vor a je blízký kvalitativním metodám. (Jones, 1998) 

2.5.3 Metoda CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing 

Metoda CATI využívá telefonické dotazování pomocí počítače. Tazatel zapi-

suje respondentovi odpovEdi pUímo do počítače, a to vEtšinou v call centru. 

Výhodu je rozhodnE rychlejší zpracování dat, jelikož se nemusí dotazníky 

nejprve kódovat a pak teprve pUepisovat do počítače. Tahle metoda je také 

levnEjší než jiné metody probíhající face to face. Avšak nevýhodou je, že ta-

zatel nem]že respondentovi ukázat žádné vizuální informace. (Media guru, 

2017) 

2.5.4 Metoda CAPI – Cmputer Assisted Personal Interviewing  

Je to metoda, která využívá osobní dotazování a okamžité zapisování do po-

čítače. Jak již bylo uvedeno u metody CATI, jedná se také o rychlejší metodu, 

a to díky pUímému zapisování do počítače a rychlejšímu zpracování dat. (Me-

dia guru, 2017) 

2.5.5 Metoda CLT – Central Location Test 

Respondenti jsou vyzváni k účasti na pUedem stanovených úkolech a testech, 

mohou být pUedbEžnE pUijati nebo náhodnE vybráni. Zkoušky se provádEjí na 

vhodném místE, které m]že být veUejný prostor nebo specializované zaUízení. 

Tato metoda se používá pro studie, ve kterých má být respondentovi pUedve-

den nový produkt nebo jeho obmEna. (Machková, 2015) 

2.5.6 Metoda Omnibus 

Jedná se o typ marketingového výzkumu, který je bEžnE organizován firmou 

marketingového výzkumu, v nichž jsou rozlišovány r]zné pr]Uezy komunity 

metodou stratifikovaného výbEru vzork]. Vzhledem k tomu, že jsou náklady 

na výbEr vzork] sdíleny mezi více klienty, je tato metoda velmi efektivní. 
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Velikost omnibusového pr]zkumu je obvykle velká. Každý omnibusový pr]-

zkum má určený počet otázek, které jsou k dispozici všem zúčastnEným kli-

ent]m, a mají určitý čas v minutách pro vyplnEní. (Machková, 2015) 

2.6 Evropský index spokojenosti zákazníka 
Tento pUístup si zakládá na definování čtyU oblastí determinující další pro-

mEnné. Tyto oblasti mají velmi významný dopad na spokojenost zákazníka. 

Následující složky indexu vyjadUují vztahy mezi nimi navzájem: 

 Vnímaná kvalita – neboli vnEjší kvalita, která je součástí daného pro-

duktu. 

 Image – hypotetické vnímání zákazníka dané značky či produktu. 

 Vnímaná hodnota – vnímaná cena produktu. 

 Očekávání zákazníka – individuální pUedstava každého zákazníka, 

m]že být výsledkem pUedchozí zkušenosti. 

 Spokojenost zákazníka – celková spokojenost s daným produktem 

a porovnání s jeho ideální pUedstavou. 

 Stížnosti zákazníka – na co a jak často si zákazníci stEžují, stížnosti by 

mEly být zaevidovány. 

 Loajalita zákazníka – hodnota pro zákazníka je popisována jako povin-

nost k zákazníkovi a hodnota pro společnost je chování a nadcházející 

zámEr zákazníka. 

Každé promEnné se pUiUadí jedna mEUitelná promEnná, která je hodnocena na 

stupnici od 1 do 10, kde 10 je nejlepší a 1 nejhorší. (Foret, Stávková, 2003) 

2.6.1 Analýza zákazník] 

Analýza zákazník] ukazuje, jak je možné nahlížet na problematiku ohlednE 

produkt] a trh]. Mezi zjiš[ované faktory patUí napUíklad odhadované nákupy 

za rok, socioekonomické a demografické ukazatele, r]st prodej], geografická 

koncentrace, kupní motiv, informace o rozhodování spotUebitele a podobnE. 
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Jelikož každý zákazník je jedinečný a neustále se vyvíjí, je tedy i analýza 

nikdy nekončící proces. (Jakubíková, 2013) 

2.6.2 Očekávání zákazník] 

Zákazníci si nejčastEji vytváUejí očekávání na základE minulých zkušeností 

s nákupem, díky radám svých pUátel a koleg] a v neposlední UadE, také na 

základE informací a slib] marketér]. Pokud tedy marketéUi vzbudí u spotUe-

bitele vysoké očekávání, je velmi pravdEpodobné, že spotUebitel bude zkla-

mán. Pokud si naopak společnost stanoví nízké očekávání, nepUiláká pravdE-

podobnE dostatek spotUebitel]. V dnešní dobE se firmy snaží vyvolávat oče-

kávání, které je srovnatelné s poskytnutými výkony. (Kotler a Keller, 2007) 

2.6.3 Definování spokojenosti zákazník] 

Společnost si nejprve musí vyjasnit kdo jsou její reální zákazníci, ihned poté 

je d]ležité si stanovit znaky, které vedou ke spokojenosti zákazník]. V praxi 

dochází k chybE, že jsou za znaky spokojenosti brány veškeré znaky jakosti, 

včetnE technických parametr]. Proto je velmi d]ležité, aby za znaky spoko-

jenosti byly považovány pouze ty, které nejvíce ovlivOují zákazníkovi pocity. 

PUi definování znak] se používají dva zp]soby. První pUístup využívá zkuše-

nosti zamEstnanc] dodavatelské firmy, který vede k metodE rozvoje znak] 

jakosti. Druhý se orientuje na naslouchání zákazníkova hlasu, kdy dochází 

k definování požadavk] na základE účasti skutečných i potenciálních spotUe-

bitel]. Jedná se o metody jako ,,diskuse v ohniskových skupinách, interview 

nebo metoda kritických událostí“. (Nenadál, 2017) 

2.6.4 Vnímání hodnoty spotUebitelem 

Kotler a Keller (2007) uvádí, že spotUebitelé jsou více informovanEjší a vzdE-

lanEjší než kdykoliv jindy a využívají nejr]znEjší nástroje pro vyhledání nej-

lepší možné alternativy. Ke konečnému rozhodnutí tedy dochází na základE 

vyhledání maximální hodnoty v rámci adekvátních náklad] a pUi daných zna-

lostech, mobilitE a pUíjmu spotUebitele. Zákazník posléze odhaduje nabídku, 
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která mu poskytne co nejvEtší vnímanou hodnotu a podle toho se rozhodne. 

Pokud nabídka naplní očekávání, odráží následnE zákazníkovu spokojenost 

a popUípadE jeho opakovaný nákup. 

Stejní autoUi popisují hodnotu vnímanou zákazníky jako rozdíl mezi tím, 

co zákazník dostane a co vynaložil na možné alternativy. SpotUebiteli z toho 

plynou výhody, avšak nese taktéž vzniklé náklady. MarketéUi mohou zvýšit 

hodnotu nabídky r]znými kombinacemi emocionálních či funkčních výhod 

či snížením náklad]. 

2.7 Eating out 

2.7.1 Kulturní hodnoty v chování spotUebitel] 

Kulturní odlišnosti hrají velmi významnou roli v pochopení spotUebitelova 

rozhodování. Musí být brány v potaz jak osobní, psychologická a sociolo-

gická složka, tak také etnický p]vod, vyznání, vEk, pohlaví a sociální skupina. 

Zejména v pohostinství a turismu je velmi d]ležité poznat zákazníkovy po-

tUeby a tomu pUizp]sobit pUístup k jednotlivým zákazník]m. (Dixit, 2017) 

2.7.2 Eating out – Velká Británie 

Britská studie uvádí, jak se bEhem let 1995 a 2015 mEnil význam stravování 

mimo domov, pUedevším jak se z výjimečných událostí staly zcela bEžné čin-

nosti, které nejsou nijak speciální či neobvyklé. Je všeobecnE známo odkud 

jídlo pochází, kde a jak bylo uvaUeno a díky globalizaci jsou dostupné mezi-

národní kuchynE, které jsou bEžné. Je tedy zUejmé, že stravování mimo domov 

má rostoucí tendenci, pUedevším kv]li nár]stu rychlých občerstvení, pizza 

UetEzc] či hamburger bister po recesi v roce 2008. Což podle autor] pUispívá 

k tak zvané ,,casualization“ (což je tendence, která pUetváUí skutečnosti na 

ménE formální). Na rozdíl od toho u lidí, pro které je stravování velmi d]le-

žité, dochází ke snižování počtu stravování mimo domov. (Paddock, Warde, 

Whillans, 2016) 
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AutoUi dále popisují, že nejvíce lidí uvedlo Eating out jako bEžnou spo-

lečenskou pUíležitostí (49 %), pro 22 % je to speciální událostí, 26 % lidí to 

považuje za rychlé jídlo a pouze 3 % uvedly pracovní záležitost. Respondenti 

uvedli že, pro rychlé jídlo se rozhodnou v daném okamžiku nebo maximálnE 

hodinu pUedem, zatímco speciální pUíležitost plánují i týdny dopUedu.  

V roce 1995 uvedlo 32 % respondent], že by rádi navštEvovali restau-

race častEji než doposud, zatímco v roce 2015 to bylo 16 %, popisují dále 

autoUi. Další tvrzení zjiš[ovalo, zda se lidé cítí v restauraci jako na show, na 

což v roce 1995 kladnE odpovEdElo 37 % respondent] a v roce 2015 již jen 

25 %. VEtšina lidí se v restauracích cítí pohodlnE a Eating out je začleOováno 

do každodenního života lidí. V širším smyslu tento posun pUedstavuje norma-

lizaci stravování. 

2.7.3 Eating out – severské zemE 

Další studie se zamEUuje na severské zemE a to Norsko, Dánsko, Finsko 

a Švédsko v roce 2012. AutoUi Lund, Holm a Kjarnes (2016) zjistili, že stra-

vování mimo domov není zcela bEžné a je stále bráno spíše pUíležitostnE. Je 

tedy spojeno pUedevším s volnočasovými aktivitami. A to hlavnE v Norsku 

a Dánsku. Avšak mezi jednotlivými zemEmi byly jisté rozdíly. Ve Finsku 

a Švédsku je stravování mimo domov spojeno pUedevším s pracovním živo-

tem, jelikož autoUi byli schopní určit nejfrekventovanEjší čas stravování 

venku, což bylo mezi 11:00 a 14:00.  

Studie dále popisuje, že ve všech státech lidé sdílí tyhle aktivity pUede-

vším s kamarády, kolegy a partnery, ale bylo zde také možné vidEt jednotlivé 

rozdíly. Ve Švédsku a Finku byla návštEva restaurace spojena pUedevším 

s kolegy, kdežto v Dánsku a Norsku hlavnE s rodinou a pUáteli. Ve Finsku 

více lidí také chodí do restaurací sami.  

Multivariační analýza ukázala, že stravování mimo domov klesá s vE-

kem. Lidé, kteUí žijí sami chodí do restaurací více sami v porovnání s páry 

a domácnostmi s dEtmi. Dochází zde také k urbanizačnímu efektu, čím více 
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obyvatel mEsto má, tím silnEjší tendence ke stravování mimo domov obyva-

telé mají. KonkrétnE se jedná pUedevším o hlavní mEsta, kde je počet tEchto 

osob nejvyšší.  

AutoUi Lund, Holm a Kjarnes (2016) také pUedpokládali, že vzdElání 

a postavení výraznE nevysvEtlí stravovací aktivity. NicménE, vzdElání bylo 

ve Švédsku a Norsku statisticky velmi významné. Jak bylo očekáváno bylo 

stravování ,,venku“ pozitivnE asociováno s pUíjmy. Čím vyšší pUíjem, tím čas-

tEjší bylo stravování ,,venku“ (což neplatilo v Norsku).  

2.7.4 Eating out – ŠpanElsko 

Od osmdesátých let se projevuje trend ve stravovacích návycích a stravování 

doma začíná zaujímat ménE pozornosti. Zvýšení výdaj] na potraviny a ros-

toucí pohodlí silnE ovlivnilo pUesunutí se od tradičního domácího prostUedí ke 

komerčním zaUízením a spojuje denní jídlo a potravináUským pr]myslem. Ea-

ting out odpovídá vzor]m sociální modernizace, které se vyskytují ve všech 

stravovacích návycích. Ve ŠpanElsku si zachovává prvky společenské udá-

losti jak jídlo konzumované ve volném času, tak stravování v práci. Jídlo po-

skytuje ve ŠpanElsku kontext pro sociální interakci a účast na společenské 

odpovEdnosti prostUednictvím jídla. (Diaz-Mendes, Garcia-Espejo, 2017) 

2.7.5 Eating out – Evropa 

Další pr]Uezová studie Ueší, jak se stravování mimo domov liší od stravování 

doma mezi dospElými stUedních vEkových skupin z 11 evropských zemí (Ra-

kousko, Belgie, NEmecko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Tecko, Norko, Spo-

jené království, Nizozemí, Švédsko). Údaje byly shromáždEny od 8 849 muž] 

a 14 277 žen ve vEku 35–64 let. Studie zjistila, že muži i ženy konzumují 

nápoje, dezerty, sladkosti a slané pečivo více mimo domov než doma. V nE-

kterých zemích muži vykazují vyšší pUíjem ryb konzumovaných mimo do-

mov. NejvEtší výskyt stravování mimo domov byl prokázán u muž], a to 

zejména u mladých s vysokoškolským vzdEláním. Jednotlivci, u kterých bylo 



Teoretická východiska práce  

 35

zjištEno častEjší stravování mimo domov, byla konzumace prokázána pUede-

vším u vyššího množství sladkého a slaného pečiva, soft drink], džus] a ostat-

ních nealkoholických nápoj]. Výsledky stravování lidí mimo domov byly 

kompletnE jiné od lidí, kteUí se stravují pUedevším doma a venku pouze výji-

mečnE. Tito lidé mají totiž tendence si pUi stravování mimo domov vybírat 

kaloričtEjší a nezdravá jídla, což m]že u téhle skupiny lidí vést k rostoucí 

epidemii obezity. (Androniki, Katsoulis, Orfanos, Lachat a Gedrich, 2015) 

2.8 PUístup k zákazník]m 

2.8.1 Osobnost a spotUební chování 

Vysekalová (2011) uvádí, jaké faktory mohou ovlivOovat spotUební chování. 

Jsou to pUedevším psychické procesy, psychické vlastnosti a individuální roz-

díly v psychice. 

 Vnímání – autorka uvádí, že vnímat lidé začínají tehdy, kdy daný podnEt 

zaregistrují, respektive jsou mu vystaveni. Avšak ne všechny podnEty 

jsou lidé schopni vnímat. NejčastEji lidé vnímají a zpracovávají impulsy 

na základE d]ležitosti a ta se odvíjí se od jejich zájm], potUeb, očekávání, 

ale i dUívEjších zkušeností. 

 Pozornost – nEkteré produkty mohou více či ménE svým designem a ba-

revností lákat zákazníky. Kvalita pozornosti velmi záleží na daných fak-

torech: intenzita, oscilace, trvání, rozsah, pUepojování a distribuce po-

zornosti. 

 Učení – je možné rozdElit na kognitivní, což je proces, kdy jsou cílenE 

získávány informace, aby byl vyUešen daný problém a sociální, kdy zku-

šenosti a pozorování ostatních je ukládáno v pamEti a je možné jej v bu-

doucnu využít. 

 PamE[ a zapomínání – pamE[ nám umožOuje uchovat d]ležité infor-

mace vnímaní v minulosti, avšak její nedílnou součástí je zapomínání. 

Pouze na základE pamEti je možné si vybavovat uložené informace, které 
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mohou pomoct v rozhodovacím procesu. Zapomínání je v určitých pUí-

padech velmi prospEšné, aby pamE[ nebyla pUehlcena zbytečnými infor-

macemi. Nejlépe si človEk pamatuje informace, které jsou podobné je-

dincovým postoj]m, dávají smysl, jsou spojeny s emocionálním prožit-

kem, které jsou opakovány, mají jasné návaznosti na existující vzpo-

mínky, jsou to názorné informace a pUi prezentování v sérii jsou první 

nebo poslední. 

 Motivace – je utváUena a vyvíjena u človEka celý život. Jaký vliv má 

motivace pUi nákupu daného produktu, souvisí pUedevším s osobnost-

ními vlastnostmi človEka. Každý motiv je určen intenzitou, jak motivace 

p]sobí, je-li smErem nebo cílem, k nEmuž se vztahuje a délkou trvání, 

po kterou p]sobí na chování. 

 PotUeby – jsou hlavním zdrojem pro motivaci. Vedle potUeb jsou velmi 

významné i emoce. Uspokojení či neuspokojení je spojeno s pUíjemnými 

či nepUíjemnými emocemi. 

2.8.2 Food blogy 

V posledních letech hrají velmi d]ležitou roli food blogy pUi šíUení elektro-

nického Word of Mouth a jsou hlavním zdrojem informací pro čtenáUe blog]. 

Není moc publikovaných výzkum] na tohle téma, proto je náročné určit, jaké 

klíčové faktory zásadnE ovlivOují zákazníky pUi výbEru místního jídla. Studie 

byla provádEna na Tchaj-wanu a bylo testováno 329 respondent]. Hlavní fak-

tory byly zajímavá chu[ (což generovalo vracející se zákazníky), povEdomí 

o jídle (obrázky, informace v pr]vodcích) a mezilidské vztahy (sociální vliv 

a vliv cyber komunity). Autorka testovala, zda tyhle faktory ovlivOují zákaz-

níkovo chování a na základE nich se rozhodují, kde se nají. Výsledky potvr-

dily, že všechny faktory výraznE ovlivOují online čtenáUe. Autorka uvedla, že 

výsledky studie pomohou pochopit chování potenciálních zákazník] jak v po-

hostinství, tak v turismu. (Hsiu-Yuan Wang, 2010) 
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2.8.3 Význam vizuálních podnEt] 

Imram (1999) popisuje, jakou úlohu ve vnímání spotUebitel] hraje vzhled 

jídla a následný výbEr. Chu[ je nejd]ležitEjším faktorem, který spotUebitel 

vnímá, avšak je všeobecnE známo, že jíme i očima. Což je pUípad toho, kdy 

daný pokrm prodává pUedevším díky svému vzhledu. M]že to být spojeno 

i s haló efektem, který následnE mEní vnímání jídla, a dokonce i vnímání 

chuti. PotravináUské společnosti se snaží vytvoUit nemEnnou spotUebitelskou 

poptávku, což m]že být velmi náročné, jelikož chování zákazník] se stává 

stále ménE pUedvídatelné, více r]znorodé a ménE konzistentní. PotravináUský 

pr]mysl investuje nemalé sumy do výzkum], nicménE vyvinout nový pro-

dukt, který by byl úspEšný na trhu není jednoduché. V první UadE velmi málo 

produkt] je správnE nadefinováno k cílovým zákazník]m, za druhé, vývoj 

produktu je limitován ochotou trhu ho testovat a pUijmout nový produkt. A za 

tUetí, produkt musí vyhovovat trhu na který je uvádEn. 

