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Abstrakt 

Obsahom diplomovej práce je navrhnúť obchodnú stratégiu pre novozaloženú 

spoločnosť, ktorá bude pôsobiť na českom trhu. Predmetom podnikania je 

prevádzkovanie osobitého gastronomického zariadenia vytvoreného spojením dvoch 

konceptov kaviarne a čajovne so zameraním na diferenciáciu. Obchodná stratégia sa 

zameriava na založenie novej spoločnosti, vymedzujúce jej konkurencieschopné 

správanie v horizonte 3 ročného rozvoja. Návrhy sú zacielené na budovanie úspešného 

podniku a  aktivity, ktoré mu prinesú konkurenčnú výhodu. Na základe uskutočnených 

analýz tak zmapujem konkurenčné podniky, zákazníkov či interné faktory podniku  

a navrhnem vhodnú stratégiu rozvoja spoločnosti, ktorá povedie k zaisteniu jej rentabilnej 

prosperity. Mojim cieľom je vytvoriť jedinečný, konkurencieschopný a ziskový podnik, 

ktorý splní zákazníkom všetky ich požiadavky.  

Abstract 

The content of this diploma thesis is to propose a business strategy for the newly 

established company, which will operate on the Czech market. The subject of the business 

is the operation of a special gastronomic facility created by combining two concepts of 

café and tea room with a focus on differentiation. The business strategy focuses on 

establishing a new company that defines its competitive behavior within the three-year 

horizon. Suggestions are focused on building a successful business and doing business to 

bring it a competitive advantage. On the basis of the analyzes conducted, they have 

computed competing enterprises, customers or internal business factors and will propose 

an appropriate company development strategy that will ensure its profitable prosperity. 

My goal is to create a unique, competitive and profitable business that meets all the 

requirements of its customers. 

Kľúčové slová 

Business stratégia, stratégia, business model, branding, konkurenčná výhoda, 

diferenciácia, hodnota pre zákazníka, uspokojenie potrieb zákazníkov. 

Key words 

Business strategy, strategy, business model, branding, competitive advantage, 

differentiation, customer value, customer satisfaction.  
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ÚVOD 

V súčasnej dobe je trh presýtený spoločnosťami, ktoré sú založené za účelom vytvárania 

zisku, bez ohľadu na to, aby sa snažili vytvárať určitú hodnotu pre zákazníka. Pritom 

zákazník je najdôležitejší a kľúčový faktor podnikania, ktorý rozhoduje o tom, či podnik 

bude úspešný, alebo naopak nebude. Je potrebné si uvedomiť, že zistiť aké potreby 

zákazník má, čo požaduje a čo ho robí šťastným môže mať radikálny dopad na 

podnikanie. Každý podnikateľ túži byť úspešný, no nie každý si uvedomuje, že budovanie 

vzťahov a lojalita zákazníkov je tou najjednoduchšou cestou, ako tohto cieľa dosiahnuť. 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom obchodnej stratégie pre novozaložený podnik, 

pôsobiaci na českom trhu, ktorý je spojením viacúčelového konceptu kaviarne a čajovne. 

Túto problematiku som si zvolila, pretože v budúcnosti by som sa rada venovala 

podnikaniu v gastronomickej oblasti a poskytovaniu služieb zákazníkom. Na trhu sa 

nachádza mnoho konkurenčných podnikov s podobným konceptom podnikania, preto je 

mojou úlohou vytvoriť obchodnú stratégiu zameranú na diferenciáciu, ktorá bude úspešná 

a konkurencieschopná. Za hlavnú konkurenčnú výhodu podniku považujem viacúčelový 

koncept, interiér podniku, rozmanitú ponuku produktov a spôsob interakcie a  

komunikácie so zákazníkmi. 

Návrhy práce sú založené na analýze vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku. 

Jednou z hlavných častí je vymedzenie a analýza konkurenčných spoločností 

uskutočnená na základe konkurenčných máp a mystery shoppingu, ktorý dotvára 

ľudskejší a osobitý pohľad na fungovanie podnikov v rámci poskytovania služieb 

a hodnotenia kvality produktov. Ďalšou dôležitou časťou je analýza zákazníkov, ktorá 

skúma ich preferencie a správanie v kaviarňach a čajovniach či ich pozitívne a negatívne 

hodnotenia. Cieľom analytickej časti je tiež identifikácia hlavných rizík a príležitostí pre 

formulovanie stratégie. Výsledkom analýz je súhrnná SWOT analýza, ktorá predkladá 

oblasti, na ktoré je vhodné sa v budúcnosti zamerať.  

Na základe analytickej časti sú navrhnuté vlastné návrhy riešenia, ktorých cieľom je 

vymedzenie obchodnej stratégie obsahujúcej ciele, charakter konkurenčného správania 

definovaný pomocou obchodného modelu Canvas, návrh konceptu budovania značky, 

vymedzenie predpokladov realizácie a definovanie doporučení pre implementáciu 



12 

 

stratégie. Výsledkom práce by tak mal byť návrh obchodnej stratégie, ktorá sa diferencuje 

od konkurenčných podnikov na trhu, je konkurencieschopná, rentabilná a zameraná na 

zákazníkov. Mala by im poskytovať určitú pridanú hodnotu a zabezpečiť, aby sa stali 

lojálnymi.   
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CIELE A METODIKA PRÁCE 

Vymedzenie problému práce 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom obchodnej stratégie pre novozaloženú spoločnosť 

pôsobiacu na českom trhu. Touto problematikou sa v práci zaoberám, pretože 

v budúcnosti by som sa rada venovala podnikaniu v oblasti gastronómie a poskytovaniu 

služieb zákazníkom. Predmetom podnikania je prevádzkovanie osobitého 

gastronomického zariadenia vytvoreného spojením dvoch konceptov kaviarne a čajovne 

so zameraním na diferenciáciu. V súčasnej dobe sa na trhu nachádza množstvo 

konkurenčných podnikov, preto je hlavnou úlohou práce navrhnúť obchodnú stratégiu, 

ktorá bude úspešná a konkurencieschopná.  

Stanovenie cieľov práce 

Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh business stratégie a odpovedajúceho prístupu 

k budovaniu značky novozaloženého podniku s dôrazom na udržanie a rozvoj podniku 

v horizonte troch až piatich rokov. 

Cieľom teoretickej časti je vymedzenie odpovedajúceho teoretického konceptu 

formulácie stratégie malej firmy na základe tradičnej teórie strategického managementu 

a vhodného prístupu k budovaniu značky.  

Úlohou analytickej časti je identifikácia hlavných rizík a príležitosti pre formuláciu 

stratégie, definovanie požiadavkou na interné zdroje a celkové vymedzenie východísk pre 

tvorbu stratégie rozvoja.  