2.8.4 Recenze 

Nedávná studie odhalila, že spotUebitelé jsou ovlivOování online recenzemi 

až v 67 %. Stránky jako Yelp či TripAdvisor často nabízejí v horní části 

stránky hodnocení daného produktu či služby. Vzhledem ke zvyšujícímu po-

čtu recenzentních stránek se snažili autoUi pochopit, jak tyto recenze ovlivOují 

jednotlivé spotUebitele. Výsledky ukázaly, jak už bylo zmínEno, že 67,7 % 

spotUebitel] je ovlivnEno online hodnocením. Více než 54,7 % dotazovaných 

pUipustilo, že online recenze jsou velmi d]ležitou součástí jejich rozhodování. 

Výzkum také ukázal, že pokud se mezi recenzemi najde pouze jeden nega-

tivní článek, riskují podniky ztrátu až 22 % zákazník], pokud se objeví tUi 

negativní hodnocení zvýší se ztráta až na 59,2 %. Stránky, kde zákazníci vy-

hledávají informace jsou:  

 Google reviews (20,8 %),  

 Amazon (10,9 %),  

 Wikipedia (5,2 %),  



 Teoretická východiska práce 

 38

 Yelp (4,2 %),  

 TripAdvisor (3,2 %),  

 ostatní spotUebitelé neuvedli žádnou z možností. (Hinckley, 2015) 

V dnešní dobE, kdy sociální weby umožOují uživatel]m vyjadUovat jakékoliv 

názory na jednotlivé produkty, se kupující více a více rozhodují na základE 

recenzí. Tyhle typy či krátké recenze vEtšinou vyjadUují spotUebitelé ihned po 

nákupu, kdy mají danou zkušenost živE v pamEti, a proto jsou recenze mno-

hem více subjektivní a neformální. Tyhle typy m]žou být velmi cenné pro 

majitele podnik], kteUí promptnE zareagují na špatný feedback a napraví da-

nou situaci, čímž ovlivní své výnosy. Na kvalitu recenzí se nEkteré stránky 

soustUe@ují a uživatelé mohou hodnotit jiné recenze či hlasovat ve prospEch 

nEkteré recenze. Avšak určité (zejména ty starší) recenze jsou automaticky 

odsouzeny a pUekonány novými recenzemi, které jsou více populární. Vý-

zkum si klade za cíl pUinést nový pohled na automatické filtrování tip] a ná-

vrhy nových strategií. Ačkoliv se tato studie zamEUovala pouze na aplikaci 

Foursquare, autoUi pUedpokládají, že výsledky budou nápomocny i v predikci 

ostatních aplikací. (Vasconcelos, Almeida, Goncalves, 2015) 

2.8.5 Yelp 

Je to aplikace, která vznikla v roce 2004 a pomáhá lidem najít místní podniky, 

a[ jsou to zubaUi, kadeUníci či mechanici. Avšak nejvíce se aplikace používá 

pUi hledání restaurací či hotel]. Yelp mEsíčnE navštíví 28 milion] uživatel] 

na webu a 74 milion] uživatel] skrz mobilní aplikaci. Uživatelé ve druhém 

kvartále roku 2017 napsali více než 135 recenzí. Každý vlastník podniku si 

m]že zdarma založit účet na sdílení fotek jeho zákazník]. (Yelp, 2004–2017) 

2.8.6 Foursquare 

Aplikace Foursquare pomáhá spotUebitel]m prožít nezapomenutelné zážitky 

po celém svEtE. Foursquare City Guide zobrazuje místa kdekoliv na svEtE 

díky recenzím d]vEryhodných uživatel]. Čím lepší hodnocení daný podnik 
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má, tím výše se v seznamu nachází, vše se odvíjí od polohy uživatele. Apli-

kaci obsahuje více než 93 milion] podnik] po celém svEtE a používá ji mE-

síčnE více než 50 milion] uživatel]. (Foursquare, 2017) 

2.8.7 TripAdvisor 

CelosvEtovE nejvEtší cestovatelská mapa, která s více než 500 miliony recenzí 

pokrývá nabídku na výlety a pomáhá uživatel]m s rozhodováním, kde z]stat, 

kde se najíst, co dElat a kam pokračovat dál. Porovnává také ceny více než 

200 hotelových rezervačních stránek. TripAdvisor stránky jsou pUístupné na 

49 trzích a mEsíčnE je v pr]mEru navštíví 390 milion] uživatel]. (TripAdvi-

sor, 2017) 

2.9 Marketingové prostUedí podniku 

2.9.1 VnEjší prostUedí 

VnEjší prostUedí se dElí na makroprostUedí, což je obecné okolí podniku a mi-

kroprostUedí, což pUedstavuje oborové okolí. 

MakroprostUedí – jedná se o vzdálenEjší okolí, které podnik nem]že 

vlastními silami mEnit, popUípadE jen velmi obtížnE. M]žeme zde zaUadit so-

ciální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory a tato ana-

lýzy se podle autorky nazývá SLEPT. (Zamazalová, 2010) 

MikroprostUedí – je bližší podniku a lze jej charakterizovat tak, že pod-

nik jej m]že vlastní činností ovlivnit. Je možné sem zaUadit faktory jako do-

davatelé, konkurenti, zákazníci, substituty a hrozbu vstupu nových podnik] 

na trh. Pro analýzu tEchto faktor] se nejčastEji používá Porter]v model pEti 

konkurenčních sil. (Jakubíková, 2013) 

2.9.2 VnitUní prostUedí 

Jedná se o prvky, vazby a vztahy uvnitU podniku, které manažeUi mohou ovliv-

nit. PUedevším se však vnitUní prostUedí orientuje na identifikování schopností 

firmy a jejích zdroj]. Jsou pro společnost velmi d]ležité pUedevším proto, že 

dovolí firmE reagovat na zmEny vnEjšího prostUedí. VnitUní prostUedí je možné 
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analyzovat r]znými metodami. Analýzu marketingového mixu využíváme 

pUedevším pro marketingovou aplikaci. Tahle analýza vychází z marketingo-

vého mixu a analyzuje se cena, produkt, komunikace a distribuce. (Kozel, 

MynáUová a Svobodová, 2011) 

2.10 Analýza vnitUního prostUedí 

2.10.1 Marketingový mix 

Jedná se o souhrn nástroj], díky kterým podnik p]sobí na okolí. Marketin-

gový mix je chápán jako 4P – cena (Price), výrobek (Product), komunikace 

či propagace (Promotion) a distribuce či místo prodeje (Place). Tenhle výčet 

m]že být také rozšíUený o další nástroje a to lidé (People), materiální prostUedí 

(Physical Evidence) a procesy (Processes). Tenhle model nazýváme jako 7P. 

(Zamazalová, 2010) 

2.10.2 Cena 

Cena se vztahuje k částce, kterou zákazník platí za produkt. Cena m]že také 

pUedstavovat obE[, kterou jsou spotUebitelé pUipraveni obEtovat za to, aby pro-

dukt získali (napUíklad čas nebo úsilí). Jedná se o jedinou promEnnou, která 

má pUímé d]sledky pro výnosy. V rámci ceny je také zahrnuto vnímání hod-

noty pro zákazníka. Marketingová rozhodování zahrnuje pUedevším ceno-

tvorbu, cenovou taktiku, pUíspEvky a slevy pro zákazníky nebo distributory 

a platební podmínky. (Richter, 2012) 

2.10.3 Produkt 

Pod pojmem produkt je možné chápat jak statky hmotné (výrobky), tak i ne-

hmotné (licence, služby, práce atd.) a statky nominální (cenné papíry, peníze 

atd.). ZjednodušenEji se jedná o veškeré objekty podnikatelské činnosti, které 

je možné prodat a koupit. Podnik nerozhoduje sám o vyrábEném výrobku, ale 

nejvíce je ovlivnEn trhem. V dnešní dobE je velmi d]ležité, aby mEl výrobek 

pUedem definovaný účel a byl určen pro konkrétního spotUebitele. Což pUináší 
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podniku nEkolik výhod, a to pUedevším cílení komunikace, úsporu náklad] 

atd. (Zamazalová, 2010) 

2.10.4 Komunikace 

Jedná se o propagaci produktu nebo značky a vytváUení prodeje a loajality ke 

značce. Propagace je součástí propagačního mixu a je možné sem zaUadit 

osobní prodej, reklamu, podporu prodeje, pUímý marketing a publicitu. Pro-

pagační mix specifikuje, jak velkou pozornost je tUeba vEnovat každému 

z pEti faktor] a kolik penEz je zapotUebí na jejich financování. Propagace za-

hrnuje metody komunikace, které obchodník používá k poskytování infor-

mací o svém produktu. Informace mohou být verbální i vizuální. (Rajagopal, 

2007) 

2.10.5 Distribuce 

Jedná se o pUesunutí dodávky ke koncovému spotUebiteli od výrobce. Tento 

pojem zahrnuje mnohem obsáhlejší význam než místo prodeje, které je taktéž 

součástí distribuce. Hlavní cíl distribuce je v tom, že se snaží co nejefektivnEji 

pUiblížit produkt danému zákazníkovi. (Zamazalová, 2010) 

2.11 Analýza vnEjšího prostUedí 

2.11.1 PESTLE analýza 

Jedná se o analytickou techniku, která slouží k strategické analýze vnEj-

šího prostUedí podniku. Název PESTLE je akronym jednotlivých písmen r]z-

ných druh] vnEjších faktor] a to: politické, ekonomické, sociální, technolo-

gické, legislativní a ekologické. Podstatou téhle analýzy je identifikace nej-

významnEjších jev], rizik, vliv] a událostí každé skupiny faktor], které nej-

více ovlivOují nebo budou ovlivOovat podnik. Tato metoda je se používá v ob-

lasti analýzy dopad]. Často také bývá použita jako vstupní analýza do SWOT 

analýzy. (Jakubíková, 2013) 
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1. Politické faktory – jedná se o to, jak vláda zasahuje do ekonomiky, 

konkrétnE zahrnují oblast daOové politiky, pracovní právo, environ-

mentální právo, obchodní omezení, sazby a politickou stabilitu. Vlády 

mají také velký vliv na zdraví, vzdElání a infrastrukturu. 

2. Ekonomické faktory – patUí sem hospodáUský r]st, úrokové sazby, 

smEnné kurzy a míra inflace. Tyto faktory výraznE ovlivOují fungování 

a rozhodování podniku. 

3. Sociální faktory – zahrnují kulturní aspekty, tempo r]stu populace, 

vEkové rozložení, profesní postoje a d]raz na bezpečnost. Vysoké 

trendy v sociálních faktorech ovlivOují poptávku po produktech spo-

lečnosti a zp]sob, jakým tato společnost vystupuje. 

4. Technologické faktory – jedná se o technologické aspekty, jako je 

výzkum a vývoj, automatizace, technologické pobídky a míra techno-

logických zmEn. Ty mohou stanovit pUekážku vstupu, minimální efek-

tivní úroveO produkce a ovlivnit rozhodnutí o outsourcingu. Navíc 

ovlivOují náklady, kvalitu a vedou k inovacím. 

5. Legislativní faktory – patUí sem zákon o ochranE zdraví a bezpečnosti, 

diskriminační, spotUebitelské a pracovní právo. Tyto faktory mohou 

ovlivnit fungování společnosti, její náklady a poptávku po svých pro-

duktech. 

6. Ekologické faktory – zahrnují ekologické faktory, jako je počasí, 

klima a zmEna klimatu, což m]že ovlivOovat zejména odvEtví jako ces-

tovní ruch a zemEdElství. Rostoucí povEdomí o možných dopadech kli-

matu odráží skutečnost, jak společnosti s tímto faktem nakládají a s ja-

kými výrobky na trh pUicházejí. (Schmieder-Ramirez, Mallette, 2015) 

2.11.2 Porterova analýza pEti konkurenčních sil 

Tahle analýza slouží ke zkoumání mikroprostUedí firmy. Využívá se k porov-

nání pEti hybných sil v odvEtví ovlivOující činnost firmy. Jedná se o síly: 

 Dodavatelé – neboli vyjednávací síla dodavatel] je popsána také jako 

trh vstup]. Dodavatelé surovin, komponent, práce a služeb (napUíklad 
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odborné znalosti) pro firmu mohou mít velmi silnou vyjednávací sílu, 

pokud existuje velmi málo substitut] na trhu. Pokud na trhu existuje 

pouze jeden dodavatel na jednu surovinu má velmi vysokou vyjednávací 

sílu. Dodavatelé také mohou odmítnout spolupráci s firmou či si účtovat 

velké sumy za jedinečnost zdroje. Potenciální faktory jsou stupeO dife-

renciace vstup], pUítomnost substitut], koncentrace dodavatel], solida-

rita zamEstnanc], dodavatelská soutEž, náklady na zmEnu dodavatele, 

náklady na vstupy a síla dodavatelské sítE. 

 Konkurence v odvEtví – pro vEtšinu pr]myslových odvEtví je intenzita 

soupeUení hlavním faktorem konkurenceschopnosti daného odvEtví. Po-

chopení konkurent] je nezbytné pro úspEšné uvedení produktu na trh, 

což se týká pUedevším toho, jak je výrobek veUejností vnímán a jak se 

odlišuje od konkurence. Podnik musí být informován o svých marketin-

gových strategiích a cenách a musí rychle reagovat na všechny zmEny. 

Potenciální faktory jsou udržitelná konkurenční výhoda díky inovacím, 

konkurence mezi online a offline společnostmi, úroveO reklamních ná-

klad], výkonná konkurenční strategie, pomEr koncentrace firmy a stu-

peO transparentnosti. 

 Kupující – vyjednávací síla zákazník] je také popsána jako trh výstup], 

což ovlivOuje citlivost zákazníka na cenové zmEny. Firmy mohou pUi-

jmout opatUení ke snížení kupní síly, jako je realizace vErnostního pro-

gramu. Síla kupujících je vysoká, pokud kupující mají mnoho alternativ. 

Je nízká, pokud mají málo možností. Mezi potenciální faktory je možné 

zaUadit koncentraci kupujících, stupeO závislosti na stávajících distribuč-

ních kanálech, vyjednávací pákový efekt, náklady na zmEnu kupujícího, 

dostupnost informací o kupujícím, dostupnost substitut], cenová citli-

vost kupujícího a jedinečnost produktu. 

 Hrozba nové konkurence – Noví konkurenti sníží ziskovost ostatních 

firem v oboru. Pokud nebude vstup do odvEtví pro nové firmy náročný, 
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budou snižovat ziskovost, která m]že klesnout až na nulu, což je doko-

nalá konkurence, a nebude možné udržet pr]mysl v chodu. Faktory, 

které mohou mít vliv na hrozbu z nových konkurent], jsou: existence 

pUekážek vstupu, vládní politika, základní požadavky, vErnost zákaz-

ník], profitabilita pr]myslu a tak dále. 

 Hrozba substitut] – substitut používá jinou technologii k tomu, aby se 

pokusil vyUešit stejnou ekonomickou potUebu. Potenciální faktory jsou: 

sklon kupujícího nEco nahradit, relativnE vysoká cena, vnímaná úroveO 

diferenciace produkt], počet náhradních produkt] dostupných na trhu, 

snadné nahrazení, dostupnost blízkého zástupce a náklady na zmEnu ku-

pujícího. (Porter, 1979) 

2.11.3 SWOT analýza 

SWOT je akronym pro silné, slabé stránky, pUíležitosti a hrozby a je struktu-

rovanou metodou plánování, která hodnotí tyto čtyUi prvky organizace, pro-

jektu či podnikatelského zámEru. M]že být provedena pro společnost, pro-

dukt, místo, pr]mysl nebo osobu. Zahrnuje stanovení cíl] podnikatelského 

zámEru nebo projektu a určení vnitUních a vnEjších faktor], které jsou pro 

dosažení tohoto cíle pUíznivé či nikoliv. 

 Silné stránky – charakteristika podniku, nebo projektu, které mu posky-

tují výhodu nad ostatními. 

 Slabé stránky – charakteristika podniku, který podnik (popUípadE pro-

jekt) znevýhodOuje v]či ostatním. 

 PUíležitosti – prvky prostUedí, které by podnik nebo projekt mohl využít 

ve sv]j prospEch. 

 Hrozby – prvky v prostUedí, které by mohly zp]sobit problémy pro 

firmu nebo projekt. 

Identifikace SWOT je d]ležitá, protože mohou informovat o pozdEjších kro-

cích pUí plánování dosažení cíle. Uživatel SWOT analýzy musí zodpovEdEt 

otázky, které vytváUení smysluplné informace pro každou kategorii (silné, 
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slabé stránky, pUíležitosti a hrozby), aby analýza byla užitečná a našla svoji 

konkurenční výhodu. (Humphrey, 2005) 

2.11.4 Vyhodnocení SWOT analýzy díky párovému srovnání 

Jedná se o metodu, kdy se porovnávají vzájemné vazby mezi silnými, slabými 

stránkami, pUíležitostmi a hrozbami. Tato metoda se také označuje jako plus 

– mínus matice. Každá vazba má své označení a to: 

 oboustrannE silná negativní vazba (- -), 

 oboustrannE silná pozitivní vazba (+ +), 

 negativní slabší vazba (-) 

 pozitivní slabší vazba (+) 

 žádný vzájemný vztah (0) 

Hodnoty, které vyjdou z matice, se zadávají do plus – mínus matice. Vý-

sledky určí poUadí daných faktor], což umožOuje zjistit d]ležité faktory, na 

které je potUeba se zamEUit. (Vaštíková, 2008) 

2.12 Marketingový výzkum 
Základem marketingového výzkumu jsou data. A to bu@ primární či sekun-

dární. Primární data se musí nejprve sesbírat, často bývají finančnE i časovE 

nákladnEjší. Sekundární data již byla sesbírána pUed započetím výzkumu. 

Pro sekundární data není potUeba tolik finančních prostUedk] a času. Tyto data 

pocházejí ze sekundárních zdroj], vEtšinou jsou to veUejné zdroje. (Kozel, 

MynáUová a Svobodová, 2011) 

2.12.1 Kvantitativní výzkum 

Jedná se o výzkum zamEUující se na velké množství respondent], cílem je 

oslovit co nejvíce lidí, aby bylo možné výsledky zobecnit na celou populaci. 

Jedná se o vEtší finanční i časovou náročnost. Je možné sem zaUadit techniky 

jako dotazování, pozorování a experiment. (Foret, Stávková, 2003) 
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2.12.2 Kvalitativní výzkum 

Tento výzkum se soustUe@uje na menší počet respondent]. Proto není možné 

výsledky zobecOovat na celou populaci. Je zamEUen na pUíčiny a motivy cho-

vání respondent]. Je využíván jako pUedvýzkum k výzkumu kvantitativnímu, 

jelikož doplOuje danou problematiku a čtenáUe uvádí do problému. Je možné 

sem zaUadit skupinové rozhovory neboli Focus Group a individuální hloub-

kové rozhovory. (Foret, Stávková, 2003) 

2.12.3 Metody sbEru primárních dat 

Jak již bylo uvedeno výše, primární data jsou data, která musíme získat vlastní 

činností. Není je možné pUevzít z již existujících zdroj]. 

 Dotazování – jedná se o nejrozšíUenEjší metodu, rozdEluje se na pUímé 

a zprostUedkované dotazování. VEtšinou probíhá na základE pUímého do-

tazování. Dokonce se využívají i obE metody zároveO. 

 Pozorování – jedná se o informace, které popisují chování zákazník], 

což je velmi d]ležité pro prodejce, jelikož mohou pUedpovídat chování 

zákazník]. Výhoda je to, že respondent není nijak omezován a chová se 

zcela pUirozenE. 

 Experiment – probíhá testování v pUedem navozených podmínkách. Ex-

periment umožOuje mEUit určitý prvek pomocí testovaného vzorku. 

Vztahy a chování jsou mEUeny a vyhodnocovány. (Kozel, MynáUová 

a Svobodová, 2011) 

2.12.4 Respondenti 

VýbEr je velmi d]ležitý pro celý výzkum, proto je nezbytné stanovit si jaký 

soubor bude analyzován. Základní soubor je celá populace. Analyzování ce-

lého souboru bývá nemožné a velmi finančnE náročné, proto se vEtšinou volí 

menší soubor tzv. výbErový soubor respondent]. Definuje se: 

 rámec výbErového souboru – koho se dotazování týká, specifikace, 

 zp]sob výbEru respondent] – jak budou vybráni, 
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 velikost výbErového souboru – velikost vzorku. (Kozel, MynáUová 

a Svobodová, 2011) 

2.12.5 Vzorek 

Velikost vzorku neboli výbErového souboru Uíká, kolik respondent] je po-

tUeba na daný výzkum. Nejd]ležitEjší je správnE sestavit výbErový soubor. 

Čím je vzorek respondentu vEtší, tím pUesnEjší výsledky mEUení jsou, jelikož 

výbErová chyba se zmenšuje. PUi výbEru je nutné také zvážit ekonomické uka-

zatele, jelikož čím je vEtší vzorek, tím je vyšší finanční náročnost. Je možné 

využít tyto tUi pUístupy: 

 nákladový pUístup, 

 statistický pUístup, 

 slepý odhad. (Kozel, MynáUová a Svobodová, 2011) 

2.13 Otázky dotazníku 
Otázky dotazníku je možné rozdElit na otevUené a uzavUené. Pokud se jedná 

o kvalitativní výzkum, využívají se pUedevším otevUené, jelikož dávají vEtší 

prostor názoru respondenta. U kvantitativního výzkumu se využívají pUede-

vším uzavUené, jelikož se pracuje s velkým množstvím respondent]. (Kozel, 

MynáUová a Svobodová, 2011) 

2.13.1 OtevUené otázky 

OdpovE@ je zcela na respondentovi. V dotazníku se vyskytují ménE. K nevý-

hodám patUí zejména velmi náročné zpracování u vEtšího počtu respondent]. 

Naopak výhodou jsou volné odpovEdi, jelikož respondent není omezen 

výčtem možností. (Hill, Alexander, 2006) 
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2.13.2 UzavUené otázky 

U tohoto typu otázek jsou pUedem definovány odpovEdi, na které respondent 

odpovídá. U kvantitativního výzkumu jsou preferovány, jelikož pUi vEtším 

počtu respondent] se jednoduše analyzují. (Hill, Alexander, 2006) 

2.14 Regresní analýza 
Jedná se o statistickou metodu, která umožOuje zkoumat vztah mezi promEn-

nými, a to nezávisle promEnnou (cílová promEnná) a závisle promEnnou (re-

gresor). Pomáhá vysvEtlit, jak se mEní hodnota závisle promEnné v závislosti 

na jedné z nezávisle promEnných. 

 Lineární regresní funkce – jedná se o metodu, kdy jsou body v grafu 

proloženy pUímkou, protože pUedpokládáme, že závislost y na x je možné 

pUímkou vyjádUit. Jestliže budou body proloženy pUímkou, vznikne pUi 

odečítání y hodnoty bodu a y hodnoty pUímky odchylka. Podstatou je 

pUedevším to, aby součet druhých mocnin odchylek byl co možná nej-

menší, což se nazývá aproximace hodnot, a to je metoda nejmenších 

čtverc]. (Hendl, 2015) 

2.15 Hodnocení metodou FMEA 
FMEA pomáhá Uídit rizika pUed tím, než nastanou. Prioritou metody je pre-

vence jakýchkoliv pochybení. Rizika jsou zkoumána a hodnocena vždy ve 

dvou oblastech, a to pravdEpodobnost jevu a dopad neboli závažnost ná-

sledk]. Každá firma si m]že zvolit vlastní škálu dopad] a pravdEpodobností. 

(Šupšáková, 2017) 
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3 Analýza problému a současná situace 

3.1 Současná situace 
Jedná se o Ueznictví s bistrem, kde se prodává pUedevším hovEzí maso, ale 

v menším zastoupení také kuUecí a kr]tí, jehnEčí, vepUové a telecí. VýjimečnE 

m]žeme zakoupit také maso k]zlečí či zvEUinu. Veškeré maso pochází z lo-

kálních ekofarem. HovEzí maso zraje ve visu 5–7 týdn]. Uzeniny jsou vyrá-

bEny pUímo Uezníky z Mikrofarmy a v pultu je možné najít i další výrobky od 

malých dodavatel], a to pUedevším uzené klobásky a párky. Výrobky Mikro-

farmy jsou primárnE paštiky, vývary, zavaUená masa, grilovací klobásky, se-

kaná, sádlo, zabijačkové speciality a další. (Mikrofarma, 2017) 

Bistro se orientuje pUedevším na zpracování výrobk] a polotovar] z Uez-

nictví. Často se stane, že v Ueznictví z]stanou kousky masa, které zákazník 

nechce koupit, proto se tohle maso dále napUíklad pomele a dElají se z nEj 

burgery. Jindy m]že dojít také k nedorozumEní mezi vedoucí prodejny a jed-

notlivými Uezníky, a tak mají prodavačky v pultE tolik masa, že ho nejsou 

schopny prodat. Poté je na inspiraci kuchaUe, jakou hotovku z masa v bistru 

uvaUí. V bistru se nabízejí jak burgery a hot dogy (s vlastními vyrábEnými 

klobáskami), tak i hotová jídla typu guláš, pečená a trhaná masa apod. Cel-

kový koncept bistra je zamEUen na co nejmenší plýtvání se zbytky jídla, a tak 

od dodavatel] kupuje pUedevším zeleninu, pečivo, mléčné výrobky a koUení. 

(Mikrofarma, 2017) 

Mikrofarma má nEkolik poboček – dvE v BrnE a jednu v Praze. V BrnE 

na ulici Selská se nachází jak prodejna, tak i bourárna a zrárna. Další prodejny 

je možné najít v BrnE na Moravském námEstí a v Praze na JiUího z PodEbrad. 

Mimo jiné Mikrofarma nabízí i možnost on-line nabídky a rozvozu až dom] 

avšak pouze pro sortiment Ueznictví. KromE masa je možné na prodejnách 

najít také vejce z volného chovu, bio mléčné produkty, sýry, nakládanou ze-

leninu, destiláty, vína a limonády. Prodejny na Moravském námEstí a námEstí 

JiUího z PodEbrad mají stejný koncept, jedná se o Ueznictví s bistrem. Praha 
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má oproti Brnu ještE výhodu v počtu míst k sezení. Bistro na Moravském ná-

mEstí má místa pouze na stání. Výjimkou jsou jen letní mEsíce, kdy je možné 

posedEt na zahrádce pUed prodejnou s nEkolika málo místy k sezení. Výhodou 

m]že být i spolupráce s vedlejší pivnicí, kdy si zákazníci pivnice mohou ob-

jednat veškerý nabízený sortiment Mikrofarmy za stejnou cenu a mohou tak 

sedEt pUímo v pivnici nebo v letních dnech na velké zahrádce pUed pivnicí. 

Spolupráce funguje obEma smEry, proto i zákazníci Mikrofarmy si mohou 

objednat pivo pUes malé okýnko, které spojuje Mikrofarmu a pivnici. (Mikro-

farma, 2017) 

3.2 Základní údaje o společnosti 
Jedná se o společnost s ručením omezeným, která byla zapsána do obchod-

ního rejstUíku 10. července 2013. 

PUedmEt činnosti: 

 Výroba, obchod a služby uvedené v pUílohách 1 až 3 živnostenského zá-

kona 

 Teznictví a uzenáUství 

 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

3.2.1 Organizační struktura 

Společnost byla založena jednateli Martinem Kunckem a Alanem Munteanu, 

základní kapitál byl 200 000 a byl rozdElen mezi oba společníky 50 %. Veli-

kostní kategorie podle počtu zamEstnanc] je 10-19. 

Organizační struktura je hierarchická funkcionální, ve vedení jsou jed-

natelé a pod nimi vedoucí úseku masa, vedoucí prodejen a vedoucí marke-

tingu a komunikace. 
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Obr. 1 Hierarchická struktura 

3.3 Analýza vnitUního prostUedí 

3.3.1 Cena 

V MikrofarmE se cena odvíjí od celkového vnímání zákazníka a od náklad] 

na jednotlivé suroviny. Je potUeba si uvEdomit, že Mikrofarma nabízí velmi 

kvalitní výrobky ze staUeného hovEzího masa, které pUevládá na menu bistra. 

Proto cena za hamburger, který je vyroben ze staUeného vyzrálého masa, bude 

vyšší než cena za jakýkoliv jiný hamburger. A samozUejmE i cena za hot dog, 

kde je klobáska z jehnEčího masa, bude adekvátnE vyšší. I když se jedná 

o bistro, kde je pouze pár míst na stání, zákazník si musí uvEdomit, že platí 

i za služby spojené s jednotlivými produkty. V bistru se zásadní slevy zákaz-

ník]m neposkytují a nenabízí ani zvýhodnEnou nabídku napUíklad obEdového 

menu. Jedinými slevami, které bistro nabízí je sleva 10 % pro studenty každé 

pondElí a úterý. O téhle slevE, ale bistro nijak neinformuje, takže se o ní 

mnoho student] ani nedozví. Další sleva je pro stálé zákazníky vlastnící vEr-

nostní kartičku, kteUí mají 5 % slevu z celého nákupu. 
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Tab. 1 Ceny základní nabídky bistra 

Produkt Cena 

Polévka 45 Kč 

Hot dog s vepUovou klobáskou 79 Kč 

Hot dog s jehnEčí klobáskou 86 Kč 

Speciální hot dog 89 Kč 

MIKRO burger 95 Kč 

Double MIKRO burger 155 Kč 

CHILLI burger 105 Kč 

Double CHILLI burger 165 Kč 

CHEESE burger 115 Kč 

Double CHEESE burger 175 Kč 

Speciální burger 125 Kč – 185 Kč 

Pastrami 120 Kč 

Sendvič s vepUovou šunkou 90 Kč 

Sendvič s kr]tí šunkou 90 Kč 

Sendvič s hovEzí šunkou 85 Kč 

Speciální sendvič 120 Kč 

Tataráček 65 Kč 

Tlačenka 55 Kč 

Steak dle výbEru cena dle vybraného masa 

Sekaná 60 Kč 

Talián 65 Kč 

Grilované klobásky 80 Kč 

Hotové jídlo 109 Kč 

Opékané brambory 39 Kč 

3.3.2 Produkt 

Jak již bylo zmínEno výše, bistro se zamEUuje pUedevším na jídla z jednotli-

vých surovin, které se pUímo v MikrofarmE vyrábEjí. Bistro je ovlivnEno 
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zejména pUáními svých zákazník], kteUí napUíklad v zimE kupují více polévky 

a v létE spíše sendviče a hamburgery. Nabídka hotových jídel je ovlivnEna 

nabídkou v Ueznictví a také kreativitou jednotlivých kuchaU]. Bistro cílí pUe-

devším na zákazníky, kteUí nemají dostatek času jít do restaurace, ale potUe-

bují si koupit rychlé občerstvení a zároveO kladou velký d]raz na kvalitu po-

travin. TémEU veškeré produkty je možné si nechat zabalit s sebou do ekolo-

gických obal], které jsou vEtšinou z papíru nebo z jiných recyklovaných ma-

teriál]. 

Obr. 2 ZnázornEní nabídky jídel 

 Polévky – Uadí se do nabídky jídel pUedevším v chladnEjších mEsících, 

standardnE je na výbEr vývar, a to bu@ kuUecí nebo hovEzí, a následnE 

pak zeleninová či luštEninová polévka. Zeleninová polévka vEtšinou od-

povídá sezónním potravinám (dýnE, rajčata, pórek, kvEták, brokolice, 

hrášek a podobnE). V zimE je také možnost vývaru do papírového ke-

límku, který si m]žou zákazníci vzít s sebou do ruky na zahUátí. 



 Analýza problému a současná situace 

 54

 Hamburgery – do základní nabídky patUí chilli, cheese a mikro burgery. 

Mikro burger a cheese burger se podává se salátem, rajčetem, 100 gramy 

hovEzího masa, vypečenou slaninou, karamelizovanou cibulkou a dijon-

skou majonézou. V cheese burgeru je navíc ještE plátek čedaru. Chilli 

burger tvoUí papriková chilli salsa, vypečená slanina, 100 gram] hovE-

zího masa a chilli majonéza. Speciální burgery se vEtšinou odvíjejí od 

sezónní nabídky. Jedná se napUíklad o burger kr]tí, jehnEčí, asijský, 

Uecký, rebarborový, s medvEdím česnekem a podobnE. Hamburgerové 

briošky jsou dodávány restaurací Pablo Escobar. Briošky jsou v prvo-

tUídní kvalitE a neobsahují žádné konzervanty či barviva, o čemž svEdčí 

také jejich pomErnE vysoká cena. V obchodE jsou tyto briošky prodá-

vány za 15 Kč/kus. Hamburger je také možné na vyžádání dostat 

v bezlepkové verzi za pUíplatek 10 Kč. 

 Sendviče – základní sendviče tvoUí šunky, které si Mikrofarma sama vy-

rábí. Jedná se o kr]tí, vepUovou a novE i hovEzí šunku, které obsahují 

vysoký podíl masa, dusitanovou solící smEs a koUení. Žádné další aditiva 

šunky neobsahují. Kr]tí sendvič se podává se zeleninou, mozzarellou, 

bazalkovým máslem a 90 gramy kr]tí šunky. VepUový sendvič tvoUí sa-

lát, rajče, smetanové máslo, jablečné chutney a 90 gram] vepUové šunky. 

V hovEzím sendviči je salát, rajče, dijonská hoUčice a 90 gram] hovEzí 

šunky. Všechny tyto sendviče jsou pUipravovány z toastového chleba, 

který dodává také restaurace Pablo Escobar. Cena celého chleba je v ob-

chodE 50 Kč. Dalším sendvičem, který se dá pokládat za signature dish 

Mikrofarmy, je pastrami. Jedná se o hovEzí hrudí, které je nakládáno 

v koUení a následnE vyuzeno. Podává se s kyselými okurkami a dijon-

skou majonézou v kváskovém chlebu. Tento kváskový chleba dodává 

pekaUství Laskominy od Maryny. Ostatní limitované nabídky sendvič] 

se odvíjí od speciálních nabídek. 

 Nabídka z pultu Ueznictví – M]že se jednat prakticky o cokoliv, co je 

v pultu Ueznictví k dispozici a je bu@ tepelnE upravené, nebo je možné 
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to tepelnE upravit na grilu nebo uvaUit. Z uzenin se jedná pUedevším 

o párky, klobásky, špekáčky, sekanou, taliány, tlačenku, sekanou, 

škvarky a uzená masa. Vše je podáváno s chlebem. Z masa je možné 

podávat témEU jakýkoliv steak. M]že se jednat o kr]tí prsa, vepUovou 

kotletu či krkovici a hovEzí steaková masa. Z hovEzího masa se doporu-

čují zejména roštEnce (vysoký i nízký), kvEtová špička – rump steak, 

oUech, pupek, falešná či pravá svíčková a vrchní šál. PUílohy jsou bram-

bory, salát nebo pečivo. 

 Hotová jídla – mezi hotová jídla je možné zaUadit veškerá jídla, která se 

pUipravují sezónnE podle aktuální nabídky. V zimE se sem Uadí zabijač-

kové speciality jako jitrnice, jelita, prejt, zabijačková polévka nebo tUeba 

vinná klobása, dále také guláš, hovEzí žebra, roastbeef, chilli con carne, 

pečená krkovice, špikované hovEzí maso apod. 

 Hot dogy – jsou podávány s vepUovou nebo jehnEčí klobáskou. Základní 

hot dogy jsou s karamelizovanou cibulkou a dipem z modrého sýra nebo 

s chilli a čedarem. Jsou podávány v máslové bagetce, kterou dodává tak-

též Pablo Escobar. Tyto hot dogy tvoUí základní nabídku a občas k nim 

pUibydou limitované edice jako napUíklad s ananasovou salsou a hoisin 

omáčkou, s coleslawem či s kimchi. 

3.3.3 Komunikace 

 Webové stránky – na webových stránkách je možné najít veškeré in-

formace o MikrofarmE, které nejsou ale často aktualizovány nebo dopl-

Oovány. Stránky jsou rozdEleny na části Praha a Brno. Brno je následnE 

rozdEleno na e-shop a bistro. PUes e-shop je možné objednat veškeré 

uzeniny a masa, která nabízí Ueznictví a mimo jiné i další produkty, které 

najdeme v obchodE jako lihoviny, zavaUeniny, pečivo, mléčné produkty 

a podobnE. V sekci bistra je možné najít každý den nabídku jídel, kterou 

bistro nabízí. Je zde uveden i kuchaU, který vaUí. Bohužel tato nabídka 

nebývá každý den ve stejný čas aktualizována. Dále je možné na webu 
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najít Novinky, které se týkají napUíklad zmEny otevírací doby nebo poUá-

dání speciálních akcí. Záložka Recepty p]sobí neprofesionálnE a nejed-

notnE. Je zde sice nEkolik recept], ale každý má jiný obrázek a nekore-

spondují spolu. Jde vidEt, že se o recepty nikdo nestará a žádné nové sem 

nepUibývají. Další záložka, která p]sobí zanedbanE, je O nás. Je zde 

možné rozkliknout Náš tým, kde by mEli být pUedstaveni všichni zamEst-

nanci Mikrofarmy Brno s popisem jejich pozice a foto. Po dalším roz-

kliknutí je zde bohužel informace pouze u vedoucí marketingu a komu-

nikace, u dalších zamEstnanc] nenajdeme podrobnEjší informace. 

Stránky p]sobí celkovE čistE, dobUe se na nich orientuje a jsou uživatel-

sky pUívEtivé. 

 Facebooková stránka – na facebookové stránce pUibývají v posledním 

p]lroce pUíspEvky témEU každý den, proluku tvoUí pouze víkendy. Jedná 

se pUedevším o fotky nových jídel z bistra nebo z pultu Ueznictví. Více 

pUevládají fotky z pobočky na Moravském námEstí než z prodejny na 

Selské ulici. VýjimečnE jsou zde sdíleny články o škodlivosti nEkterých 

potravin či testy potravin s cílem odkázat na kvalitu produkt] Mikro-

farmy. Jindy se zde objeví fotky od zákazník], které sdílejí na svých 

profilech s označením Mikrofarmy. V menší míUe jsou zastoupeny fotky 

z nejr]znEjších akcí, kterých se Mikrofarma účastní. Je zde pouze jediná 

zmínka z vánočních trh] a pár dalších upozornEní na akce, které se ko-

naly v létE 2017. Fotky jsou tvoUeny pUevážnE momentkami, které byly 

vyfoceny v daný okamžik mobilem. P]sobí mírnE neprofesionálnE, ale 

na druhou stranu zachycují určitý okamžik. Je zde absence profesionál-

ních fotek zachycujících dEní v bistru, nová jídla či maso a uzeniny. 