Účelom návrhovej časti je vymedzenie business stratégie obsahujúcej ciele, konkurenčný 

charakter, vlastné strategické správanie firmy a návrh konceptu budovania značky. 

Ďalším cieľom návrhovej časti je vymedzenie predpokladu realizácie a definovanie 

doporučení pre implementáciu. 

Metodika práce 

Prvá časť práce je zameraná na teoretické východiská práce a definovanie základných 

pojmov, ktoré budú v práci následne využívané. Na základe jasne definovaných cieľov 

budú uskutočnené analýzy predstavené v nasledujúcom texte, z ktorých vyplýva 

návrhová časť práce.  
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V úvode analytickej časti sú predstavené základné východiská vo forme vízie, na ktorých 

je postavená analytická časť. Na začiatku podnikania je nevyhnutné zmapovať 

konkurenčné prostredie na čo využijem metódu konkurenčných máp a mystery 

shoppingu. Konkurenčná mapa je nástroj, ktorý pomáha usporiadať dáta pri analýze 

konkurencie. Rýchlo a prehľadne ukazuje rozdiely medzi vybranými porovnávanými 

faktormi a konkurenčnými firmami (Podskľan, 2004). Mystery shopping je jednou z 

moderných metód, ktorá slúži k prevereniu kvality pracovníkov nie len obchodných 

organizácií, ale akýchkoľvek pracovníkov v oblasti služieb (Bradley, 2010). Mystery 

shopping sa tiež niekedy označuje ako utajené nakupovanie. Od ostatných výskumných 

techník sa odlišuje práve v skutočnosti, že mystery shopper nedeklaruje predom svoju 

prítomnosť a zámer (Williams, Mullin, 2008). Mystery shopping je dôležitým nástrojom 

pre všetky inštitúcie a firmy, ktoré dbajú na to, ako ich zákazníci vnímajú ( Stucker, 

2005).  

Zákazník je osoba, ktorá prišla so svojimi želaniami a úlohou poskytovateľa firmy je ich 

splniť pre spokojnosť oboch strán. Zákazník je žijúcou súčasťou obchodu. Podnikateľ mu 

nerobí láskavosť tým, že ho obsluhuje, ale práve zákazník mu robí láskavosť tým, že dáva 

príležitosť poskytovateľovi služby. Preto je nevyhnutné preskúmať správanie 

zákazníkov. Pre rozbor v tejto oblasti som zvolila metódu desk research. Desk research 

je známy tiež ako metóda „od stola“. Je základným typom výskumu, ktorý je vhodný, 

zvlášť v prípade, kedy nie je dostatok prostriedkov pre realizáciu vlastného výskumu. 

Desk research je taktiež sekundárny výskum, ktorý využíva už hotové výsledky výskumu, 

ktoré vznikli za iným účelom (www.podnikatel.cz, 2018). 

Ďalšou metódou zaoberajúcou sa zhodnotením interných faktorov je metóda canvas, 

ktorá je inovatívnym prístupom k tvorbe podnikovej stratégie, berie do úvahy všetky 

prvky biznis modelu a hľadá ich optimálnu kombináciu. Model canvas pozostáva z 9 

kľúčových prvkov, ktoré sú súčasťou každého biznis modelu, prehľadne usporiadaných 

na jednej A4. To umožňuje vidieť všetky dôležité parametre biznis modelu na jednom 

mieste a lepšie porozumieť vzťahom medzi jej jednotlivými prvkami (www.cfo.sk, 

2015). 

Brand Identity Prism je typ analýzy, ktorý vyjadruje šesť základných oblastí definujúcich 

identitu značky. Analýza ukazuje to, čo je pre značku esenciálne a čo je možné rozvinúť. 
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Komunikačné kampane, ktoré vychádzajú zo správne definovanej analýzy vedú k 

správnemu rozvoju značky. Toto je pre strategické riadenie značky základné (Kapferer, 

2008). 

V rámci spracovávania práce prebehol dňa 3.5.2018 konzultačný workshop, kedy skupina 

študentov fakulty podnikateľskej na základe zadania zobrazeného v prílohe 1, 

v obmedzenom čase malo za úlohu navrhnúť unikátny brand podniku, ktorý sa bude 

diferencovať od konkurenčných spoločností na trhu. Výsledkom tak bola inšpirácia pri 

budovaní brandu a marketingovom mixe podniku. 

Na preskúmanie vonkajšieho prostredia som ako doplňujúcu analýzu zvolila PEST 

analýzu, ktorá vychádza z poznania faktorov relevantných pre vývoj makroprostredia 

podniku v minulosti, sleduje a  zvažuje spôsoby zmien týchto faktorov v čase a na základe 

takto získaných údajov sa snaží predvídať budúce vplyvy vonkajšieho prostredia na daný 

podnik. Názov PEST vznikol zo začiatočných písmen sledovaných hlavných oblastí či 

skupín faktorov vonkajšieho makroprostredia, ktoré sú predmetom analýzy:  

• Politické. 

• Ekonomické. 

• Sociálne. 

• Technologické (Hadraba, 2004).  

Pre dosiahnutie požadovanej odozvy z cieľového trhu v práci použijem marketingový 

mix, alebo tiež analýzu 4P (produkt, cena, distribúcia, propagácia). Marketingový mix je 

súbor kontrolovateľných taktických nástrojov, ktoré používajú podniky k dosiahnutiu 

svojich marketingových cieľov (Kotler, 2001). V súčasnom vysoko konkurenčnom 

prostredí s vysokou prevahou ponuky tovaru nad jeho dopytom sa žiadny obchodník 

neobíde bez pripútania pozornosti zákazníka. Nestačí však pozornosť upútať, je potreba 

prinútiť ho k vstupu do obchodu a následnému nákupu. Rozsah poskytnutých služieb, ich 

kvalita a príjemnosť vrátane spokojnosti s nakúpeným výrobkom sú základom 

opakovanej návštevy, ktorá je označovaná ako hlavný cieľ – udržanie si zákazníka. 

Všetky tieto aktivity sú cieľom marketingu obchodného podniku (Mulačová, Mulač, 

2013). 

V súvislosti s vyhodnotením analýz a získaných informácií použijem SWOT analýzu. 

Metóda SWOT umožňuje skĺbiť a systematizovať výsledky externých a interných 
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faktorov analýzy, usporiadať ich do komplexu, ktorý ma štyri kľúčové body vyjadrené 

začiatočnými písmenami príslušných anglických termínov: 

• Strengths – silné stránky. 

• Weaknesses – slabé stránky. 

• Opportunities – príležitosti. 

• Threats – hrozby, ohrozenia (Hadraba, 2004). 

SWOT analýza bude slúžiť k identifikácii silných a slabých stránok, ktoré podnik na 

začiatku podnikania bude mať a k identifikácií  príležitostí a ohrození, ktoré by na 

základe predpokladov podnik mal využiť, aby sa stal úspešným.  

Uvedené analýzy slúžia ako podklad pre spracovanie návrhovej časti diplomovej práce. 

Časový harmonogram spracovania 

Diplomová práce je rozdelená do siedmych základných etáp. Jednotlivé fázy 

harmonogramu sú rozdelené na čiastkové kroky, ktoré musia byť spracované v určitom 

termíne. Časový harmonogram spracovania je uvedený v prílohe 2. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Nasledujúca kapitola sa zaoberá obecnými teoretickými východiskami a definíciami 

základných pojmov. Charakterizuje základné pojmy používané v práci,  termíny, akými 

sú vízia, poslanie, ciele podniku, stratégia a jej hierarchické rozdelenie a podrobnejšie 

charakterizuje business stratégiu, Canvas model, Brand Identity Prism a marketingový 

mix. 

 Vymedzenie základných pojmov  

Základnými pojmami, o ktoré sa opiera táto práca a ktorých obsah je potrebné definovať 

sú podnikanie, podnikateľ, konkurencia, konkurencieschopnosť, konkurenčná výhoda, 

obchodná stratégia.  

Podnikanie 

V literatúre sa neuvádza jednotná definícia pojmu podnikanie. Uvádzané definície možno 

v podstate zaradiť do dvoch skupín:  

Prvou skupinou alebo spôsobom definovania je definícia v obchodnom zákonníku, ktorý 

upravuje postavenie podnikateľov, obchodno-záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné 

vzťahy súvisiace s podnikaním.  

„Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku“. 

 Podnikanie je teda vymedzené týmito pojmovými znakmi:  

• Samostatnosť podnikateľa. 

• Výkon činnosti vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

• Vykonanie činnosti za účelom dosiahnutia zisku. 

• Sústavná činnosť. 

 Druhú skupinu tvoria definície rôznych autorov, líšiace sa viac-menej formálnou 

stránkou a zdôraznením určitého aspektu podnikania autorom v nadväznosti na obsah a 

účel publikácie, v ktorej sa definícia uvádza, pričom obsahová podstata definície zostáva 

zachovaná. Pojem podnikanie má svoje miesto aj v svetovej ekonomickej teórii a jeho 
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obsah odzrkadľuje názory predstaviteľov jednotlivých ekonomických škôl. Ako príklad 

možno uviesť nasledovnú definíciu: 

 „Podstatou podnikania je samostatné rozhodovanie v odbore podnikania o právnej forme 

podnikania, rozhodnutie o umiestnení podniku, jeho organizácii, miere použitia cudzieho 

kapitálu, o rozdelení hospodárskeho výsledku, rozdelení rizika a podobne. Účelom 

podnikania je zväčšiť majetok. To sa dosahuje rôznymi spôsobmi. Najčastejší je ten, že 

sú uspokojované potreby cudzích osôb výrobou úžitkových hodnôt, prípadne 

poskytovaním rôznych služieb (Chodasová, 1994). 

Podnikateľ 

Kľúčovým pojmom pre vymedzenie pôsobnosti právnych noriem upravujúcich 

podnikanie (predovšetkým zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

„Obchodného zákonníka“) je pojem podnikateľa.  

Podnikateľ je v platnej právnej úprave definovaný ako: 

• Osoba zapísaná v obchodnom registri. 

• Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. 

• Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 

osobitných predpisov.  

• Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do 

evidencie podľa osobitného predpisu.  

Podnikatelia plnia v trhovej ekonomike niekoľko dôležitých funkcií. Najpodstatnejšie z 

nich sú funkcie nositeľov inovácií a nositeľov podnikateľského rizika. 

Konkurencia 

Konkurencia je v odborných literatúrach charakterizovaná niekoľkými spôsobmi a každý 

z nich sa na tento termín pozerá z rôzneho uhlu pohľadu. Spoločnosti vnímajú 

konkurenciu zvyčajne ako hrozbu, ale pozrime sa bližšie aj na iné definície konkurencie. 

„Schopnosť konkurencie je jadrom k úspechu alebo neúspechu podnikov. Konkurencia 

rozhoduje o vhodnosti tých činností podnikov, ktoré môžu prispieť k jeho výkonnosti, 

napríklad inováciou súdržného správania alebo dobrej realizácie zámerov“ (Porter, 

1993). 
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„Konkurenciu je možné považovať za zásadný prejav správania firiem na trhu“(Zich, 

2012).  

Substitučné pojatie konkurencie 

Analýza konkurentov sa nezameriava len na subjekty, teda konkurentov, ale aj na 

substitúty, ktoré sú za konkurentov považované. Toto rozdelenie poskytuje dvojúrovňový 

pohľad na kľúčových konkurentov. Kotler využitím substitučného pojatia konkurencie 

rozlíšil tento pohľad na štvorúrovňový.  

1. Konkurencia značky – Jedná sa o konkurenciu medzi subjektami, ktorí si 

konkurujú podobnými produktami alebo službami na jednom odberateľskom trhu 

za podobné ceny. 

2. Konkurencia v rámci odvetvia – Zahrňuje výrobcov rovnakej triedy výrobkov, 

ktorí majú podiel na uspokojovaní rovnakej alebo podobnej potreby daného 

segmentu trhu.  

3. Konkurencia služby či formy -Týka sa producentov, ktorí dokážu uspokojiť 

rovnaké potreby rôznymi spôsobmi.  

4. Konkurencia rodu – Predstavuje súťaženie všetkých subjektov v danom 

segmente trhu, ktorí usilujú o toky hodnôt (Kotler, 2001). 

Konkurencieschopnosť 

Konkurencieschopnosť môžeme chápať ako základnú, prirodzenú formu správania nielen 

podnikov, ale aj ľudskej povahy ako takej, kedy pri snahe o dosiahnutie stanovených 

cieľov dochádza kontinuálne k narušovaniu cieľov ďalších subjektov pôsobiacich na trhu. 

Dochádza tak k situácii, v ktorej úspech jedného konkurenta, znamenajúci rast jeho zisku, 

priláka do odvetvia ďalších, nových, konkurentov, ktorý do neho vstupujú s vidinou 

možnosti jeho získania (Zich, 2012).  

Konkurencieschopnosť je často citovaný pojem, pod ktorým sa zvyčajne intuitívne 

rozumie schopnosť firmy (podniku) úspešne odolávať konkurencii s rovnakým, alebo 

podobným zameraním na domácom, alebo zahraničnom trhu (Agris, 2000). 
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Konkurenčná výhoda 

Konkurenčnú výhodu nemôžeme pochopiť a poznať, ak sa pozeráme na podnik ako celok. 

Jej zdrojom je množstvo samostatných činností, ktoré podnik koná, keď navrhuje, vyrába, 

uvádza na trh, dodáva a podporuje svoj výrobok. Každá z týchto činností môže prispieť 

k relatívnemu postaveniu podniku z hľadiska výšky nákladov a vytvárať základňu pre 

diferenciáciu (Porter, 1993). 