 Instagramový profil – není tak aktuální jako facebooková stránka. Za 

poslední 4 mEsíce byly sdíleny pouze dva pUíspEvky, což m]že být za-

pUíčinEno i ukončením pracovního pomEru šéfkuchaUky, která se starala 

mimo jiné i o instagramový profil. Za její p]sobnosti bylo pravidelnE 
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sdíleno dEní z kuchynE, focena aktuální nová jídla či byli zákazníci in-

formováni o nadcházejících událostech v bistru. 

 Letáčky a plakáty – jedná se pUedevším o letáčky s informacemi o p]-

vodu masa a jeho zpracování, které je možné najít i na webových strán-

kách, dále letáčky napUíklad s nabídkou na Vánoce či Velikonoce. Tyto 

letáčky jsou v obchodE ve formátu A5 a zákazník si je m]že vzít 

a v klidu pUečíst doma. Další letáčky upozorOují na akce jako je napUí-

klad zabijačka nebo účast Mikrofarmy na nEjaké speciální akci (Burger 

fest a podobnE). Tyto letáčky jsou vEtšinou doplnEny i plakáty, které jsou 

vyvEšeny na dveUích a na dalších místech v BrnE. Poslední letáčky, které 

je možné v obchodE najít, jsou tištené recepty, jedná se asi o 4 recepty, 

které si zákazníci mohou pro inspiraci odnést. Recepty jsou pUevážnE 

z hovEzího masa a jedná se jak o pomalejší úpravu masa, tak i napUíklad 

o rychlejší úpravu steakového masa. 

 Festivaly – jedná se pUedevším o jednodenní nebo dvoudenní akce, kte-

rých se Mikrofarma účastní již pravidelnE nebo poprvé. KaždoročnE se 

napUíklad Mikrofarma účastní Burgerfestu u VaOkovky nebo poUádá za-

bijačku v OtevUené zahradE. PUes léto se Mikrofarma účastní více akcí 

než v zimním období. Její stánek bylo možné vidEt na hudebním festi-

valu na hradE VeveUí, na speciálních akcích poUádané na Zelném trhu 

(napU. Slavnosti medvEdího česneku, Mint fashion market) a další. Nej-

vEtším úskalím festival] m]že být nedostatečný počet zamEstnanc] 

a tlak na pUesčasy. Pokud totiž bude mít Mikrofarma každý víkend nEja-

kou akci, pUi stávajícím počtu zamEstnanc] a otevírací dobE, je to dlou-

hodobE neudržitelné. 

 Vánoční trhy – Mikrofarma se účastnila vánočních trh] již dva roky po 

sobE. První ročník obnášel pUedevším získání zkušeností. Bistro se nikdy 

podobné akce neúčastnilo a bylo pro to tEžké odhadnout, jaký úspEch 

tato akce ponese. I pUes vysoký mEsíční nájem a potýkání se s nedostat-
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kem zamEstnanc] v roce 2016 se Mikrofarma rozhodla zúčastnit vánoč-

ních trh] i v roce 2017. Stánek má vždy umístEn na Moravském námEstí 

ve velkém stanu, kde jsou společné stolky i pro ostatní bistra a zákazníci 

si tak mohou vybrat z velké nabídky jídel a schovat se pUed mrazem či 

snEžením. Prodavačky zaznamenaly vEtší zájem od lidí, kteUí se odkazo-

vali právE na zkušenost s Mikrofarmou na vánočních trzích, což zvýšilo 

povEdomí o MikrofarmE na Moravském námEstí. Ale jak již bylo uve-

deno výše, nejvEtším problémem téhle akce bylo, že trvala od 24. listo-

padu do 23. prosince. Udržet takhle dlouhou akci se stávajícími zamEst-

nanci je tedy nemožné. Proto bylo najato i nEkolik externích zamEst-

nanc], u kterých ale není možné zaručit jejich profesionalitu. Dokonce 

i vedoucí prodejny Moravské námEstí vyjádUila své obavy o uskutečnEní 

dalšího ročníku vánočních trh]. 

 Osobní prodej – je velmi nejednotný, jelikož se v bistru i v Ueznictví 

stUídají zamEstnanci – pUedevším tedy brigádníci, a ne všichni jsou do-

statečnE proškoleni a schopni reagovat na otázky zákazník]. 

3.3.4 Distribuce (místo prodeje) 

Jelikož bistro Mikrofarma nenabízí rozvoz hotového jídla po BrnE, jedná se 

v tomto pUípadE pouze o jedno místo prodeje, a to samotné Ueznictví 

s bistrem na Moravském námEstí, kde si koncový zákazník m]že koupit 

jídlo a bu@ si ho odnést dom], nebo ho zkonzumuje pUímo v bistru.  

Do distribuce je možné zahrnout i jednotlivé dodávky potravin, které 

jsou nezbytné k fungování bistra. A[ se jedná o pečivo, zeleninu nebo napUí-

klad nákup ostatních surovin, vždy je nutné, aby byly ve správný čas v bistru 

kuchaUi k dispozici. 
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3.3.5 Nejd]ležitEjší faktory – marketingový mix 

Tab. 2 Nejd]ležitEjší faktory – marketingový mix 

Silné stránky  Slabé stránky 

 Kvalitní suroviny – vlastní 

výrobky (šunky, klobásky 

atd.) 

 Široká nabídka – možnost 

výbEru i z pultu Ueznictví 

 Dobrá poloha bistra v centru 

Brna 

 Možnost zabalení s sebou do 

ekologických obal] 

 Možnost dostání nEkterých 

jídel v bezlepkové verzi 

 Účast bistra na festivalech a 

vánočních trzích 

 Neaktuální a neúplné 

informace na webových 

stránkách 

 Nestálost služeb a informací 

od personálu 

 Nemožnost parkování u bistra 

 Nedostatečný počet 

zamEstnanc] na pokrytí všech 

festival] a akcí 

3.4 Analýza vnEjšího prostUedí 

3.5 PESTLE analýza 

3.5.1 Politické faktory 

Politická situace v České Republice je stabilní a podléhá aktuální situaci da-

ného volebního období. Faktory, které lze očekávat jako mEnící se, jsou spo-

jeny zejména s podnikáním jako takovým. ZmEny, které ovlivOují prodej 

a výrobu potravin, je potUeba neustále sledovat a nejsou ovlivOovány pouze 

vládou ČR, ale i normami a vyhláškami z Evropské unie. 
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3.5.2 Ekonomické faktory 

SpotUebitelské ceny potravin a nealkoholických nápoj] meziročnE vzrostly 

o 5,2 %, což pUedstavovalo nejvíce od roku 2012. R]st cen zp]sobilo zejména 

zdražení pekárenských výrobk] a obilovin o 5,1 %, vajec, mléka a sýr] 

o 10,8 % a masa o 4,4 %. Tyto položky jsou součástí spotUebitelského koše a 

tvoUí více než 10 % jeho váhy. SpotUebitele zatížilo mimo jiné i zdražení tuk] 

a olej] (hlavnE másla) o 14,2 %. Meziroční zvýšení cenové hladiny potravin 

a nealkoholických nápoj] pUedstavuje zdražení o 6,3 %. Na tomto zdražení se 

podílely pUedevším výše popsané výrobky. (ČSÚ, 2017a) 

Pr]mErné čisté pUíjmy českých domácností v roce 2016 v Jihomorav-

ském kraji dosáhly více než 175 tisíc Kč ročnE. ReálnE vzrostly pUíjmy o 5 % 

a Jihomoravský kraj byl 5. nejvyšší mezi kraji. Pr]mErný čistý pUíjem za mE-

síc se zvýšil z 13 850 Kč na 14 635 Kč. (ČSÚ, 2017b) 

3.5.3 Sociální faktory 

Společnost Mikrofarma ze sociálních faktor] nejvíce ovlivOuje vzdElanost 

obyvatelstva, kupní síla a také rodinné hodnoty obyvatelstva. Jelikož je v po-

slední dobE kladen velký d]raz na kvalitu potravin, lidé se zajímají o to, co jí, 

a sledují nejr]znEjší testy potravin a p]vod jídla, roste i poptávka po kvalit-

nEjších surovinách, které jsou adekvátnE tomu i cenovE vyšší. Tím, že roste 

vzdElanost obyvatelstva, vyžadují zákazníci tyhle informace samozUejmE i od 

personálu, proto napUíklad v MikrofarmE je možné ke každému kusu masa 

dohledat informace o zp]sobu chovu, dobE zrání a mnoho dalšího. 

3.5.4 Technologické faktory 

Technické faktory ovlivOující firmu Mikrofarma jsou pouze na základní 

úrovni. Nedochází zde k žádnému rozsáhlému výzkumu. ZmEny, ke kterým 

dochází jsou na úrovni nových technologických pracovních postup], které 

usnadOují a zefektivOují práci Uezník]m. Dále jsou to nové postupy spojeny 

s informačními systémy, které ulehčují práci prodavačkám a vedoucí, a také 

napUíklad funkční webové stránky s e-shopem, který je uživatelsky pUívEtivý 
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zejména pro zákazníky. Informační systém zahrnuje samozUejmE sledování 

dodávek, množství na skladE, fakturaci, ceny, danE, objednávky z webu 

a mnoho dalšího. 

3.5.5 Legislativní faktory 

Zpracování a prodej masa je samozUejmE svázáno pUísnými regulemi, které 

musí firma dodržovat. Na jakékoliv zmEny v hygienických normách musí 

společnost bezprostUednE zareagovat a ihned je aplikovat. A[ už se jedná 

o zpUísnEní ekologických norem, norem pro zpracování masa nebo napUíklad 

jakýkoliv zákon spojený s prodejem alkoholu. 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

 Vyhláška č. 69/2016 Sb. o požadavcích na maso, mastné výrobky, pro-

dukty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. 

 Vyhláška č. 264/2003 Sb. pro maso, ryby, vodní živočichy, vejce a vý-

robky z nich. 

 Zákon č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu. 

 Zákon č. 309/2013 Sb. o živnostenském podnikání. 

 A další. 

3.5.6 Ekologické faktory 

Co se týče ekologického prostUedí firmy Mikrofarma, samozUejmE musí 

správnE nakládat se zbytky masa a všechny je svážet do kafilérie. OhlednE 

tUídEní odpadu a to papíru, plast] a skla se firma nijak neangažuje. DennE se 

za smEnu vyprodukuje velké množství tohoto odpadu a vše se dává do komu-

nálního odpadu. Odpad se tedy musí vynášet i nEkolikrát dennE. SamozUejmE 

velké množství odpadu je i z bistra, kde se dennE vaUí a kde je odpad jak bio-

logický, tak i komunální, dále jsou tam plasty, papír a sklo. 
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3.5.7 Nejd]ležitEjší faktory – PESTLE analýza 

Tab. 3 Nejd]ležitEjší faktory – PESTLE analýza 

PUíležitosti Hrozby 

 Zvýšení pUíjm] obyvatel 

 Zvýšení poptávky po 

kvalitních surovinách 

 TUídEní odpadu 

 R]st cen potravin 

 ZmEny hygienických 

standard] 

3.6 Porterova analýza 

3.6.1 Kupující 

Jedná se o koncové zákazníky pUedevším z Brna a jeho okolí ze všech vEko-

vých kategorií. Mikrofarma si zakládá pUedevším na stálých zákaznících, 

kteUí navštEvují jak obchod, tak i bistro pravidelnE a dlouhodobE. Navíc zá-

kazníci, kteUí cílenE navštíví pouze Ueznictví, tak mohou být ovlivnEni i na-

bídkou bistra a naopak. Stálí koncoví zákazníci mají možnost využívat vEr-

nostní karty s 5% slevou z každého nákupu. Vyjednávací síla kupujících je 
vysoká, jelikož mají nepUeberné možnosti, jaké bistro či restauraci v BrnE na-

vštívit.  Mezi nejd]ležitEjší potenciální faktory v MikrofarmE je možné zaUa-

dit nedostupnost informací o kupujících, jelikož informace o zákaznících 

nejsou sbírány a evidovány. Dále je to nejedinečnost produktu, podobné 

produkty v BrnE nabízí i konkurence Mikrofarmy a velmi vysokou cenovou 
citlivost kupujícího, kdy i nepatrné zvýšení cen m]že mít za následek od-

chod zákazník]. 

3.6.2 Konkurence v odvEtví 

Za konkurenty v odvEtví je možné považovat všechna bistra v BrnE, avšak 

pokud se zamEUíme na podniky stejné kvality, které nabízí podobné služby 

nabízí se nám pouze tUi firmy: 

 Maso Klouda bylo otevUeno v Uíjnu 2017 v tržnici Brno na Zelném Trhu. 

Sám majitel Uíká, že výbEr kvalitní suroviny je pro nEj cesta k úspEchu. 
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Firma se zamEUuje na zpracování kvalitního hovEzího a vepUového 
masa, které pochází pouze z českých chov]. Nabízí jak steaková masa, 

tak partie na dušení, vaUení či pečení. PUi cenovém porovnání je maso 

Klouda levnEjší než Mikrofarma, na druhou stranu se na stránkách 

nebo na Facebooku neodkazuje na vyzrálost masa (která cenu zvyšuje). 

Avšak v recenzích se zákazníci na jeho kvalitní a vyzrálé maso odkazují. 

Maso Klouda má pUesnE stejný koncept jako Mikrofarma, kdy je spo-

jeno dohromady Ueznictví a zároveO prodej hotového jídla, a to výhradnE 

z jejich vlastních surovin. Proto zde najdeme hamburger, tatarský biftek, 

klobásky, hot dogy, sendviče a další. (Maso Klouda, 2017) 

 Sklizeno je další firma, která prodává výhradnE české maso té nej-
vyšší kvality bez pUidaných aditiv, hormon] a z volnE se pasoucích zví-

Uat. Na webových stránkách mají Kodex, kde je možné najít informace 

o všech potravinách, které se ve Sklizeno prodávají. HovEzí maso taktéž 

zraje ve visu, pUi regulované teplotE a vlhkosti, což se samozUejmE také 

promítne na cenu masa. Sklizeno má v České Republice nEkolik pobo-
ček a každá z nich se mírnE odlišuje. V nEkterých pobočkách je možné 

najít bistro, a to v BrnE na ulici Holandská. Další prodejny, které jsou 

označeny Shop&Eat je možné najít v Olympii, VaOkovce, OC Campus 

Square a na Zelném trhu. Tyto prodejny se pyšní rychlým, ale pUesto 

zdravým občerstvením a uvádEjí, že jídla pUipravují jen z tEch nejlepších 

surovin. (Sklizeno, 2017)  

 Bucheck je další z podobných koncept], avšak mírnE se liší. Jedná se 

totiž o food truck. Tento koncept založila dvojice Zuzana a Peter, kdy 

se Peter stará pUedevším o pUípravy jídla a Zuzana o pečení dezert]. 

Maso dokonce odebírají od výše zmínEného Maso Klouda a vzájemnE 

se tak na facebookových profilech podporují. Bucheck se odkazuje pUe-

devším na kvalitu svých potravin a jeho nabídka se skládá z plnEných 

briošek, hranolek smažených na sádle, domácích omáček, dezert] a nej-

r]znEjších nápoj]. SamozUejmE nejznámEjší a vyhlášený je bucheck, což 
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je marinovaný asijský b]ček v briošce. Dále podávají také trhaná masa 

v bulce, roastbeef, grilovaný sýr a další. Bucheck si chce pUedevším za-

chovat koncept street food jídla a nabízet tak zákazník]m rychlé občer-
stvení v té nejlepší kvalitE. Na menu jsou vždy dva, maximálnE tUi 

hlavní chody a dva dezerty. Jejich nabídka se m]že zdát strohá, ale jeli-

kož mají otevUeno do vyprodání a každý den na svém facebookovém 

nebo instagramovém profilu hlásí vyprodáno, tak jejich jednoduchá na-

bídka zákazníky baví a vyhovuje jim. Nabídka se vEtšinou každý den 

nebo každý druhý obmEOuje. Velký význam zde hraje i sezónnost suro-

vin. Cena burgeru se pohybuje mezi 139 a 169 Kč, cena hranolek 49 Kč 

a cena dezert] okolo 49 Kč. (PoUízková, 2017) 

 
Obr. 3 Konkurence v odvEtví 

 

Ostatní bistra mají koncept spíše menších restauracích, kde jsou místa na se-

zení, ale tyto bistra se nezamEUují na výrobky z masa (naopak jsou napUíklad 

vegetariánské nebo veganské) nebo se neodkazují na nejlepší kvalitu potra-

vin. Další bistra se stejným nebo podobným konceptem, která nabízí vý-

hradnE jídla z českých mas a deklarovala by jeho prvotUídní kvalitu, v BrnE 

nenajdeme. 
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3.6.3 Hrozba nové konkurence 

Bariéry vstupu do tohoto odvEtví samozUejmE jsou. NejvEtším problémem se 

m]že zdát, že majitel, který chce provozovat hostinskou činnost musí tuhle 

živnost ohlásit. Nejedná se tedy o živnost volnou, a proto je potUeba kromE 

všeobecných podmínek splnit i požadavky na odbornou činnost. Je potUeba 

prokázat doklady o:  

 Tádném ukončení stUedoškolského vzdElání s výučním listem v pUísluš-

ném oboru. 

 Tádném ukončení stUedního vzdElání s maturitní zkouškou v pUíslušném 

oboru. 

 Tádném ukončení vyššího odborného vzdElání v pUíslušném oboru. 

 Tádném ukončení vysokoškolského vzdElání v pUíslušné oblasti studij-

ních program] a obor]. 

Pokud človEk, který chce otevUít sv]j podnik nem]že doložit pUí-

slušné vzdElání, musí ke svému podnikání pUizvat konzultanta, který 

vzdElání a praxi má a bude na nEj dohlížet. Zájemce m]že také splnit 

rekvalifikační zkoušky či doložit alespoO šesti letou praxe v oboru. 

(455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání, 2018) 

Další problém m]že pUedstavovat vyhláška č. 69/2016 Sb., která upravuje 

zp]sob označování potravin, požadavky na jakost u jednotlivých druh] po-

travin, technologické požadavky, pUípustné hmotnostní a objemové odchylky 

balení. Dále také upravuje teplotní režimy pUi uchování či zmrazování potra-

vin, manipulaci s potravinami a zvláštní požadavky na pUepravu. (Vyhláška 

č. 69/2016 Sb., 2016) 

Bariéry vstupu mohou být spojeny i se stavebním zákonem, který upra-

vuje technické požadavky na výstavbu. Zejména hygienické požadavky na 

toalety, jak pro hosty, tak i pro zákazníky. Počty záchod] pro zákazníky se 

odvíjí od kapacity provozovny. Pokud se jedná o provozovnu občerstvení, 

kde se konzumují pokrmy pouze ve stoje, není nutné záchod v provozovnE 



 Analýza problému a současná situace 

 66

zajiš[ovat. Toaleta pro personál musí být vždy oddElena od toalet pro zákaz-

níky. (Vyhláška č. 268/2009 Sb., 2009) 

VErnost zákazník] m]že být také jedna z bariér vstupu. Jak ale definovat 

vErného zákazníka nebo jak je dokonce spočítat? VErný zákazník není ten, 

který se nechá nalákat slevou či ten který jednou podnik navštíví. VErný zá-

kazník se bude neustále vracet. Avšak jakákoliv výhodnEjší nabídka m]že 

vErného zákazníka pUetvoUit na bývalého. Proto je d]ležité si vErné zákazníky 

hýčkat, jelikož získat zákazníky nové m]že být mnohem nákladnEjší. VErnost 

zákazník] se buduje na znalosti zákazníkových hodnot a jeho myšlení. 

Obr. 4 Bariéry vstup] 

3.6.4 Dodavatelé 

Mikrofarma je závislá na dodavatelích pUedevším u pečiva, zeleniny, mléč-

ných výrobk], limonád, vín, koUení a dochucovadel. Vyjednávací síla doda-
vatel] je pomErnE nízká, jelikož na trhu existuje velké množství substitut] 

dodávaných surovin. Koncentrace dodavatel] je vysoká a náklady na 

zmEnu dodavatele nejsou nijak vysoké. Je velmi d]ležité, aby pečivo a zele-

nina byly každý den v pUedem sjednanou dobu v obchodE. Mléčné výrobky 

chodí jednou až dvakrát týdnE a je také velmi podstatné, aby nedocházelo 

k prodlevám a zboží v pondElí ráno po otevUení již bylo naskladnEno. VEtšina 

dodavatel] (pUedevším tedy u pečiva) spolupracuje s Mikrofarmou již dlou-

hou dobu a jejich ztráta by mohla pro podnik pUedstavovat negativní vliv na 

fungování. Na druhou stranu nejedná se o exkluzivní produkt, a proto by Mi-

krofarma nového dodavatele našla velmi snadno. 
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3.6.5 Hrozba substitut] 

RelativnE vysoká cena masa m]že spotUebitele donutit ke zmEnE masa za 

jiný substitut nebo také snadná dostupnost jiného substitutu. Co se týče sub-

stitut] masa je možné brát v potaz veškerou zeleninu a pak napUíklad alterna-

tivní potraviny jako tofu, seitan, šmakoun a podobnE. I když je na trhu 

spousta substitut] masa, není hrozba nových substitut] vysoká. 
SamozUejmE jako každá potravina má i maso své substituty, avšak není 

jimi ohroženo tak, že by lidé pUestali maso z ekologických či osobních d]-

vod] jíst. I když základna vegetarián] a vegan] se neustále zvyšuje a jsou 

otvírány nové podniky zamEUující se na jídla z rostlinných potravin. Maso 

a uzeniny budou témEU každodenním potEšením na stole každého pr]mErného 

StUedoevropana. 
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3.6.6 Nejd]ležitEjší faktory – Porterova analýza 

Tab. 4 Nejd]ležitEjší faktory – Porterova analýza 

PUíležitosti Hrozby 

 RozšíUení výhod vErnostní 

karty 

 Inspirace u konkurence 

 Stálé dodací podmínky s 

dodavateli 

 Zvýšení nájmu obchodu 

 Silná konkurence na trhu 

 Odchod stálých zákazník] 

 Odchod dodavatel] 

3.7 Finanční analýza 

3.7.1 Vývoj tržeb 

Tab. 5 Vývoj tržeb 

Rok Tržby za prodej vlastních výrobk] a služeb v Kč 

2013 0 

2014 2 770 000 

2015 6 790 000 

2016 9 391 000 

Vývoj celkových tržeb je sledován za období 2013 až 2016. Společnost v roce 

2013 byla založena, proto jsou jejich tržby nulové. Na vývoji lze vidEt, že 

tržby neustále rostou. V roce 2015 vzrostly tržby proti pUedchozímu roku 

o 145 % a v roce 2016 proti pUedchozímu roku o 38 %. R]st tržeb byl dán 

zejména zvyšujícím se povEdomím o společnosti Mikrofarma. Nutno pozna-

menat, že tržby jsou uvedeny za celý obchod i s bistrem dohromady.  
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3.7.2 Výsledky hospodaUení 

Tab. 6 Výsledky hospodaUení 

Rok 
Provozní výsledek 

hospodaUení 
Finanční výsledek 

hospodaUení 

Výsledek 
hospodaUení za 

účetní období 

2013 -695 000 0 -695 000 

2014 -6 078 000 -29 000 -6 107 000 

2015 -5 617 000 -11 000 -5 628 000 

2016 -3 392 000 -15 000 -3 407 000 

V tabulce číslo 8 je možné vidEt výsledky hospodaUení. Podnik od začátku 

vzniku negeneruje zisky, ale ztráty. Což znamená, že ji musí vykrýt bu@ vlast-

ními nebo cizími zdroji financování. Pokud by se výsledek hospodaUení v ná-

sledujících letech nepUehoupl do zisku, mohlo by to pro podnik znamenat do-

konce krach. 

3.7.3 Ukazatel ROI 

Tab. 7 Vývoj ukazatele ROI 

Rok ROI 

2013 -0,7961 

2014 -1,2628 

2015 -0,9670 

2016 -0,4180 

Z výsledných hodnot ROI je vidEt, že společnost ani za jeden rok nedosáhla 

ideální hodnoty 0,12 – 0,15. Výsledek je ovlivnEn pUedevším založením spo-

lečnosti v roce 2013 a neustálým vývojem. 
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3.7.4 Nejd]ležitEjší faktory – finanční analýza 

Tab. 8 Nejd]ležitEjší faktory – finanční analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

-  Záporné výsledky hospodaUení 

 

3.8 Recenze 

3.8.1 Foursquare v BrnE 

PUi vyhledávání jídla v BrnE nám aplikace poskytne 85 míst s r]zným počtem 

hodnocení. Mikrofarma má 8,5 bod] z 10. Je hodnocena 96 lidmi, kteUí bistro 

hodnotili pouze bodovE. Recenzí je zde 31 a jsou pUevážnE kladné. To, co je 

bistru vytýkáno, je pUedevším špatná organizace objednávek a jejich výdej, 

že je burger nedosolený nebo celkovE bez chuti. V jednom pUípadE dostal zá-

kazník spálené maso a jiný zase mEl v burgeru vlasy. (Foursquare, 2018) 

3.8.2 Yelp v BrnE 

PUi vyhledávání jídla v BrnE se nám nabídne nepUeberné množství restaurací, 

kaváren, bister a cukráren, avšak Mikrofarma zde není ohodnocena. NEkteré 

restaurace jsou již dokonce zrušeny, jiné zmEnily napUíklad sv]j koncept, 

takže aktuálnost informací není zcela pUesná. (Yelp, 2004–2018) 

3.8.3 TripAdvisor v BrnE 

TripAdvisor nabízí taktéž nespočet míst, kde je možné se v BrnE najíst. Mi-

krofarma je sice hodnocena 4,5 body z 5, ale pouze 4 recenzemi. Navíc na 

hlavní stránce, kde je filtr na nejlepší české restaurace, asijské, indické, stea-

kové, italské, sushi a kavárny Mikrofarmu nenajdeme. Tu musíme vyhledat 

pUes vyhledávač, takže lidé, kteUí hledají restaurace podle tohoto filtru na Mi-

krofarmu nenarazí. (TripAdvisor Česká Republika, 2018) 
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3.8.4 Recenze na Facebooku 

Na Facebooku je bistro hodnoceno 4,5 body z 5. Je zde celkovE 60 recenzí, 

z nichž 52 lidí hodnotilo 5 body a zbylých 8 zákazník] hodnotilo menším 

počtem bod]. To, co zákazníci vnímali negativnE, byl pUedevším neprofesio-

nální personál, který poskytoval neadekvátní službu cenE masa nebo bylo 

maso nekvalitnE nakrájeno či personál nebyl schopný poradit. Tyhle recenze 

se vztahovaly pUedevším na Ueznictví, ale celkovE poškodí pohled na celou 

Mikrofarmu. V bistru byla vytýkána pokaždé jiná chu[ masa burgeru a ne-

profesionalita personálu, kdy napUíklad kuchaUka pUi pUípravE jídla jedla. (Mi-

krofarma Brno: Ueznictví & bistro, 2018) 

3.8.5 Recenze na Google 

Mikrofarma je na Google maps hodnocena 4,6 body z 5, což jsou recenze od 

31 lidí. Recenze jsou pUevážnE kladné, špatné hodnocení je pouze vyjádUeno 

body, nikoliv podrobnEjším komentáUem. (Mikrofarma, S, 2018)  

3.8.6 Nejd]ležitEjší faktory – recenze 

Tab. 9 Nejd]ležitEjší faktory – recenze 

Silné stránky Slabé stránky 

-  Negativní recenze 
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3.9 SWOT analýza 

Tab. 10 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 
Kvalitní suroviny – vlastní 

výrobky (šunky, klobásky 

atd.) 

W1 
Neaktuální a neúplné 

informace na webových 

stránkách 

S2 
Široká nabídka – možnost 

výbEru i z pultu Ueznictví 
W2 

Nestálost služeb a informací 

od personálu 

S3 
Dobrá poloha bistra v centru 

Brna 
W3 Negativní recenze 

S4 
Možnost zabalení s sebou 

do ekologických obal] 
W4 

Nemožnost parkování u 

bistra 

S5 
Možnost dostání nEkterých 

jídel v bezlepkové verzi 
W5 

Záporné výsledky 

hospodaUení 

S6 
Účast bistra na festivalech a 

vánočních trzích 
W6 

Nedostatečný počet 

zamEstnanc] na pokrytí 

všech festival] a akcí 

PUíležitosti Hrozby 

O1 Zvýšení pUíjm] obyvatel T1 R]st cen potravin 

O2 
Zvýšení poptávky po 

kvalitních surovinách 
T2 

ZmEny hygienických 

standard] 

O3 TUídEní odpadu T3 Zvýšení nájmu obchodu 

O4 
RozšíUení výhod vErnostní 

karty 
T4 Silná konkurence na trhu 

O5 Inspirace u konkurence T5 Odchod stálých zákazník] 

O6 
Stálé dodací podmínky s 

dodavateli 
T6 Odchod dodavatel] 
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V tabulce je možné vidEt výčet všech interních i externích faktor] vycházejí-

cích z analýz vnitUního a vnEjšího prostUedí. V následující tabulce jsou jed-

notlivé faktory zhodnoceny na základE párového srovnání a následnE jsou vy-

hodnoceny nejvýznamnEjší silné a slabé stránky, pUíležitosti a hrozby. 

3.9.1 Plus mínus matice SWOT analýzy
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Tab. 11 Plus mínus matice 

 
S – Silné stránky W – Slabé stránky 

Su
m

a 

Po
Ua

dí
 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 W1 W2 W3 W4 W5 W6 

O
 –

 P
Uí

le
ži

to
st

i 

O1 ++ ++ 0 + 0 ++ 0 0 0 0 - 0 6 2 

O2 ++ ++ ++ ++ + ++ 0 0 0 0 - - 9 1 

O3 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4-6 

O4 ++ + + 0 0 0 0 0 - 0 - 0 2 4-6 

O5 0 + 0 0 + ++ 0 0 0 0 0 0 4 3 

O6 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4-6 

T 
– 

H
ro

zb
y 

T1 -- -- 0 -- - -- 0 0 0 0 - -- -12 3 

T2 - - 0 -- -- -- 0 0 0 0 0 -- -10 4 

T3 0 - -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 5 

T4 - 0 0 0 0 -- - -- -- -- - -- -13 1-2 

T5 0 - 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -13 1-2 

T6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -1 6 

Suma 2 3 1 1 -1 0 -3 -5 -5 -4 -7 -9 

PoUadí 2 1 3-4 3-4 6 5 6 3-4 3-4 5 2 1 
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Díky párovému srovnání je možné vidEt d]ležitost jednotlivých faktor]. Fak-

tory, které mají nejnižší poUadové číslo jsou nejd]ležitEjší, a naopak faktory 

s vyšším číslem jsou ménE d]ležité. 

 Nejd]ležitEjší silné stránky: 

Široká nabídka – možnost výbEru i z pultu Ueznictví – suma 3 

Kvalitní suroviny – vlastní výrobky (šunky, klobásky atd.) – suma 2 

 Nejd]ležitEjší slabé stránky: 

Nedostatečný počet zamEstnanc] na pokrytí všech festival] – suma -9  

Nestálost služeb a informací od personálu – suma -7 

 Nejd]ležitEjší pUíležitosti: 

Zvýšení pUíjmu obyvatel – suma 9 

Zvýšení poptávky po kvalitních surovinách – suma 6 

 Nejd]ležitEjší hrozby: 

Silná konkurence na trhu – suma -13 

Odchod stálých zákazník] – suma -13 
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3.10 Vlastní pr]zkum 

3.10.1 Časový harmonogram 

Tab. 12 Harmonogram výzkumu 

Činnost  Zahájení  Ukončení  Délka  

PUípravná fáze dotazníkového šetUení 17.2.2018 18.2.2018 2 dny 

PUedvýzkum (Focus Group) 19.2.2018 21.2.2018 3 dny 

Zpracování informací z Focus Group 22.2.2018 23.2.2018 2 dny 

Tvorba dotazníku 24.2.2018 26.2.2018 3 dny 

Pilotáž 27.2.2018 27.2.2018 1 den 

Vlastní pr]zkum 28.2.2018 28.3.2018 30 dní 

Zpracování a analýza informací 29.3.2018 7.4.2018 10 dní 

Návrhy a opatUení 8.4.2018 14.4.2018 7 dní 

3.10.2 Metoda sbEru dat 

Jedná se o primární data, která je potUeba nejprve sesbírat. Dále je uplatnEn 

kvantitativní výzkum, který se zamEUuje na vEtší množství respondent] s cí-

lem oslovit co nejvíce lidí, aby bylo následnE možné výsledky zobecnit na 

celou populaci. 

Byla využita metoda písemného dotazování, které probíhalo pomocí Go-

ogle dotazníku, a tento dotazník byl umístEn na webových stránkách Mikro-

farmy a na jejich Facebookové stránce. Část dotazník] byla také k dispozici 

v tištEné podobE pUímo v bistru. 

3.10.3 PUedvýzkum 

PUedvýzkum probEhl na základE Focus Group, kdy bEhem jednoho sezení od-

povEdElo 6 respondent] na základní otázky, a podle jejich odpovEdí byl se-

staven dotazník. BEhem diskuse byly kladeny nejr]znEjší dotazy ohlednE cel-

kové spokojenosti s bistrem Mikrofarma a hledání dalších nedostatk] jak 

bistra Mikrofarma, tak i dalších konkurenčních bister. 
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Díky Focus Group bylo zjištEno, jaké faktory nejvíce zákazníky ovliv-

Oují pUi výbEru bistra, zda jsou ovlivOování recenzemi, čím jsou motivování 

k další návštEvE, a popUípadE jaké další bistra v BrnE navštEvují. 

PUednosti Mikrofarmy, které účastníci uvedli, byly zejména čistota, lo-

kalita, kvalita surovin, doporučení prodavačky, zajímavý koncept a zajímavá 

nabídka, dále že podporují lokální malovýrobce a že zákazník vidí pUímo su-

rovinu, která se zpracovává. 

Jako nedostatky uvedli zákazníci absenci míst na sezení, velmi malé pro-

story bistra, fronty a vyšší cenu. 

3.10.4 Vzorek respondent] 

K určení vzorku respondent] je použita technika kvótního výbEru. Vzorek 

respondent] je definován následujícími charakteristikami: 

 vEk, 

 pohlaví, 

 pracovní stav. 

3.10.5 Struktura otázek 

Dotazník se skládá z uzavUených, otevUených a škálových otázek, které jsou 

rozdEleny do dvou kategorií. Nejprve se dotazník zabývá demografickými 

údaji respondent] a na závEr se zamEUuje na otázky týkající se pUímo bistra 

Mikrofarma a názory na toto bistro.  

3.10.6 Formulace otázek 

Dotazník obsahuje 10 otázek, z toho 5 otázek se týká dané problematiky 

s tím, že poslední otázka se zamEUuje na hodnocení spokojenosti s bistrem 

Mikrofarma a obsahuje 15 faktor] k ohodnocení. Škálové otázky jsou zalo-

ženy na liché LikertovE škále s možností 10 odpovEdí. 
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3.10.7 Vzhled dotazníku 

Dotazník je v elektronické podobE se strukturovanými otázkami. Responden-

t]m by nemElo jeho vyplnEní zabrat více než 10 minut. Nejprve respondent 

odpovEdEl na otázky osobní a demografické a v závEru dotazníku se vyjádUil 

k dané problematice. 

3.10.8 Vyhodnocení dotazování 

Celkem bylo získáno 184 dotazníku. Jeden dotazník musel být vyUazen z d]-

vodu, že respondent bistro Mikrofarma nenavštEvuje. CelkovE bylo tedy zpra-

cováno 183 dotazník]. Vyhodnocení dotazník] probíhalo na základE Micro-

soft Excel a programu Statistica 12. 

 Grafické znázornEní údaj] 
Tahle část je zamEUena na demografické údaje respondent] jako vEk, pohlaví, 

pracovní stav a dále také na frekvenci návštEv Mikrofarmy, hledání recenzí 

a jejich d]ležitost. 

Co se týká genderové vyváženosti respondent], odpovídalo v dotazní-

cích více žen než muž]. 

 
Obr. 5 Jaké je pohlaví respondent] 
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Pokud se zamEUíme na vEk respondent] jsou nejčetnEjší skupinou lidé ve vEku 

16 až 30 let a druhou nejčetnEjší lidé ve vEku 31 až 40 let. 

 
Obr. 6 Jaký je vEk respondent] 

Dotazovaní jsou pUedevším pracující, v menším počtu jsou zastoupeni stu-

denti, dále pak rodiče na mateUské dovolené, d]chodci a nezamEstnaní. 

 
Obr. 7 Jaký je pracovní stav respondent] 
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 Typický segment – Jedná se o ženy, které jsou ve vEku 16-31 let a jsou 

zamEstnané. 

 Persona – Jako typickou personu je možné si pUedstavit Markétu, která 

je zamEstnaná v bance, je jí 28 let, zajímá se o etickou stránku porážky 

zvíUat a záleží jí na kvalitE potravin. V MikrofarmE nakupuje jednou 

týdnE maso, uzeniny a mléčné výrobky a zároveO vždy navštíví i bistro. 

Bistro navštEvuje i vícekrát týdnE, jelikož banka, v níž pracuje se na-

chází pUímo na České (5 minut od Mikrofarmy). V bistrech utratí mE-

síčnE asi 2 000 Kč (plus další peníze v restauracích), její pUíjem je 

32 000 Kč čistého mEsíčnE. NejčastEji si v bistru dává hot dog s jehnEčí 

klobáskou a dipem z modrého sýra nebo zkouší nové sezónní speciální 

burgery. Markéta nemá dEti, žije se svým pUítelem v Kohoutovicích 

a oba dojíždEjí do centra za prací. Markéta sleduje Mikrofarmu na Face-

booku a Instagramu, proto se vždy dozví o akcích, kterých se Mikro-

farma účastní. Markéta preferuje Mikrofarmu pUedevším proto, že se 

rychle a kvalitnE nají, nabídka jídel není zbytečnE obsáhlá, zvíUata 
mají garanci šetrné porážky, m]že si jakékoliv jídlo vzít i s sebou 

a k tomu i nakoupit maso či uzeniny. 