Konkurenčná výhoda vyrastá vo svojej podstate z hodnoty, ktorú je podnik schopný 

vytvoriť pre svojich kupujúcich a ktorá prevyšuje náklady podniku na jej vytvorenie. 

Hodnota je to, čo sú kupujúci ochotní zaplatiť a vyššia hodnota pramení z toho, že podnik 

ponúkne nižšie ceny ako konkurenti za rovnocennú úžitkovú hodnotu, alebo poskytne 

zvláštne výhody, ktoré viac než vynahradia vyššiu cenu (Porter, 1993). 

Definícia drobných podnikov 

Definícia malých a stredných podnikov je vymedzená v českom zákone č. 47/2002 Sb. 

O podpore malého a stredného podnikania, ktorá priamo preberá definíciu MSP 

používanú v Európskej únii. Medzi základné kritéria pre posúdenie veľkosti podnikateľa 

patrí počet zamestnancov, veľkosť ročného obratu a bilančná suma ročnej súvahy.  

• Za drobného, malého a stredného podnikateľa sa považuje podnikateľ, ktorý 

zamestnáva menej než 250 zamestnancov a jeho ročný obrat/príjmy nepresahujú 

50 miliónov € a jeho aktíva/majetok nepresahuje 43 miliónov €.  

• V rámci kategórie malých a stredných podnikateľov sú malí podnikatelia 

vymedzení ako podnikatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 50 osôb a ich ročný 

obrat/príjmy alebo aktíva/majetok nepresahujú 10 miliónov €.  

• V rámci kategórie malých a stredných podnikateľov sú drobní podnikatelia 

vymedzení ako podnikatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 10 osôb a ich ročný 

obrat/príjmy alebo aktíva/majetok nepresahujú 2 milióny € (Koráb, 2004). 

 Obecný prístup k strategickému riadeniu 

V súčasnosti existuje mnoho pohľadov ako definovať stratégiu pre podnik. Stratégia ma 

vychádzať z potrieb podniku, prihliadať k zmenám jeho zdrojov a schopností a súčasne 

odpovedajúcim spôsobom reagovať na externé zmeny. Je nutné zdôrazniť, že v dnešnej 
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dobe je stratégia permanentne ovplyvňovaná rýchlo sa meniacim podnikateľským 

prostredím, ekonomikou, novými poznatkami, rozvojom automatizácie a globalizácie. 

Nejde ju preto považovať za dogmu, musí byť pravidelne aktualizovaná vo väzbe na 

vývoj skutočnosti, ktoré ju ovplyvňujú. Prístup k tvorbe stratégie musí byť vždy 

individuálny a má vychádzať z konkrétnych podmienok podniku. Je nevyhnutné 

rozlišovať, či sa jedná o malý, stredný či veľký podnik. 

 Stratégia 

Pojem stratégia pochádza z gréckeho slova strategos = súhrn manévrov potrebných na 

prekonanie nepriateľa. Býva definovaný rôzne. Najjednoduchšie možno stratégiu 

vyjadriť ako výber budúcich možností. Všeobecne možno povedať, že stratégia sa týka 

určenia účelu (či poslania) a dlhodobých cieľov podniku, určenie činností a alokácie 

zdrojov potrebných pre dosiahnutie zamýšľaných zámerov (Weihrich, Knootz, 1998). 

Existuje množstvo definícii pojmu stratégia. Niektoré z nich sú predstavené 

v nasledujúcom texte.  

Stratégia je plán, rámec aktivít, vymedzení pozície v rámci okolia a perspektíva v zmysle 

ďalšieho rozvoja. Dôležitým prvkom sú väzby medzi týmito jednotlivými pohľadmi na 

stratégiu (Mintzberg, 1998).  

Stratégia vyjadruje základné predstavy o tom, akou cestou budú dosiahnuté firemné ciele, 

pričom ciele sú chápané ako žiadúce budúce stavy, ktorých má byť dosiahnuté 

(Keřkovský, Vykypěl, 2002). 

Stratégia podniku je jedným z najdôležitejších dokumentov každého podniku, ktorý 

stanovuje konkrétne ciele podnikania na dlhšiu dobu (3-5 rokov) a cesty, ako týchto 

cieľov dosiahnuť (Ferenčíková, 2008). 

 Hierarchia stratégie pre veľké podniky 

V podniku musí existovať vždy jedna hlavná stratégia, ktorá agregovane určuje celkové 

smerovanie organizácie či podniku. Veľké podniky podľa svojich potrieb ďalej pracujú 

s hierarchiou ďalších podriadených stratégií. Stratégiu podniku je možné rozložiť do 

niekoľkých úrovní, podľa úrovne riadenia, pre ktorú je určená: 
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• Corporate (firemná). 

• Business (obchodná). 

• Functional (funkčná).  

 

Corporate (firemná) stratégia 

Firemná stratégia vymedzuje strategický rámec pre navažujúcu obchodnú stratégiu 

jednotlivých SBUs. Na korporátnu stratégiu je možné nahliadať na jednej strane ako na 

rozpracovanie misie spoločnosti, na druhej strane ju môžeme považovať za svojim 

spôsobom zadanie (východisko) pre formuláciu zodpovedajúcich obchodných stratégií. 

Firemná stratégia pojednáva skôr o jednotlivých druhoch podnikania, ktorým sa 

spoločnosť hodlá venovať, ako o jednotlivých výrobkoch a službách, čo je záležitosťou 

obchodnej stratégie. Na formulácii korporátnej stratégie sa väčšinou podieľa najužší tím 

rozhodujúcich vlastníkov a špičkových manažérov firmy (Hanzelková, Keřkovský, 

Vykypěl, 2002). 

Business (obchodná) stratégia 

Business stratégia vyjadruje základné strategické ciele a cesty vedúce k ich dosiahnutiu 

pre určitú strategickú obchodnú jednotku (SBU). Vtlačuje každému podnikaniu na 

konkrétnom trhu špecifický charakter. Východiskom pre definíciu obsahu business 

stratégie môže byť rozšírený marketingový mix. Strategická obchodná jednotka, je 

Obrázok 1: Hierarchia stratégie 

(Zdroj: Keřkovský, Drdla, 2003) 
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definovaná určením skupiny zákazníkov a ich potrieb, ktoré hodlá firma uspokojovať, a 

k tomu používanými technológiami výroby (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 2002). 

Functional (funkčná) stratégia 

V nadväznosti na obchodnú stratégiu každej SBU by mali na hierarchicky o jeden stupeň 

nižšej úrovni existovať čiastkové stratégie a strategické riadenia jednotlivých 

špecifických oblastí. Rola týchto strategických riadená spočíva v zaisťovaní 

strategického rozvoja dôležitých špecifických oblastí v súlade s celkovým strategickým 

rozvojom firmy. Každá obchodná stratégia by v tomto zmysle mala byť ďalej 

rozpracovaná do podoby niekoľkých funkčných stratégií, napríklad do formy stratégie 

marketingu, stratégie riadenia ľudských zdrojov, rozvoja výrobkov, rozvoja výrobnej 

základne, či využitia informačných technológií v riadení. Funkčné stratégie by mali 

vychádzať zo zodpovedajúcich nadradených business stratégií a mali by ich podporovať 

a konkretizovať vo svojich špecifických oblastiach (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 

2002). 

 Hierarchia stratégie pre účely drobného podnikania 

Malé podniky používajú pri založení podniku odlišné spôsoby ako korporátne 

spoločnosti, či podniky s vyšším kapitálom. Ich hlavným cieľom je nájdenie medzery na 

trhu a zacielenie na svoj tržný segment. Úlohou malých podnikov je diferencovať sa od 

konkurencie a čo najviac sa im priblížiť. Ak chcú uspieť, mali by ponúkať kvalitné 

produkty za podobnú cenu ako konkurenčne podniky.  

V literatúre existuje množstvo definícii stratégii a ich hierarchických rozdelení. Pre účely 

diplomovej práce som si stanovila nasledujúcu štruktúru hierarchie, na základe ktorej 

bude práca nasledovne spracovávaná. Podstatou je stanovenie vízie, misie a cieľov 

podniku, na základe ktorých je vypracovaná business stratégia podniku.   

Stanovenie vízie, poslania a cieľov  

Nevyhnutným predpokladom pre stanovenie stratégie je definovať základ každej 

stratégie, ktorými sú poslanie, vízie, ciele a stratégie podniku. Je dôležité pochopiť 

predovšetkým ich obsah a vzájomné väzby medzi nimi, pričom je potrebné dodržiavať 

určitú hierarchickú postupnosť: 
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VÍZIA - MISIA - CIELE – STRATÉGIA 

Vízia - kam smeruje? 

Vízia je východiskovým bodom strategického riadiaceho procesu, ktorý určuje 

strednodobé a dlhodobé ciele podniku. Základnou charakteristikou je primerane stručná 

informácia,  ktorá nás zoznamuje s odpoveďou na otázku, ako by mal podnik vyzerať v 

budúcnosti. Ide teda o súbor špecifických ideálov a priorít podniku, ktoré vychádza zo 

základných hodnôt a princípov, ktoré sú bez ohľadu na vývoj okolitých podmienok 

nemenné. Takto formulovaná vízia potom musí byť jasne formulovaná, realistická a 

dobre komunikovateľná. Dobre formulovaná vízia je taká vízia, ktorú prijmú a tiež jej 

verí nielen manažér, ale aj všetci členovia organizácie (Jakubíková, 2008).  

Poslanie, misia - prečo existuje?  

Každý podnik na začiatku svojho podnikania vzniká za nejakým účelom, respektíve 

poslaním. Misia teda vyjadruje, prečo firma na trhu existuje. Keď spoločnosť zistí, že sa 

odchyľuje od svojho poslania (či už z dôvodu straty záujmu o poslanie, alebo z dôvodu 

odchýlky od pôvodného poslania - napríklad vznik úplne nového produktu) musíme nájsť 

odpovede na niekoľko základných otázok: V čom podnikáme? Kto je náš zákazník? Aký 

máme pre zákazníka význam? Dobré poslania sa vyznačujú predovšetkým primeraným 

počtom cieľov, zdôraznením a uctievaním základných hodnôt podniku a vymedzením 

poľa pôsobnosti, v ktorom firma prevádzkuje svoje podnikateľské aktivity. S poslaním 

by malo byť oboznámené nielen vedenie spoločnosti, ale aj jej zamestnanci a zákazníci 

(Kotler, 2007). 

Ciele 

Všeobecne možno ciele podniku charakterizovať ako požadované budúce výsledky, ktoré 

sa odvíjajú od poslania podniku a ktorému tomuto poslaniu dávajú jasný zmysel. Sú 

zásadným pomocníkom pri formulácii stratégie. Za stanovenie cieľov nesie 

zodpovednosť vrcholové vedenie firmy, ktoré ich môže členiť a určovať podľa 

niekoľkých základných kritérií ako napríklad podľa ich významu, veľkosti, časového 

hľadiska. Jedno majú ale všetky ciele spoločné, vždy smerujú k maximalizácii bohatstva 

vlastníkov podniku (Jakubíková, 2008). 
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Ciele by sa mali vyznačovať určitými znakmi, ktoré sú najčastejšie zhrnuté pravidlom 

SMART (špecifické, merateľné, akceptovateľné, reálne, časovo ohraničené) 

(Dedouchová, 2001). 

3D prístup strategických cieľov je tvorený troma dimenziami. V každej dimenzii by mali 

byť jasne definované ciele, ktoré sú vzájomné previazané a smerujú tak k úspechu firmy.   

1. Ekonomická dimenzia – Prvým rozmerom sú ekonomické súvislosti, alebo 

priame ekonomické vyjadrenie. Najjednoduchšie je si ciele predstaviť ako výšku 

zisku, rast hodnoty podniku, rast cien akcií, tržný podiel. Povaha ekonomických 

cieľov, alebo tohto vyjadrenia najlepšie odpovedá tomu, ako firmu vnímajú 

vlastníci, management, ratingové agentúry (Zich, 2012).   

2. Externá dimenzia – Druhá externá dimenzia vyplýva z faktu, že ciele majú byť 

dosiahnuté v určitom, viac či menej konkurenčnom prostredí. Ide teda o to, ako 

napríklad požadovanú ziskovosť vyjadriť v cieľoch, ktoré je potrebné na trhu 

naplniť. Je podstatné si uvedomiť, ktoré externé vplyvy, prípadne záujmové 

skupiny sú natoľko významné, že ich je treba v strategických cieľoch nie len 

zohľadniť, ale venovať im dostatočne jasné ciele. Vedľa externého zamerania je 

logická snaha nájsť väzby a ciele smerujúce dovnútra organizácie (Zich, 2012). 

3. Interná dimenzia – Tretia interná dimenzia musí zaistiť nie len „sociálne 

uzmierenie“ s odbormi, ale obecne odpovedajúci interný rozvoj organizácie. 

Musia byť zaistené všetky odpovedajúce a potrebné zdroje nevyhnutné pre 

naplnenie všetkých ostatných cieľov (Zich, 2012).  

Nekompromisne môžeme prehlásiť, že úspešná organizácia musí byť schopná nie len 

jasne definovať ciele, ale predovšetkým dosahovať ciele vo všetkých troch dimenziách. 

A to pokiaľ je možné súčasne a maximálnym možným spôsobom (Zich, 2012). 