Když byli respondenti dotazování, jak často Mikrofarmu navštEvují, nejčas-

tEji odpovídali, že jednou až dvakrát mEsíčnE. 
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Obr. 8 Kolikrát mEsíčnE respondenti Mikrofarmu navštEvují 

Další otázka se zamEUovala na dotaz, odkud nejčastEji respondenti Mikro-

farmu znají. Nejvíce z nich ji zná od známého, náhodnE a ze sociálních sítích. 

 
Obr. 9 Odkud se respondenti o MikrofarmE dozvEdEli 

Recenze byly hodnoceny na škále 1 až 10, s tím, že 1 odpovídá ned]ležitosti 

recenzí a 10 velké d]ležitosti. Pro respondenty jsou recenze spíše d]ležité, 

jelikož 104 respondent] pUiUadilo d]ležitosti recenzí škálu 8 a vyšší.  
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Obr. 10 Jak moc jsou pro respondenty d]ležité recenze 

Recenze nejčastEji respondenti hledají na sociálních sítích, na webu a od zná-

mých. 

 
Obr. 11 Kde hledají respondenti recenze 

Další obecná otázka byla otevUená s cílem zjistit, jaká bistra v BrnE respon-

denti navštEvují. NejčetnEji navštEvovaná bistra je možné vidEt na obrázku 

číslo 12. Bucheck byl dokonce i identifikován jako konkurence Mikrofarmy. 
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Další z konkurent] Sklizeno navštEvuje 7 respondent] a Maso Klouda 6 zá-

kazník]. I další respondenti uvedli, že navštEvují obecnE bistra v Tržnici Brno 

(Coucou Pastrami & Sandwiches, Jean Paul‘s Bistro, Eh! Bistro, Maso 

Klouda, Ovegano, Pastificio), bistra na Olomoucké a nejr]znEjší kebaby či 

asijská bistra. Mezi další oblíbená bistra je možné zaUadit Cattani, Fresh 

Freaks Bistro, Bistro Ocean48, 4pokoje, Morgal, La Speranza, Fabrik Food 

Factory, My kitchen a Forky’s. 

 
Obr. 12 Jaká ostatní bistra respondenti navštEvují 

 Zpracování dat pomocí regresní analýzy 

Byl vytvoUen model pomocí vícenásobné regrese. Regresní analýza nám 

umožOuje zkoumat vztah mezi promEnnými, v našem pUípadE jednotlivé fak-

tory jako nezávislé promEnné a celková spokojenost jako závislá promEnná. 

Na základE výsledk] je možné vidEt, jak jsou jednotlivé faktory závislé na 

celkové spokojenosti. 

V dotazníku bylo hodnoceno celkem 15 faktor], z nichž jeden byl cel-

ková spokojenost. 
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Aritmetický pr]mEr celkové spokojenosti je 8,12, z čehož vyplývá, že 

zákazníci bistra Mikrofarmy jsou pUevážnE se službami spokojeni, avšak pro-

stor pro zlepšení zde stále je, zejména s ohledem na vykazovanou ztrátu pod-

niku. 

Tab. 13 Jednotlivé faktory spokojenosti 

F1 
Prostory bistra – 

design 
F9 Cena jídla 

F2 Velikost bistra F10 Sezónnost surovin 

F3 
Zajímavý koncept – 

spojení obchodu a 

bistra 

F11 
Zajímavá nabídka – 

netradičnost 

F4 Lokalita bistra F12 Rychlost výdeje 

F5 Čistota interiér] F13 
Profesionalita 

personálu 

F6 Atmosféra bistra F14 Otevírací doba 

F7 Chutnost jídla 
F15 Celková spokojenost 

F8 Kvalita jídla 

V tabulce číslo 14 je možné vidEt výsledky z programu Statistika 12, který 

zobrazuje všechny faktory regresní analýzy, včetnE absolutního členu. 
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Tab. 14 Výsledky regresní analýzy – p]vodní 

N=183 

Výsledky regrese se závislou promEnnou: Celková spokoje-
nost 

b* 
Sm. 

chyba 
 (z b*) 

b 
Sm. 

chyba 
(z b) 

t(168) p-hodn. 

Abs. člen   -0,009 0,3021 -0,029 0,9773 
Prostory 

bistra 0,1363 0,0499 0,1211 0,0443 2,7334 0,0069 

Velikost 
bistra -0,035 0,0410 -0,031 0,0367 -0,851 0,3960 

Zajímavý 
koncept -0,073 0,0520 -0,067 0,0475 -1,412 0,1597 

Lokalita  0,1113 0,0487 0,1147 0,0502 2,2835 0,0237 
Čistota in-

teriéru -0,008 0,0610 -0,009 0,0618 -0,138 0,891 

Atmosféra 
bistra 0,0236 0,0554 0,0214 0,0503 0,4258 0,6708 

Chutnost 
jídla 0,5019 0,0922 0,5073 0,0932 5,4440 0,0000 

Kvalita 
jídla -0,170 0,1101 -0,183 0,1183 -1,550 0,1230 

Cena jídla 0,1186 0,0552 0,1098 0,0511 2,1492 0,0330 
Sezónnost 

surovin 0,0132 0,0608 0,0122 0,0559 0,2176 0,8280 

Zajímavá 
nabídka 0,0292 0,0549 0,0271 0,0510 0,5312 0,5960 

Rychlost 
výdeje 0,1303 0,0564 0,1241 0,0538 2,3094 0,0221 

Profesiona-
lita 0,1267 0,0608 0,1172 0,0563 2,0829 0,0388 

Otevírací 
doba 0,1591 0,0529 0,1426 0,0474 3,0090 0,0030 

Nejprve došlo k odstranEní absolutního členu, jelikož jeho p-hodnota není 

menší než 0,05 a podíváme se, jestli nEkterý z faktor] se nestane statisticky 

významný. I pUes to jsou stále v modelu faktory, které nemají p-hodnotu 

menší než 0,05, a proto musí být z modelu vyUazeny, nejsou signifikantní. 

Všechny tučnE vyznačené faktory z]stávají, ostatní se odstraní. 
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Tab. 15 Výsledky regresní analýzy – bez absolutního členu 

N=183 

Výsledky regrese se závislou promEnnou: Celková spokoje-
nost 

b* 
Sm. 

chyba  
(z b*) 

b 
Sm. 

chyba  
(z b) 

t 
(169) p-hodn. 

Prostory 
bistra  0,1077 0,0391 0,1212 0,0439 2,7582 0,0065 

Velikost 
bistra -0,0228 0,0259 -0,0314 0,0357 -0,8812 0,3795 

Zajímavý 
koncept -0,0661 0,0467 -0,0670 0,0473 -1,4167 0,1584 

Lokalita  0,1187 0,0504 0,1143 0,0485 2,3551 0,0197 
Čistota in-

teriéru -0,0088 0,0623 -0,0087 0,0613 -0,1420 0,8872 

Atmosféra 
bistra 0,0202 0,0475 0,0214 0,0501 0,4267 0,6702 

Chutnost 
jídla 0,5363 0,0982 0,5073 0,0929 5,4605 0,0000 

Kvalita 
jídla -0,1948 0,1220 -0,1841 0,1153 -1,5967 0,1122 

Cena jídla 0,1027 0,0476 0,1098 0,0509 2,1567 0,0324 
Sezónnost 

surovin 0,0116 0,0530 0,0122 0,0557 0,2197 0,8264 

Zajímavá 
nabídka  0,0259 0,0484 0,0271 0,0509 0,5337 0,5942 

Rychlost 
výdeje 0,1181 0,0510 0,1241 0,0536 2,3166 0,0217 

Profesio-
nalita 0,1136 0,0540 0,1174 0,0558 2,1045 0,0368 

Otevírací 
doba 0,1413 0,0468 0,1427 0,0472 3,0193 0,0029 

V následující tabulce číslo 16 je možné vidEt, jak se zmEnily jednotlivé fak-

tory po odstranEní absolutního členu a faktor] s vEtšími p-hodnotami než 

0,05. I nadále je zde jeden faktor – lokalita bistra, který nemá p-hodnotu 

menší než 0,05, proto musí být z modelu vyUazen, jelikož není pro model sig-

nifikantní. 
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Tab. 16 Výsledky regresní analýzy – upravené 

N=183 

Výsledky regrese se závislou promEnnou: Celková spo-
kojenost 

b* 
Sm. 

chyba 
(z b*) 

b 
Sm. 

chyba 
(z b) 

t(176) p-hodn. 

Prostory 
bistra 0,0784 0,0325 0,0882 0,0366 2,4126 0,0169 

Lokalita 
bistra 0,0764 0,0434 0,0736 0,0418 1,7615 0,0799 

Chutnost 
jídla 0,4044 0,0529 0,3826 0,0501 7,6391 0,0000 

Cena jídla 0,0917 0,0424 0,0982 0,0454 2,1635 0,0318 
Rychlost vý-

deje 0,1192 0,0484 0,1252 0,0508 2,4653 0,0146 

Profesionalita 
personálu 0,1039 0,0496 0,1074 0,0512 2,0948 0,0376 

Otevírací 
doba 0,1294 0,0455 0,1307 0,0459 2,8459 0,0050 

Tabulka číslo 17 zachycuje pouze faktory, které jsou signifikantní. TEchto 6 

faktor] z celkových 14 má p-hodnoty menší než hladinu významnosti 0,05, 

proto je na nich celková spokojenost závislá. Celková spokojenost je závislá 

na prostorech bistra – designu, chutnosti jídla, cenE jídla, rychlosti výdeje, 

profesionalitE personálu a otevírací dobE. 
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Tab. 17 Výsledky regresní analýzy – pouze signifikantní 

N=183 

Výsledky regrese se závislou promEnnou: Celková 

spokojenost 

b* 
Sm. 

chyba  

(z b*) 

b 
Sm. 

chyba  

(z b) 

t (177) p-hodn. 

Prostory bistra  0,0879 0,0322 0,0989 0,0363 2,7273 0,0070 

Chutnost jídla 0,4334 0,0506 0,4100 0,0479 8,5600 0,0000 

Cena jídla 0,0989 0,0425 0,1058 0,0454 2,3285 0,0210 

Rychlost 

výdeje 
0,1255 0,0485 0,1318 0,0510 2,5870 0,0105 

Profesionalita 0,1124 0,0497 0,1161 0,0513 2,2638 0,0248 

Otevírací doba  0,1452 0,0449 0,1466 0,0453 3,2354 0,0014 

 

 Rovnice lineárního modelu s tEmito faktory je  y噺ど┸どひぱひこxな髪ど┸ねなどxに髪ど┸などのぱこxぬ髪ど┸なぬなぱこxね髪ど┸ななはなこxの髪ど┸なねははこxは 
Legenda:  y┼┼┼┼┼┼┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻ Celková spokojenost 

x1……………………........ Prostory bistra – design 

x2………………………… Chutnost jídla 

x3………………………… Cena jídla 

x4………………………… Rychlost výdeje 

x5………………………… Profesionalita personálu 

x6………………………… Otevírací doba bistra 

V tabulce číslo 18 je možné vidEt statistické shrnutí výsledk] regresní ana-

lýzy. Index determinace je 0,9921, je velmi vysoký a blíží se jedničce, což 

znamená, že model je výstižný a jeho závislost je silná. P-hodnota je 0, což 

znamená že celý model je statisticky významný. 
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Tab. 18 Shrnutí výsledk] celkové spokojenosti 

 Hodnota 

Vícenásobná R 0,9960 

Vícenásobná R2 0,9921 

Upravené R2 0,9918 

F (6,177) 3694,29 

p-hodnota 0,0000 

SmErodatná 
chyba odhadu 

0,7545 

 



 Vlastní návrhy Uešení, pUínos návrh] Uešení 

 90

4 Vlastní návrhy Uešení, pUínos návrh] Uešení 

Na základE výsledk] vlastního dotazníkové šetUení a SWOT analýzy bylo 

zjištEno, že je zde prostor pro zlepšení. PUedevším je problémem záporný vý-

sledek hospodaUení, který trvá od začátku podnikaní. Aritmetický pr]mEr cel-
kové spokojenosti je sice 8,12 z 10 a je možné Uíct, že zákazníci Mikrofarmy 

jsou pUevážnE spokojeni, ale dlouhodobé ztráty moc pUíznivé pro podnik 

nejsou. V následující části se proto zamEUím na faktory, na kterých je závislá 

celková spokojenost a které byly vyhodnoceny jako nejd]ležitEjší slabé 

stránky. Veškeré pUedpokládané náklady na mzdy jsou uvedeny v hrubých 
nákladech, to znamená bez odvod] na sociální a zdravotní a danE ze mzdy. 

4.1 Prostory bistra – design 
Pobočka na Moravském námEstí, kde se nachází bistro, nebyla jako jediná 

Uešena interiérovým architektem. Pobočky na Selské a v Praze mají proto jiný 

vzhled a celkovE p]sobí uspoUádanEji. Nejen pro zákazníky, ale i pro zamEst-

nance není prostor zcela praktický. V gastro provozech musí být dodrženo 

nepUeberné množství norem a standard], co se týká prostor a uskladnEní po-

travin, proto uspoUádání tohoto prostoru není jednoduché. Dokonce v záUí 

2016 došlo i k redesignu prodejny, avšak ani tehdy nebyli osloveni designéUi 

či architekti a mnoho vEcí se nezmEnilo. TémEU všechny úpravy prodejny dE-

lali zamEstnanci sami a Uemeslníci byli pozvání pouze na poUízení nového 

pultu či rozšíUení regálu na trvanlivé potraviny. ZnovuotevUení probEhlo za 

velmi krátkou dobu, což bylo pomErnE časovE náročné pro všechny zamEst-

nance.  

Další pUíležitostí bylo Uešení nového návrhu a drobných úprav s týmem 

architekt] z Prahy, kteUí mEli na starosti návrh pražské pobočky. K žádným 

zásadním zmEnám nedošlo a prodejna je stále ve stejné podobE. 
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4.1.1 Návrh na zlepšení 

Z hlediska zlepšení provozu, sjednocení interiérového konceptu a zatraktiv-

nEní designu, je nutná konzultace se specialistou – interiérovým architektem, 

který má zkušenosti s Uešením gastro provoz]. Sch]zka by mEla být inicio-

vána majitelem Mikrofarmy a do celého procesu musí být zapojen i tým pra-

covník], který poskytne potUebnou zpEtnou vazbu pro architektonický tým. 

Jako nezbytné vidím vznik architektonické studie, která vyUeší pro-

voznE technické problémy současné situace a sjednotí design s dalšími po-

bočkami. Po konzultaci s architektem VojtEchem Lekešem, MSc. je odhado-

ván rozsah studie na 30 hodin pUi hodinové sazbE 1 000 Kč. 
Součástí studie bude: 

 současný stav – hodnocení a identifikace hlavních problém], 

 návrh úprav – provoznE-technické schéma, umístEní a orientace nových 

prvk] (mobiliáU, osvEtlení a zaUizovací pUedmEty). 

Studie bude vyhotovena v digitální a tištEné podobE a bude obsahovat ná-

sledující výstupy: 

 p]dorys, 

 schematický Uez, 

 3D axonometrie, 

 seznam a typ mobiliáUe, 

 pUedbEžný rozpočet. 

V pUípadE pUání zákazníka je možné vypracovat realistické 3D perspektivy, 

kdy se odhadovaná cena pohybuje 35 000 Kč za kus. 

V návaznosti na studii a pUi realizaci nábytku na míru a dalších objekt] 

by bylo nutné na jednotlivé objekty zpracovat dílenskou dokumentaci. 

Cenu za dílenskou dokumentaci je složité v této chvíli stanovit. Odvíjela by 

se podle složitosti a počtu navrhovaných prvk]. PUedbEžnE je možné kalkulo-

vat s hodinovou sazbou 1 000 Kč. 
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Dílenská dokumentace specifikuje materiál, provedení, povrchovou 

úpravu a detaily spoj] u každé navržené konstrukce či objektu. U složitých 

prvk] je nutné vypracovat statické posouzení autorizovanou osobou. 

PUedbEžný návrh nepočítá s bouráním konstrukcí ani zmEnou součas-

ných instalací a technologií. V pUípadE, že by studie posoudila tyto úpravy 

jako nezbytné, je nutné vypracovat DOS – dokumentaci pro ohlášení stavby, 

a následnE DPS – dokumentaci provádEní stavby. 

Tyto 2 stupnE dokumentace by mEly samostatný rozpočet a jejich cena 

se odvíjí od rozsahu prací, rozpočtu stavby a je v souladu s honoráUovým Uá-

dem České Komory Architekt]. 

4.1.2 Shrnutí návrhu 

Tab. 19 Shrnutí návrhu na zlepšení prostoru 

Časový harmonogram 30 hodin, 18.6. – 30.6.2018 

Finanční náročnost 
Odhadované náklady na studii 

30 000 Kč 

Personální zajištEní Architekt 

Celková suma 30 000 Kč 

4.2 Chutnost jídla 
I když na Facebooku a Foursquare pUevládají kladné recenze, je zde možné 

najít i ty špatné, které celkovE podporují závislost chutnosti jídla na celkové 

spokojenosti. Na Facebooku je uvedena recenze, která odkazuje na jinou chu[ 

masa burgeru pUi každé návštEvE. Nebo další stížnosti z Foursquare Uíkají, že 

burger byl nedosolený, bez chuti či dokonce mEli zákazníci v housce spálené 

maso. 

Tato závislost dokazuje, jak velmi d]ležitá pro zákazníky je chutnost 

jídla. I když je celkovE chutnost jídla stabilní, m]že pouze jedna špatná re-

cenze vrhnout špatné svEtlo na Mikrofarmu. Domnívám se, že primárním pro-

blémem je celková fluktuace personálu v bistru, který není adekvátnE proško-
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len a zaučen a často nejvytíženEjší smEny (víkendové večery) pracuje brigád-

ník, nebo je v bistru pouze jeden kuchaU, i pUes nápor zákazník] v letních mE-

sících. 

DUíve byly víkendové a nEkteré odpolední smEny vykryty dokonce 

dvEma pracovníky v bistru. Hlavní kuchaU mEl pomocného kuchaUe, vEtšinou 

brigádníka, což ovlivnilo jak celkovou rychlost výdeje, tak i chutnost jídla. 

KuchaU nebyl ve stresu z toho, že nestíhá, a mohl se dostatečnE vEnovat na-

pUíklad grilování masa a jeho dochucování. Také se jedná o dostatečnou pUí-

pravu na další den. ZamEstnanci bistra pUipravují vlastní majonézové omáčky, 

sýrový dip, karamelizovanou cibuli a podobnE. Hlavní kuchaU by se tak mohl 

vEnovat zákazník]m, zatímco pomocný kuchaU m]že dElat pUípravu na další 

den. Jelikož velkým problémem Mikrofarmy mimo jiné byla i nedostatečná 

pUíprava na druhý den pro kuchaUe ranní smEny.  