 

Obrázok 2: 3D prístup strategických cieľov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa Zich 2012) 
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 Business stratégia 

Charakteristika business stratégie v literatúre sa odlišuje a existuje množstvo definícii 

tohoto pojmu. V nasledujúcom texte je zobrazených niekoľko z nich.  

Pre jednotlivé strategické obchodné jednotky existujú odlišné trhy a od toho sa odvíjajúce 

rôzne ciele a im odpovedajúce stratégie (Mallya, 2007). 

Hlavným poslaním obchodnej stratégie je vyčlenenie pre každú strategickú obchodnú 

jednotku vymedzenú v rámci korporátnej stratégie základné ciele cesty, ako ich má byť 

dosiahnuté. Vytvára charakter postupu podnikania formy na danom trhu (www.altaxo.cz, 

2015). 

Obchodná stratégia vyjadruje základné strategické ciele a cesty vedúce k ich dosiahnutiu 

pre určitú strategickú obchodnú jednotku. Business stratégia vtlačuje určitému 

podnikaniu na konkrétnom trhu jeho špecifický charakter. Je možné ju charakterizovať 

ako rozpracovanie strategických cieľov vytýčených pre konkrétnu SBU v nadradenej 

firemnej stratégii. Obsahovo by business stratégia mala špecifikovať strategické ciele 

a prvky rozšíreného marketingového mixu (Keřkovský, Vykypěl, 2002). 

Rámec business stratégie 

V zjednodušenom pohľade business stratégie stačí vychádzať z toho, že stratégia definuje 

ako firma „robí svoj business“. Business stratégia by mala obsiahnuť: 

1. Vymedzenie cieľov. 

2. Charakter konkurenčného správania. 

3. Vlastné strategické správanie firmy (obsah stratégie) (Zich, 2018). 

Obsahovo by business stratégia mala špecifikovať strategické ciele a prvky rozšíreného 

marketingového mixu, ktoré tvoria „základnú kostru obsahu business stratégie“: 

• Product (produkt) – Základom každého podnikania je produkt alebo ponuka. Cieľom 

podniku je dosiahnuť toho, aby produkty či ponuky odlíšil od ostatných a zlepšil 

spôsobom, ktorý prinúti cieľový trh, aby ho preferoval a dokonca zaňho platil aj vyššiu 

cenu. Je dôležité, aby podnik disponoval produktovou radou, teda skupinou výrobkov, 

pri ktorých sú vybrané vlastnosti obdobné pre všetky výrobky tejto skupiny, plnia 

podobnú funkciu a sú predávané podobnej skupine zákazníkov a prechádzajú rovnakými 
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distribučnými cestami. Je potrebné nastaviť kombináciu produktu a služieb tak, aby 

uspokojila potreby zákazníkov a zároveň vymedziť úroveň hodnôt vytváraných pre 

zákazníka. Produkt by mal zaujať odlišný postoj v mysli zákazníka, vzhľadom ku 

konkurenčným značkám a identifikovať žiadúcu pozíciu na trhu. Je potrebné 

vymedziť konkurentov, ktorí sa nachádzajú na danom trhu a to z hľadiska úrovne 

konkurencie produktu, trhu, služieb a peňazí (Zich, 2018). 

• Price (cena) – Pod cenou rozumieme množstvo peňazí zaplatených za výrobok, 

respektíve dohodnutú hodnotu pri výmene medzi kupujúcim a predávajúcim. Cena môže 

byť tvorená niekoľkými spôsobmi. Prvým je metóda na základe nákladového 

hodnotenia, kedy sa k celkovým nákladom na produkt pričíta prirážka, alebo marža. Pri 

použití metódy konkurenčného porovnania sa ceny stanovujú na základe cien 

konkurencie. Podnik svoje ceny určuje s menším ohľadom na svoje náklady, zato 

prevažne podľa cien, ktoré majú konkurenti. Ďalšia metóda vychádza z ocenenia 

výrobku, alebo služby z pohľadu zákazníka, z toho, akú má hodnotu produkt pre 

kupujúceho. Toto vnímanie je však individuálne a špecifické (Zich, 2018). 

• Place (distribúcia) - Produkt musí byť dostupný v adekvátnom množstve, na vhodnom 

mieste a v čase, kedy je zákazník ochotný kúpiť si ho. Je potrebné vymedziť trh , či 

podnik bude pôsobiť na lokálnom, alebo globálnom trhu, špecifikovať segmenty  a rozsah 

trhu. Nevyhnutnou podstatou distribúcie je tiež vymedzenie zákazníkov v podobe 

výberu cieľových segmentov trhu na základe prevedenej segmentácie a jasná väzba 

medzi segmentmi a vytváranou hodnotou (Zich, 2018). Miesto neznamená len fyzické 

umiestnenie ponuky, ale v prípade nehmotných produktov zahŕňa tiež informačný tok, 

propagačný tok, prevody vlastníckych vzťahov a platby za služby. Každý predávajúci sa 

musí rozhodnúť, akým spôsobom bude svoj tovar dávať k dispozícii cieľovému trhu. 

Dvoma možnými spôsobmi sú priamy predaj tovaru, alebo predaj cez prostredníkov 

(Kotler, 2000). 

• Promotion (propagácia) – Pri konkurenčnej komunikácii je potrebné vymedziť si kto je 

pre podnik stakeholdrom, teda zainteresovanou stranou, ktorá ma akúkoľvek väzbu na 

podnik či už sú to dodávatelia, odberatelia. Zamestnanci, management (Zich, 2018).  

Štvrté P teda propagácia pokrýva všetky komunikačné nástroje, ktoré môžu cieľovému 

publiku predať nejaké zdelenie, Tieto nástroje spadajú do piatich širších kategórii:  
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• Reklama. 

• Podpora predaja. 

• Public relations. 

• Predajný personál. 

• Priamy marketing (Kotler, 2000). 

1. Reklama – Reklama je najúčinnejším nástrojom budovania povedomia o existencii 

podniku, výrobku, služby, alebo myšlienky. Merané nákladmi na tisíc oslovených ľudí je 

reklama prakticky neprekonateľná. Naviac ak sú inzeráty pojaté tvorivo, môže reklamná 

kampaň vybudovať image a do istej miery dokonca preferencie, alebo aspoň prijateľnosť 

značky. Najefektívnejšia je taká reklama, ktorá je úzko cielene zameraná. Inzeráty 

zverejnené v špecializovaných časopisoch určených pre rybárov, milovníkov motocyklov 

či ďalšie špecializované skupiny, budú mať vyšší účinok. Medzi prostriedky reklamy 

patria hlavne: inzerát, leták, prospekt, plagát, pútač, rozhlasový a televízna šot, katalóg, 

cenník, svetelná reklama a iné ( Kotler, 2000). 

2. Podpora predaja – Podpora predaja predstavuje krátkodobé podnety na zvýšenie 

nákupu, alebo predaja produktu či služby. Patria tam napríklad súťaže, prémie, kupónové 

akcie a podobne. Väčšina reklamných akcií nevedie k rýchlemu vzostupu predaja. 

Reklama pôsobí prevažne na myseľ, nie na okamžité správanie. Správanie je možné 

ovplyvniť podporov predaja. Zákazník sa dopočuje o výpredaji, o ponuke dvoch kusov 

za cenu jedného, o možnosti niečo vyhrať. To ho prijme jednať. Tieto aktivity sú 

zamerané na tri cieľové segmenty: na konečného spotrebiteľa, na subjekty distribučných 

kanálov a na obchodný personál (Kotler, 2000). 

3. Public relations – Aktivity vzťahy s verejnosťou rovnako ako podpora predaja zahrňujú 

celý súbor rozmanitých nástrojov. Môžu byť veľmi efektívne, napriek tomu, že sa ich pri 

propagácii produktov a služieb nedostatočne využíva. Jedným z dôvodov je skutočnosť, 

že public relations sú obvykle sústredené v zvláštnom útvare, ktorý ich zaisťuje nie len 

na marketingovej úrovni, ale aj na úrovni finančnej, zamestnaneckej, vládnej. Pracovníci 

marketingu teda musia o potrebné zdroje prosiť v útvare public relations, alebo si najať 

externú agentúru. V situácii kedy reklama do istej miery stráca silu potrebnú k budovaniu 

pozície značiek a kedy podpora predaja prekročila svoju optimálnu veľkosť, nájdu možno 

podniky v marketingovo orientovaných public relations nový potenciál. Marketingové 
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vzťahy s verejnosťou sú tvorené súborom nástrojov, ktorý je možné klasifikovať pod 

akronymom PENCILS: 

P = Publications (publikácie, podnikové časopisy, výročné správy, brožúry pre potreby 

zákazníkov). 

E = Events (verejné akcie – sponzorovanie športových či umeleckých akcií alebo 

predajných výstav).   

N = News (novinky – priaznivé správy o podniku, jeho zamestnancoch a produktoch). 

C = Community involvement activities (angažovanosť pre komunitu – vynakladanie času 

a peňazí na potreby miestnych spoločenstiev).  

I = Identity media (nosiče a prejavy vlastnej identity – hlavičkové papiere, vizitky, 

podnikové pravidlá obliekania). 

L = Lobbing activity (lobistické aktivity – snaha o presadenie priaznivých alebo 

zablokovanie nepriaznivých legislatívnych a regulačných opatrení). 

S = Social responsibility activities (aktivity sociálnej zodpovednosti – budovanie dobrej 

povesti v oblasti podnikovej sociálnej zodpovednosti) (Kotler, 2000). 

4. Osobný predaj - Osobný predaj je veľmi efektívny nástroj marketingovej komunikácie, 

najmä v situácii, keď chceme meniť preferencie, stereotypy a zvyklosti spotrebiteľov. 

Vďaka svojmu bezprostrednému osobnému pôsobeniu je schopný oveľa účinnejšie ako 

iné nástroje komunikácie ovplyvniť zákazníka a presvedčiť ho o prednostiach novej 

ponuky. Nejde len o predaj produktu, ale musíme zákazníka primerane informovať o jeho 

správnom, vhodnom a účinnom používaní, respektíve spotrebovaní. Musíme mať na 

pamäti, že tento druh komunikácie by mal byť robený veľmi citlivo a ohľaduplne. 

Oslovený zákazník nemôže mať pocit chytenej koristi, ktorá je vydaná obchodníkovi na 

milosť a nemilosť. Predajca nemôže pôsobiť nátlakovo, mal by byť v roli informátora, 

ktorý podáva atraktívne informácie, vysvetľuje a predvádza produkt (Kotler, 2000). 

Pre každú z vyššie uvedených aspektov stratégie by v návrhu business stratégie mali byť 

na základe výsledkov špecificky zamerané analýzy, vymedzené strategické ciele, ktoré 

by mala daná SBU v uvažovanom časovom horizonte  business stratégie svojimi 

aktivitami naplniť. V návrhu stratégie by zároveň mali byť v nadväznosti na nadradenú 

firemnú stratégiu ďalej vyjadrené predstavy o realizácii  vytýčených strategických cieľov. 

Pritom by mal byť rešpektovaný strategický rámec, vymedzený pre danú SBU vo 

firemnej stratégii (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 2002).  
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 Tvorba stratégie pomocou business modelu 

Každý podnikateľ, ktorá má podnikateľského ducha, inovatívny spôsob podnikania či 

myslí neustále na to, ako vytvárať nové hodnoty, zlepšovať, alebo transformovať firmu, 

by mal prekonať zastaralé business modely a miesto nich vytvoriť podniky zajtrajška. 

Len tak môže uspieť v dnešnom konkurenčnom prostredí a uspokojiť zvyšujúce sa 

požiadavky zákazníkov. Naviac, dnešné neustále sa meniace prostredie spôsobuje, že 

business model, ktorý bol navrhnutý firmou na začiatku, sa časom stáva štandardom 

v odvetví a preto vytvorenie inovatívneho business modelu nie len na štarte podnikania, 

ale aj v jeho priebehu je nevyhnutné pre ďalšiu úspešnú budúcnosť firmy (Koráb, 2014). 

V literatúre je možné sa stretnúť s rôznym pojatím a definíciou business modelu. 

Business model je logika, na ktorej základe si podnik zaisťuje finančné prežitie. 

Jednoducho povedané , je to logika, podľa ktorej si podnik zarába na živobytie. Business 

model môžeme vnímať ako plán, ktorý popisuje spôsob fungovania organizácie (Clark, 

Osterwalder, Pingneur, 2013). 

Najúspešnejšie spoločnosti na svete využívajú pri tvorbe stratégie pre svoje nové 

produkty, alebo posudzovanie a zlepšovanie stratégie existujúcich produktových radov 

metódu Canvas. Je to inovatívny prístup k tvorbe podnikovej stratégie, ktorý berie do 

úvahy všetky prvky biznis modelu a hľadá ich optimálnu kombináciu. Táto metóda 

umožňuje firme pri tvorbe stratégie: 

• Odbúrať prílišnú orientáciu na produkt. 

• Zhodnotiť všetky dôležité prvky, ktoré tvoria biznis model. 

• Posúdiť a optimalizovať prepojenie medzi nimi (www.cfo.sk, 2015). 

Business model Canvas je ďalšou alternatívou k tvorbe funkčnej business stratégie, 

hneď popri stratégii pomocou tvorby marketingového mixu. 