4.2.1 Návrh na zlepšení 

Jako jeden z návrh] by mohl být pomocný kuchaU, který by vykrýval nejvy-

tíženEjší smEny, což jsou víkendové večery a nEkteré odpolední smEny 

v týdnu. Tento pomocný kuchaU by nemusel pracovat celou odpolední smEnu, 

ale chodit tUeba pouze na výpomoc na nEkolik hodin. O jaké dny by se jed-

nalo, by bylo určeno podle potUeby a znalosti pracovního týdne. V letních 

mEsících by se napUíklad mohlo jednat i o celý týden, jelikož bistro vaUí mimo 

jiné i pro zákazníky vedlejší pivnice, která má na Moravském námEstí velkou 

zahrádku. 

Jako zkušební doba jsou navrženy 4 týdny, kdy bude pomocný kuchaU 

docházet do bistra na výpomoc tUikrát za týden. Podle potUeby bude upravena 

jeho pracovní náplO a počet smEn v dalších mEsících. 



 Vlastní návrhy Uešení, pUínos návrh] Uešení 

 94

4.2.2 Shrnutí návrhu 

Tab. 20 Shrnutí návrhu na zlepšení chutnosti 

Časový harmonogram 
Podle vytíženosti odpoledních 

smEn, výpomoc 16:00-19:00 tUikrát 

za týden 

Finanční náročnost 
Odhadované náklady na plat 

brigádníka 100 Kč/hodina 

Personální zajištEní Nový brigádník 

Celková suma za 4 týdny 3 600 Kč 

4.3 Cena jídla 
Cena jídla bývá stanovena vedoucí prodejny či hlavním kuchaUem. Často však 

není adekvátní k použitým ingrediencím. NEkterá jídla se mohou zákazník]m 

zdát pUedražená a jiná zase moc levná. Nutno podotknout, že Mikrofarma na-

bízí velmi kvalitní suroviny, pUedevším staUené hovEzí maso, jehnEčí či ku-

Uecí, které pochází z farem z celé České republiky, což se také výslednE pro-

mítne na cenE burger], klobásek a hotových jídel. Avšak vEtšina zákazník] 

navštEvuje Mikrofarmu pUedevším kv]li kvalitE surovin a jsou proto ochotní 

i vyšší cenu zaplatit. 

4.3.1 Návrhy na zlepšení  

Cena by mEla být odvozena pUedevším od náklad] surovin, samozUejmE vní-

mání ceny zákazníkem a ceny konkurence mohou být zahrnuty do celkové 

cenotvorby. Stanovení ceny na základE náklad] není jednoduché a je potUeba, 

aby tuhle problematiku mEla na starosti vedoucí prodejen. V následujících ta-

bulkách je možné vidEt kalkulaci na dva burgery. Cheeseburger je jeden z ne-

joblíbenEjších burger] a druhý burger byl zvolen TACO burger, aby byl vidEt 

rozdíl v nákladech na suroviny, jelikož v TACO burgeru je avokádo. 
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Tab. 21 Náklady na cheeseburger 

 Náklady na cheeseburger 

Brioška 10 Kč 

HovEzího maso 10 Kč 

Čedar 5,7 Kč 

Dijonská majonéza 0,5 Kč 

Karamelizovaná cibule 0,5 Kč 

Slanina 3 Kč 

Zelenina (ledový salát a rajče) 1,5 Kč 

SUMA 31,2 Kč 

Tab. 22 Náklady na TACO burger 

 Náklady na TACO burger 

Brioška 10 Kč 

HovEzího maso 10 Kč 

Čedar 5,7 Kč 

Kysaná smetana 3,7 Kč 

Guacamole 6,3 Kč 

Jalapenos 0,3 Kč 

Zelenina (ledový salát) 0,8 Kč 

SUMA 36,8 Kč 

Ceny burger] zohledOují pouze náklady na suroviny, nejsou zde uvedeny 

žádné další režie. Cheeseburger se prodává za 115 Kč (náklady 31,2 Kč) 

a Double Cheeseburger za 175 Kč (náklady 41,2 Kč). Cena TACO burgeru je 

125 Kč (náklady 36,8 Kč) a cena Double TACO burgeru 185 Kč (náklady 

46,8 Kč). Konkurent Bucheck prodává burgery za 139 až 169 Kč. Pokud má 

další z konkurent] – Maso Klouda v nabídce burger, tak je za cenu 119 Kč 

nebo 159 Kč. Ceny jsou velmi podobné a je možné je s konkurenty srovnávat, 

jelikož oba nabízejí velmi kvalitní maso. Prostor pro zdražování burger] 

v MikrofarmE vzhledem k cenám konkurence podle mE není. Tešení, které by 

mohlo pomoct podniku snižovat ztráty by bylo zamEUení se na nejvýnosnEjší 
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položky nabídky, a naopak omezení či úplné vyUazení produkt], které nepUi-

nášejí takové zisky podniku. Proto by mEla vedoucí každý týden pUipravit ná-

klady na suroviny jednotlivých jídel a podle toho sestavit výslednou nabídku 

Mikrofarmy. 

4.3.2 Shrnutí návrhu 

Tab. 23 Shrnutí návrhu na zlepšení ceny 

Časový harmonogram 2 hodiny týdnE 

Finanční náročnost 
Odhadované náklady na plat pro 

vedoucí prodejny 200 Kč/hodina 

Personální zajištEní Vedoucí prodejny 

Celková suma za 4 týdny 1 600 Kč 

4.4 Rychlost výdeje 
Hodnocení z Foursquaru potvrzuje závislost rychlosti výdeje na celkové spo-

kojenosti recenzí, která popisuje špatnou organizaci objednávek a výdej jídel. 

Tahle problematika souvisí s výše popsaným problémem personálního vy-

krytí smEn bistra. Pomocný kuchaU by tedy mohl pomoct s rychlostí výdeje 

jídel a zároveO i s udržením stabilní chutnosti jídel. 

4.4.1 Návrhy na zlepšení 

Zlepšení by mohlo být docíleno brigádníkem, který by pomáhal hlavnímu ku-

chaUi vykrýt nejvytíženEjší smEny. Jeho pomoc by vedla ke zrychlení výdeje, 

udržení chutnosti jídla a celkové spokojenosti zákazník]. 
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4.4.2 Shrnutí návrhu 

Tab. 24 Shrnutí návrhu na zlepšení rychlosti výdeje 

Časový harmonogram 
Podle vytíženosti odpoledních 

smEn, výpomoc 19:00-21:00 tUikrát 

za týden 

Finanční náročnost 
Odhadované náklady na plat 

brigádníka 100 Kč/hodina 

Personální zajištEní Nový brigádník 

Celková suma za 4 týdny 2 400 Kč 

4.5 Profesionalita personálu 
Závislost tohoto faktoru podporuje i hodnocení zákazníka Facebooku, který 

si stEžuje právE na neprofesionalitu personálu. I z mé vlastní zkušenosti m]žu 

Uíct, že nEkteré chování prodavaček by se mnE jako zákazníkovi nelíbilo. 

Často šlo o soukromé rozhovory, které prodavačky mezi sebou vedly či nE-

která z nich jedla pUed zákazníky. Dokonce tenhle problém byl podpoUen i vý-

sledky z plus mínus matice, kde jako jedna ze slabých stránek vyšla nestálost 

služeb a informací od personálu. 

Tento problém m]že souviset taktéž s fluktuací zamEstnanc], kteUí nej-

sou dostatečnE proškoleni a motivováni. DUíve brigádníci k pevné hodinové 

sazbE dostávali i jedno procento z tržeb prodeje. Pro pUedstavu za odpolední 

smEnu tohle procento dElalo asi 100–150 Kč z tržeb Ueznictví a 40–80 Kč z tr-

žeb bistra, což mohlo i brigádníky finančnE motivovat, aby více prodávali 

a poskytovali tak komplexnEjší služby zákazník]m. 

Tešením zlepšení profesionality personálu by mohlo být školení zamEst-

nanc], které by probíhalo jednou za mEsíc ve formE krátkých her, zhodnocení 

situací, vyhlašování soutEží zamEstnanc] a podobnE. S tímto systémem jsem 

se setkala pUi práci v LondýnE v restauraci Jamieho Olivera, kde se každou 

sobotu dopoledne vEnovala hodina tEmto aktivitám. Aktivitu si mEl za úkol 
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pUipravit vždy zvolený zamEstnanec, který naplánoval hru či ochutnávku. Jed-

nou za mEsíc také vždy v sobotu probíhalo vyhlášení nejlepšího zamEstnance, 

který získal poukaz na večeUi v hodnotE 50–100 liber. Každý den pUed zahá-

jením ranní smEny byl meeting s manažerem, který ten den vedl smEnu a bE-

hem 30 minut se probral denní program. NEkteré dny byla součástí ochut-

návka vín se someliérem, jindy se ochutnávalo nové menu či byla prezentace 

dodavatel] surovin (napUíklad ústUic). Nejd]ležitEjším posláním tEchto mee-

ting] bylo pUedat znalosti o prodávaných produktech a zlepšování mEkkých 

dovedností zamEstnanc]. 

V bistru a Ueznictví, kde se stUídají zamEstnanci velmi často a smEny jsou 

vykryty velkým počtem brigádník] (kteUí odpracují mEsíčnE pouze pár smEn) 

je tEžké takové meetingy zavést. Avšak minimálnE jednou za mEsíc by se ta-

kové setkání mohlo uskutečnit s cílem vyhlášení nejlepšího zamEstnance 

a zlepšení mEkkých dovedností zamEstnanc]. 

4.5.1 Návrhy na zlepšení 

Navrhuju, aby jednou za mEsíc probíhal hodinový meeting s co nejvEtším po-

čtem zamEstnanc] a vyhlášením nejlepšího zamEstnance mEsíce, který by byl 

ohodnocen poukazem do bistra či Ueznictví v hodnotE 500 Kč. Tento meeting 

by vedla vedoucí smEny. BEhem tohoto setkání by se v rámci team buildingu 

hrála krátká hra s procvičením mEkkých dovedností zamEstnanc]. 

Vždy v pondElí ráno probíhá porada s majitelem nebo vedoucí prodejen, 

kde se proberou nejd]ležitEjší události minulého a následujícího týdne. Účast 

majitele závisí na jeho vytíženosti, v jeho nepUítomnosti vede poradu vedoucí 

prodejen. Po poradE jednou za mEsíc by probíhal i meeting s ostatními za-

mEstnanci, kde by se vyhlásil nejlepší zamEstnanec mEsíce a hrála by se hra 

na zlepšení mEkkých dovedností. 

Nejlepšího zamEstnance bude hodnotit majitel, vedoucí prodejen, ve-

doucí prodejny Moravské námEstí a vedoucí prodejny Selská. Posuzované 

faktory budou individuální pUístup k zákazník]m, ke koleg]m, zahrnuta m]že 
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být i mEsíční nemocnost a nominace spolupracovník], kteUí m]žou navrhnout 

kolegu, se kterým dobUe vycházejí a který si plní všechny své povinnosti. 

Tento meeting povede vedoucí prodejen, která si bude muset pUipravit 

prezentaci určitého produktu s jeho ochutnávkou nebo již zmínEnou hru. Po-

kud se tyto meetingy osvEdčí, v dalších mEsících m]že mít vedení na starosti 

zvolený zamEstnanec. Ti se budou každý mEsíc stUídat a každý z nich si pUi-

praví jinou oblast prezentace nebo hru. Tezník napUíklad seznámí ostatní 

s ménE známými druhy masa a jeho úpravami a následnE jim vytvoUí krátký 

test. 

Vedoucí prodejny stráví 2 hodiny mEsíčnE pUípravou tohoto mee-

tingu, hodinu se bude zabývat vybráním nejlepšího zamEstnance mEsíce 

a konzultací s ostatními členy vedení a hodinu bude probíhat již zmínEný 

meeting s kolegy. 

První meeting bude zamEUen na zlepšení komunikačních dovedností 

zamEstnanc]. Vedoucí pUipraví 16 malých kartiček s názvy film]. ZamEst-

nanci budou rozdEleni do dvojic a v každé dvojici se určí, kdo bude film há-

dat. Ten, co bude popisovat m]že využít bu@ pantomimu nebo papír a tužku 

a film nakreslit. Každé dvojici bude stopován čas, dvojice s nejkratším časem 

vyhrává. Cílem hry je pUednést zamEstnanc]m, že ne vždy je to, co Uíkáme 

stejnE pochopeno. A se stejným pUístupem by mEli pUistupovat jak ke svým 

koleg]m, tak i k zákazník]m. Často je komunikace se zákazníky velmi ná-

ročná, proto musí být zamEstnanci trpEliví a snažit se pochopit zákazníkovy 

potUeby a postoje. Po hUe dojde k vyhlášení nejlepšího zamEstnance mEsíce 

a pUedání poukázky. 
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Tab. 25 Seznam film] ke hUe 

Šindler]v seznam PUelet nad kukaččím hnízdem 

Tmavomodrý svEt Obecná škola 

Pelíšky Titanic 

TUi oUíšky pro popelku Shrek 

Hledá se Nemo S tebou mE baví svEt 

Vratné láhve Pán prsten] 

Forrest Gump Matrix 

S čerty nejsou žerty Star Wars 

 

Druhý meeting bude zamEUen na prezentaci cider] Tát]v sad. V Mikro-

farmE se prodávají dva druhy a oba druhy budou ochutnávány. Vedoucí pro-

dejny krátce firmu pUedstaví, popíše jednotlivé druhy a Uekne nEkolik zajíma-

vostí – viz pUíloha C. Poté si každý zamEstnanec na sv]j mobilní telefon 

stáhne hru s názvem Kahoot! – Play Learning Games, kde si zapíše svoje 

jméno či pUezdívku a vstoupí do aplikace pomocí pinu, který jim sdElí ve-

doucí.  

Vedoucí se na webové stránce www.kahoot.com zaregistruje pomocí e-

mailu a vytvoUí test na základE informací, které bude prezentovat koleg]m. 

Obrázek číslo 13 zobrazuje, jak snadno se nové otázky do testu pUidávají. 

(Kahoot!, 2018) 
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Obr. 13 VytvoUení otázky – Kahoot! 

Zdroj: Kahoot!, 2018 

Otázky, které budou součástí testu jsou zobrazeny na následujících tUech ob-

rázcích. 

 
Obr. 14 První část otázek – Kahoot! 

Zdroj: Kahoot!, 2018 
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Obr. 15 Druhá část otázek – Kahoot! 

Zdroj: Kahoot!, 2018 

 
Obr. 16 TUetí část otázek – Kahoot! 

Zdroj: Kahoot!, 2018 

Poté se celý test uloží, vedoucí klikne na Classic (hra pro každého hráče 

zvláš[) a na obrazovce se zobrazí pin, který poté nadiktuje koleg]m pro vstup 

do aplikace. V pr]bEhu meetingu si vedoucí otevUe test na počítači a promítne 

koleg]m pin, každý si na mobilním telefonu zapíše své jméno nebo pUezdívku 
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a jakmile jej potvrdí, na počítači se zobrazí seznam všech zapsaných. Na po-

čítači vedoucí zadá už jen start testu a promítá jednotlivé otázky. Nejprve je 

zobrazena otázka po dobu 4 sekund a poté možnosti odpovEdí na 20 sekund. 

Na následujícím obrázku je možné vidEt, jak se odpovEdi na počítači zobra-

zují. Každá odpovE@ má svoji barvu a symbol a podle toho zamEstnanci vy-

bírají správnou odpovE@ pomocí symbolu na mobilu. 

 
Obr. 17 Možnosti odpovEdí – Kahoot! 

Zdroj: Kahoot!, 2018 

Na obrázku číslo 18 je možné vidEt i zobrazení odpovEdí na mobilním tele-

fonu. 
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Obr. 18 Mobilní zobrazení odpovEdí – Kahoot! 

Zdroj: Kahoot!, 2018 

Po každé odpovEdi se soutEžícímu zobrazí, zda odpovEdEl správnE nebo 

špatnE a jednotlivé poUadí všech soutEžících. Na konci hry je vyhodnocení 

nejlepšího hráče s nejrychlejšími správnými odpovE@mi. Nejlepší hráč bude 

odmEnEn dvEma cidery. Po skončení hry je vyhlášen nejlepší zamEstnanec 

mEsíce a je mu pUedána poukázka v hodnotE 500 Kč na nákup v Ueznictví nebo 

bistru. 
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4.5.2 Shrnutí návrhu 

Tab. 26 Shrnutí návrhu na zlepšení personálu 

Časový harmonogram 4 hodiny mEsíčnE 

Finanční náročnost 

Odhadované náklady na plat pro 

vedoucí prodejen 200 Kč/hodina, 

náklady na poukázku 500 Kč. 

Personální zajištEní Vedoucí prodejen 

Celková suma za 4 týdny 1 300 Kč 

4.6 Otevírací doba bistra 
Bistro bývá otevUeno každý den od pondElí do soboty v čase 9–22 hodin. Tez-

nictví je otevUeno od pondElí do pátku v rozmezí 9–19 a v sobotu 9–13 hodin. 

DUíve bývalo bistro otevUeno v pátek a sobotu do p]lnoci. Vzhledem k časové 

náročnosti, kterou v té dobE vykrývaly pouze dvE kuchaUky a tyto časy nebyly 

až tak frekventované se otevírací doba omezila pouze na 9–22. Zákazníci, 

kteUí chodili do bistra ve večerních hodinách byli pUevážnE návštEvníci kina 

Scala či zákazníci vedlejší pivnice s kterou Mikrofarma spolupracuje. 

Otázkou je, zda by se prodloužení otevírací doby bistra finančnE vypla-

tilo. Na zvážení jsou pátky a soboty letních mEsíc]. Na druhou stranu Brno je 

pUes léto mírnE vyprázdnEné. Studenti tráví prázdniny v zahraničí nebo ve 

svých rodných mEstech, rodiny jezdí na dovolené, na výlety a čas tráví spíše 

u vody než v rozpáleném mEstE.  

4.6.1 Návrhy na zlepšení 

V mEsíci červnu a červenci by se mohla každý týden na dva dny (pátek, so-

bota) prodloužit otevírací doba o dvE hodiny, otevUeno by tedy bylo do p]l-

noci. Na základE vytíženosti tEchto smEn by se dále rozhodlo, zda by se vy-

platilo i v následujících letních mEsících otevírací dobu prodloužit. 
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4.6.2 Shrnutí návrh 

Tab. 27 Shrnutí návrhu na zlepšení otevírací doby 

Časový harmonogram 
8 dní po dobu 4 týdn] prodloužení 

otevírací doby o 2 hodiny 

Finanční náročnost 
Odhadované náklady na plat pro 

brigádníka 100 Kč/hodina, na plat 

pro kuchaUe 150 Kč/hodina 

Personální zajištEní Brigádník, kuchaU 

Celková suma za 4 týdny 4 000 Kč 

4.7 Nedostatečný počet zamEstnanc] na pokrytí všech 
festival] a akcí 

Tahle problematika vyšla jako nejd]ležitEjší slabá stránka Mikrofarmy na zá-

kladE vyhodnocení plus mínus matice. Jak bylo uvedeno výše, tak i vedoucí 

prodejny Moravské námEstí vyjádUila obavy o účast na adventních trzích 

v roce 2018 kv]li nedostatečnému personálu. Nejr]znEjší akce také probíhají 

v letních mEsících, kdy stánek Mikrofarmy bývá součástí festival], proto jsou 

i tyto mEsíce pro zamEstnance Mikrofarmy velmi náročné. V BrnE sice není 

tolik student] a rodin jako pUes školní rok, ale i tak je potUeba vykrýt jak 

smEny v bistru a Ueznictví, tak i na festivalech a akcích. Dalším d]ležitým 

bodem je, že zvládnutí festivalové akce není jednoduché. Liší se velmi od 

smEny v MikrofarmE a často tento stánek obsluhují pouze dva pracovníci. Je-

den je u grilu a druhý markuje zboží a bere peníze, což mohou být stresující 

podmínky pro zamEstnance, a tak se mohou dopouštEt již zmínEných chyb – 

nestálá chutnost jídla a pomalý výdej, ale i dalších. 

4.7.1 Návrhy na zlepšení 

Navrhuji, aby si Mikrofarma vytvoUila databázi brigádník], s kterými již spo-

lupracovala a kteUí byli spolehliví a mohla je tak v pUípadE potUeby kontakto-

vat pUi další akci. VEtšinou by se jednalo o studenty, kteUí si pUi studiu chtEjí 
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pUivydElat. Tím, že by tahle brigáda nebyla pravidelná, ale spíše nárazová by 

mohla nEkterým více vyhovovat než pravidelné smEny. Navíc vEtšinou si bri-

gádníci bEhem krátkého času vydElají vEtší objem penEz, který by v jiné práci 

vydElávali delší dobu. SamozUejmE by vždy na festivale nebo akci mEl být 

kuchaU, který již s podobnou akcí má zkušenosti a s ním brigádník a v pUípadE 

potUeby na pár hodin i výpomoc v podobE vedoucí nebo zkušené prodavačky. 

Vedoucí prodejny Selská by vytvoUila jednoduchou databázi napUíklad 

v Excelu. Obvolala by bývalé zamEstnance a brigádníky, se kterými již Mi-

krofarma spolupracovala na podobných akcí a podle jejich zájmu je zaUadila 

do seznamu. 

4.7.2 Shrnutí návrhu 

Tab. 28 Shrnutí návrhu na zlepšení vykrytí akcí 

Časový harmonogram 3 hodiny 

Finanční náročnost 
Odhadované náklady na plat pro 

vedoucí prodejny 150 Kč/hodina 

Personální zajištEní Vedoucí prodejny Selská 

Celková suma 450 Kč 
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4.8 Shrnutí návrhové části 

Tab. 29 Shrnutí návrh] – první část 

Problém Návrh PUínos 
Cena 

realizace 

Prostory 
bistra – 

design 

Nechat vytvoUit 

architektonickou 

studii. 

Zlepšení 

pUehlednosti 

bistra jak pro 

zákazníky, tak pro 

zamEstnance. 

30 000 Kč 

Chutnost 

jídla 

Podle vytíženosti 

odpoledních smEn 

bude v bistru 

vypomáhat brigádník. 

PUedpoklad jsou 3 dny 

v týdnu na 3 hodiny ve 

zkušební dobE 4 týdn]. 

Udržení stálosti 

chutnosti jídel a 

zlepšení 

organizace na 

pracovišti.  

3 600 Kč 

Cena jídla 

Vedoucí prodejen bude 

mít na starosti tvorbu 

cen podle náklad] 

jednotlivých surovin.  

Stálejší ceny, 

které skutečnE 

odráží hodnotu 

surovin. 

Adekvátní 

k cenám 

konkurence. 

1 600 Kč 

Rychlost 

výdeje 

Podle potUeby bude 

v bistru pomáhat nový 

brigádník. PUedpoklad 

jsou 3 dny v týdnu na 

2 hodiny ve zkušební 

dobE 4 týdn]. 

Zrychlení výdeje 

jídel a dostatečná 

pUíprava na ranní 

smEny. 

2 400 Kč 
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Tab. 30 Shrnutí návrh] – druhá část 

Problém Návrh PUínos 
Cena 

realizace 

Profesionalita 

personálu 

Vedoucí prodejen 

jednou mEsíčnE 

povede meeting, kde 

probEhne vyhlášení 

nejlepšího 

zamEstnance mEsíce a 

bude zde ochutnávka 

nových produkt] nebo 

hraní krátkých her. 

Zlepšení mEkkých 

dovedností 

zamEstnanc], 

zlepšení jejich 

motivace a 

zapálení do práce. 

Prohloubení 

znalostí o 

prodávaných 

produktech. 

1 300 Kč 

Otevírací 

doba 

Prodloužení otevírací 

doby o dvE hodiny 

v pátek a sobotu po 

dobu 4 týdn] a 

v pUípadE potUeby v 

letních mEsících dobu 

také prodloužit. 

Nalákání více 

zákazník] i ve 

večerních 

hodinách. 

Prodloužení 

výdeje jídel pro 

zákazníky 

zahrádky pivnice. 

4 000 Kč 

Nedostatečný 
počet 

zamEstnanc] 
na pokrytí 

akcí 

VytvoUení databáze 

s ovEUenými 

brigádníky. 

Vykrytí smEn 

všech festival] a 

akcí, které 

neovlivní chod 

bistra a Ueznictví. 

450 Kč 

Cena realizace celkem 43 350 Kč 

Cena realizace se vztahuje na první 4 týdny, kdy bude zavedeno nejvíce zmEn. 

Cena návrhu na redesign prostor je podmínEn tím, zda bude potUeba kromE 
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architektonické studie i dílenská dokumentace. Pokud bude potUeba i dílenská 

dokumentace, budou odhadované náklady vyšší. 

4.9 Roční časový harmonogram 

Tab. 31 Časový harmonogram návrh] 

 

4.10 Analýza rizik a opatUení k jejich snížení 

4.10.1 Identifikace rizik 

V následující tabulce je možné vidEt jednotlivá rizika a jejich scénáUe. Rizika 

jsou stanovená na základE hrozeb ze SWOT analýzy. 
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Tab. 32 Potencionální rizika 

Riziko ScénáU 

R]st cen potravin Nižší zisky, ménE zákazník] 

ZmEny hygienických standard] Pokuty od státu 

Zvýšení nájmu obchodu Zvýšení cen, úbytek zákazník] 

Silná konkurence na trhu 
Snížení tržeb, zvýšení cen, ztráta 

zákazník] 

Odchod stálých zákazník] Snížení tržeb 

Odchod dodavatel] Vyšší ceny, jiné zboží 

4.10.2 Ohodnocení rizika metodou FMEA 

Tabulka 33 popisuje váhy jednotlivých rizik, podle pravdEpodobnosti rizika 

a míry dopadu na firmu. Je použita klasifikační stupnice od hodnoty 1 do 

hodnoty 5. Hodnota 1 pUedstavuje nejmenší pravdEpodobnost výskytu a hod-

nota 5 nejvEtší. 

Tab. 33 Hodnocení rizik 

Riziko Popis PravdEp. Dopad RPN 

R1 R]st cen potravin 3 4 12 

R2 ZmEny hygienických standard] 2 3 6 

R3 Zvýšení nájmu obchodu 4 3 12 

R4 Silná konkurence na trhu 3 2 6 

R5 Odchod stálých zákazník] 3 2 6 

R6 Odchod dodavatel] 4 4 16 

 

4.10.3 Mapa rizik 

Mapa rizik znázorOuje, jak jsou jednotlivá rizika významná a jaké je jejich 

postavení. Žádné riziko nespadá do kvadrantu bezvýznamných rizik, mezi 

bEžná rizika se Uadí R4 a R5, pouze R2 je významné riziko a mezi kritická se 
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zaUazuje R1, R3 a R6. Riziky, které spadají do kvadrantu kritických hodnot, 

je potUeba se dále zabývat. 

 
Obr. 19 Mapa rizik 

4.10.4 OpatUení ke snížení rizika 

K p]vodním rizik]m byla navržena opatUení na jejich snížení. Hodnoty do-

padu jsou stejné jako u pUedchozí tabulky číslo 33, avšak jednotlivé pravdE-

podobnosti byly znovu ohodnoceny, jelikož bylo využito dané opatUení. Do-

šlo tedy i k pUepočítání nové RPN hodnoty. 
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Tab. 34 OpatUení ke snížení rizika 

Riziko Popis OpatUení PravdEp. Dopad 
Nové 

RPN 

R1 
R]st cen 

potravin 

Zúžení 

nabízeného 

sortimentu 

1 4 4 

R2 

ZmEny 

hygienických 

standard] 

Retence rizika – 

nem]žu ovlivnit 
2 3 6 

R3 
Zvýšení nájmu 

obchodu 

Zdražení služeb a 

produkt], 

zamEUení se na 

výnosnEjší 

prodeje 

3 3 9 

R4 

Silná 

konkurence na 

trhu 

Zlepšení 

marketingové 

komunikace, 

výhody pro 

zákazníky 

1 2 2 

R5 

Odchod 

stálých 

zákazník] 

Výhody pro 

zákazníky, 

zlevnEní služeb 

2 2 4 

R6 
Odchod 

dodavatel] 

Zafixování 

platebních 

podmínek 

2 4 8 

4.10.5 Pavučinový graf 

Jedná se o grafické znázornEní hodnoty RPN a nové hodnoty RPN. 
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Obr. 20 Pavučinový graf 
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5 ZávEr 

V diplomové práci byla zkoumána celková spokojenost zákazník] s bistrem 

Mikrofarma. Jak již bylo zmínEno v úvodu, zkoumání spokojenosti je obtížné 

pUedevším z hlediska subjektivity, jelikož každý zákazník je jedinečný a má 

odlišnou pUedstavu o dokonalé službE.  

Z provedených analýz vnitUního a vnEjšího prostUedí byla sestavena 

SWOT matice a vyhodnocena na základE párového srovnání. Dále byl sesta-

ven dotazník, který mEl za cíl zjistit jaké faktory nejvíce ovlivOují zákazníky 

pUi celkové spokojenosti, kolik v bistrech utrácejí, jaké další podniky navštE-

vují a jak jsou pro nE d]ležité recenze. Tento dotazník byl vyhodnocen po-

mocí regresní analýzy. Faktory, které nejvíce ovlivOují celkovou spokojenost 

jsou pUedevším prostory bistra – design, chutnost jídla, cena jídla, rychlost 

výdeje, profesionalita personálu a otevírací doba. 

Návrhová část se zamEUila pUedevším na výše popsané faktory ovlivOu-

jící celkovou spokojenost a slabé stránky, které vykazovaly nejvEtší d]leži-

tost v rámci párového srovnání. VEtšina navržených variant není finančnE ná-

ročná. Jediným nákladnEjším Uešením je architektonická studie na zlepšení 

prostor bistra. Odhadované náklady na studii úpravy prostoru by vyšly asi na 

30 000 Kč, doprovodná dílenská dokumentace pUedstavuje další výdaje. Je 

proto na zvážení vedení Mikrofarmy, zda je pro nE d]ležité tyto prostory 

upravovat. Avšak snahy o zlepšení stávajících prostor z minulosti napovídají, 

že by zájem ze strany vedení byl. Ostatní návrhy nejsou sice nákladné fi-

nančnE, ale za to jsou organizačnE a komunikačnE mnohem složitEjší. Jedná 

se o zmEnEní pUístupu vedení k zamEstnanc]m (pUedevším motivace) a zmE-

nEní pUístupu zamEstnanc] k zákazník]m (mEkké dovednosti), což se na první 

pohled m]že zdát jednoduché, ale zmEnit návyky nEkterých zamEstnanc], 

kteUí nEkolik let postupují podle stejných standard] rozhodnE jednoduché ne-

bude.  
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Alfou i omegou nejen bistra Mikrofarma jsou zamEstnanci. A dokud si 

majitelé neuvEdomí, že spokojení zamEstnanci rovná se spokojení zákazníci, 

nebude podnik prosperovat a ani generovat zisky. 
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A Focus Group 

VojtEch (pracující, 33), Josef (pracující, 34), Lenka (pracující, 27), Tereza 

(studentka/pracující, 26), Marie (Student/pracující, 24), Zdenek (student, 25) 

1. Jaká bistra se vám v BrnE vybaví? 
Vietnamské bagety, Dragon, Go, Quick, Bastardo, Mexicana, Soul, Burger 

Inn, Mikrofarma, Vietnamská bistra, Salaterie UGO, Bistro Franz, Forky’s, 

Fabrik Food Factory. 

2. Jaké faktory jsou pro vás d]ležité v pUípadE ideálního bistra? 
Kvalita jídla, prostUedí, vzdálenost, pomEr cena/kvalita, zajímavá nabídka – 

netradiční kuchynE, oblíbenost, čas – rychle a kvalitnE, dobUe zabalené jídlo, 

místo i na sednutí, servis, recenze kamaráda. 

3. Co si myslíte o trendu poslední doby – EATING OUT, jak vás to 
ovlivOuje? 

MEní se to s životním stylem, efektivnost a flexibilita, čas, skupinová prefe-

rence – socializace, chceš vypadnout z práce, mladí jsou ovlivnEní z pobyt] 

v zahraničí. 

4. Jaké recenze vás ovlivOují? 

Osobní doporučení, Tripadvisor, Foursquare, provEUené weby nebo aplikace, 

hodnocení ve vyhledávači, Zomato. 

5. Co je pro vás nejd]ležitEjší pUí výbEru bistra? 
Kvalita jídla, recenze, atmosféra. 

6. V jakém pUípadE či situaci se cítíte být spokojený zákazník? 
Když to odpovídá očekávání – musí to být svým zp]sobem zážitek, že jsem 

dostal za odpovídající cenu odpovídající kvalitu, to, když tam m]žu zajít 

znova – vím jaké to bude, když dostanu to, co chci, to, co splní nad mé oče-

kávání, když mE to chutná, nEčím mE to pUekvapí. 

7. Co vás ovlivOuje k další návštEvE? 

Zážitek, který byl poskytnut – atmosféra, spokojenost, personál, chutnost 

jídla. 

8. Naopak co vás odradí od další návštEvy? 
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PUeplnEnost, když na mE nEco zkouší, špatný dojem (obsluha apod.), nepUí-

jemná obsluha, špinavé prostUedí. 

9. Jaké pUednosti Mikrofarmy vás napadnou? 
Lokální malovýrobci, vidíš pUímo tu surovinu, vidím, jak se to pUipravuje, 

čistota, lokalita, kvalita, doporučení prodavačky, super koncept (spojené s ob-

chodem), zajímavá nabídka. 

10. Jaké nedostatky Mikrofarmy byste uvedli? 
Malé, absence míst na sezení, fronta, prostUedí – malé, cena 

11. Jaké další faktory, které nezaznEly, jsou pro Vás d]ležité? 
ProstUedí, doporučení, lokalita, čekací doba, kvalita, servis – personál, oteví-

rací doba, sezónnost surovin, čistota, rychlost výdeje. 
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B Dotazník 

Dobrý den, ve své diplomové práci se zabývám spokojeností zákazník] s 

bistrem Mikrofarma. Pokud máte chvilku, byla bych moc ráda za vyplnEní 

dotazníku. Dotazník je anonymní a nezabere víc jak 5 minut. DEkuji Tereza 

Marečková 

Jaký je Váš vEk? ________ 
Jaké je Vaše pohlaví? 

  Žena 
  Muž 

Která kategorie vystihuje Váš pracovní stav? 

 Student 
 ZamEstnaný 
 NezamEstnaný 
 D]chodce 
 Na mateUské dovolené 

Kolikrát za mEsíc bistro Mikrofarma navštEvujete? 

  MénE než jednou 
  Jednou až dvakrát 
  TUikrát až čtyUikrát 
  PEtkrát až šestkrát 
  Vícekrát 

Jaká ostatní bistra v BrnE navštEvu-

jete?   ___________________________________ 

Jak jste se o bistru Mikrofarma dozvEdEli? 

  Z webové stránky 
  Ze sociálních sítí 
  Od známé/ho 
  Z akcí (Burger fest, Vánoční trhy, ...) 
  NáhodnE 
  Jinak: __________________________________________________  

Jak moc jsou pro Vás d]ležité recenze? 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Málo           Moc 

 
Kde hledáte recenze? 

  Nehledám 
  Na sociálních sítích 
  Ve speciálních aplikacích 
  Na webu 
  Od známých 
  Jinak: __________________________________________________  

Hodnocení spokojenosti bistra Mikrofarma (políčko, které vystihuje Váš 

názor označte kUížkem) 

 AbsolutnE 
nespokojen 

2 3 4 5  6 7 8 9 
AbsolutnE 
spokojen 

Prostory bistra – 
design 

          

Velikost bistra           

Zajímavý koncept – 
spojení obchodu a 

bistra 

          

Lokalita bistra           

Čistota interiéru           

Atmosféra bistra           

Chutnost jídla           

Kvalita jídla           

Cena jídla           

Sezónnost surovin           

Zajímavá nabídka – 
netradičnost 

          

Rychlost výdeje           

Profesionalita 
personálu 

          

Otevírací doba bistra           

Celková spokojenost           
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C Prezentace cider] Tát]v sad 

Tát]v sad prodává cidery a limonády. Cider je nízkoalkoholický nápoj, který 

vzniká fermentací jablečného moštu. Za výrobou tohoto produktu stojí man-

želé Abtovi, kteUí se na stránkách podepisují jako Táta a Máma Abtovi. Ti 

vysadili 8 hektar] sad] se speciálními anglickými a francouzskými jablo-

nEmi. PostupnE sází nové stromy a úrodu sklízí s respektem k pUírodE. 

Všechno tUídí, myjí a moštují s láskou, jak sami uvádí na svých webových 

stránkách. (Tát]v sad, 2018a) 

Firma nabízí dva druhy cideru, a to polosuchý a suchý. Suchý obsahuje 

6,2 % alkoholu, je bez pUidaného cukru s jemnou kyselinkou a je mírnE na-

hoUklý. Polosuchý cider obsahuje 5,4 % alkoholu a je doslazován tUtinovým 

cukrem. Abtovi uvádí, že je určen pro ty, kteUí se k suchému cideru ještE ne-

propili. Jejich cider zraje nejménE jeden rok a vyrábí se podle tradičních po-

stup]. Cider je možné prodávat ve tUetinkách nebo v p]llitrech. Logo tát]v 

sad dominuje každé láhvi a jeho součástí je i heslo Z lásky k sobE. Jedná se o 

tzv. Uemeslný cider, který se vyrábí podobnE jako kvalitní víno, tedy fermen-

tací, což je pUemEna ovocného cukru v alkoholu a následné zrání. Pr]myslové 

cidery bývají vyrábEny z koncentrát], často obsahují pouze 25 % jablečné 

š[ávy, jsou UedEny a doslazovány. (Tát]v sad, 2018b) 

KromE cider] firma nabízí i dvE limonády, a to v pUíchuti černý rybíz a 

citron. Základem limonády je jablečný mošt a je bez pUidaného cukru. Obliba 

cider] po celém svEtE stoupá, jen v Čechách se vypilo vloni okolo 2 milion] 

litr] cideru a vyzkoušelo ho asi 35 % Čech], což je 4x více než v pUedchozím 

roce. (Tát]v sad, 2018c) 
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D Rozvaha za rok 2016 

 
Obr. 21 Rozvaha 

Zdroj: Sbírka listin: Mikrofarma s. r. o., 2012-2015 
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E Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 

 
Obr. 22 Výkaz zisku a ztráty 

Zdroj: Sbírka listin: Mikrofarma s. r. o., 2012-2015 