Metódu Canvas používajú aj start-upy, keď hľadajú najvhodnejší biznis model pre svoje 

podnikanie. Model Canvas pozostáva z 9 kľúčových „stavebných“ prvkov, ktoré sú 

súčasťou každého biznis modelu, prehľadne usporiadaných na jednej A4. To umožňuje 

vidieť všetky dôležité parametre biznis modelu na jednom mieste a lepšie porozumieť 

vzťahom medzi jeho jednotlivými prvkami (www.cfo.sk, 2015). Business model 

predstavuje základný princíp, ako firma vytvára, predáva a získava hodnotu. 
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1. Zákaznícke segmenty – Stavebný prvok „ zákaznícke segmenty“ definuje rôzne 

skupiny osôb či subjektov, na ktoré sa chce podnik zamerať. Zákazníci 

predstavujú jadro každého business modelu. Bez zákazníkov (ktorí podniku 

zaisťujú zisk), nemôže firma dlho prežiť. Firma môže zlepšiť svoje služby 

zákazníkom tým, že ich zoskupí do rôznych segmentov podľa ich potrieb, 

chovania, či iných atribútov. Business model potom môže definovať jeden či viac 

veľkých, alebo malých zákazníckych segmentov. Podnik potom musí učiniť jasné 

rozhodnutie, na ktoré segmenty sa zameria a ktoré bude ignorovať. Akonáhle 

rozhodnutie prijme, môže pristúpiť k premyslenému návrhu business modelu 

založeného na dôkladnom porozumení špecifickým potrebám jednotlivých 

segmentov (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

2. Hodnotové ponuky – Stavebný prvok „Hodnotové ponuky“ popisuje spojenie 

výrobkov a služieb, ktoré vyvárajú hodnotu pre určitý zákaznícky segment. 

Hodnotová ponuka predstavuje dôvod, preto zákazníci dávajú konkrétnej firme 

prednosť pred inou. Táto ponuka rieši určitý problém zákazníka, pretože 

uspokojuje jeho určitú potrebu. Každá hodnotová ponuka sa skladá z vybraného 

spojenia výrobkov alebo služieb, ktoré reagujú na požiadavky špecifického 

zákazníckeho segmentu. V tomto zmysle je hodnotová ponuka súborom, či 

balíčkom výhod, ktoré firma zákazníkom ponúka. Niektoré hodnotové ponuky 

môžu byť inovatívne a predstavovať novú či „rušivú“ ponuku. Iné sa môžu 

podobať aktuálnym ponukám na trhu, môžu však obsahovať ďalšie rysy či 

atribúty (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

3. Kanály – Stavebný prvok „kanále“ popisuje, ako firma komunikuje so svojimi 

zákazníckymi segmentmi a ako k nim pristupuje, aby im predala hodnotovú 

ponuku. Komunikácia, distribúcia a predajné kanály vytvárajú rozhranie medzi 

firmou a jej zákazníkmi. Kanály predstavujú styčné body, ktoré hrajú dôležitú 

rolu pri spokojnosti zákazníkov. Kanály majú niekoľko rôznych funkcií ako 

napríklad:  

• Zvyšovanie povedomia o výrobkoch a službách firmy medzi zákazníkmi. 

• Pomoc zákazníkom so zhodnotením hodnotovej ponuky firmy. 

• Ponúknuté možnosti zakúpiť si konkrétne služby a produkty.  

• Predanie hodnotovej ponuky zákazníkom. 
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• Poskytnutie popredajnej zákazníckej podpory (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

4. Vzťahy so zákazníkmi – Stavebný prvok „vzťahy so zákazníkmi“ popisuje typy 

vzťahov, ktoré si firma buduje s jednotlivými zákazníckymi segmentmi. Firma by 

si mala ujasniť, aký typ vzťahu si chcú s každým zákazníckym segmentom 

vybudovať. Dané vzťahy môžu byť rôzne, od osobných po automatizované. 

Vzťahy so zákazníkmi môžu vychádzať z nasledujúcich motivácií: 

• Získanie zákazníkov. 

• Udržanie zákazníkov. 

• Navyšovanie predaja (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

5. Zdroje príjmov – Stavebný prvok „zdroje príjmov“ predstavuje hotovosť, ktorú 

firma generuje z každého zákazníckeho segmentu (ku zisteniu zisku je od príjmov 

nutné odpočítať náklady). Ak tvoria zákazníci srdce business modelu, sú zdroje 

príjmu jeho tepnami. Firma sa musí sama seba spýtať: Za akú hodnotu je každý 

zákaznícky segment skutočne ochotný zaplatiť? Úspešná odpoveď na túto otázku 

potom firme umožní generovať z každého zákazníckeho segmentu jeden či viac 

zdrojov príjmov. Každý zdroj príjmov môže využívať rôzne cenotvorné 

mechanizmy, napríklad pevné cenníkové ceny, draženie, závislosť na trhu, 

závislosť na množstve techniky. Business model sa môže opierať o dva rôzne typy 

zdrojov príjmu:  

• Transakčné príjmy z jednorazových zákazníckych platieb.  

• Opakujúce sa príjmy z priebežných platieb a to buď za predanie 

hodnotovej ponuky zákazníkom, alebo za poskytovanie popredanej 

zákazníckej podpory (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

6. Kľúčové zdroje – Stavebný prvok „kľúčové zdroje“ popisuje najdôležitejšie 

aktíva, ktoré sú nutné k tomu, aby business model fungoval. Kľúčové zdroje 

potrebuje každá firma. Tieto zdroje firme umožňujú vytvoriť a prezentovať 

hodnotovú ponuku, preniknúť na trhy, udržovať vzťahy so zákazníckymi 

segmentmi a generovať príjmy. V závislosti na type business modelu sú potrebné 

rôzne kľúčové zdroje. Výrobca mikročipov napríklad potrebuje výrobné priestory 

náročné na kapitál, zatiaľ čo konštruktér mikročipov sa viac zameriava na ľudské 

zdroje. Kľúčové zdroje môžu mať fyzickú, finančnú, duševnú či ľudskú podobu. 
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Firma ich môže vlastniť, prenajímať, poprípade ich môže kúpiť od kľúčových 

partnerov (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

7. Kľúčové činnosti – Stavebný prvok „kľúčové činnosti“ popisuje najdôležitejšie 

aktivity, ktoré musí firma vykonávať, aby jej business model fungoval. Každý 

business model sa opiera o radu kľúčových činností. Ide o najdôležitejšie činnosti, 

ktoré musí firma vykonávať, aby dokázala úspešne fungovať. Rovnako ako 

kľúčové zdroje sú kľúčové činnosti nutné k tomu, aby firma mohla vytvoriť 

a prezentovať hodnotovú ponuku, preniknúť na trhy, udržovať vzťahy so 

zákazníckymi segmentmi a generovať príjmy. Kľúčové činnosti sa tiež líšia 

v závislosti na type business modelu (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

8. Kľúčové partnerstvá – Stavebný prvok „kľúčové partnerstvá“ popisuje sieť 

dodávateľov a partnerov, ktorá je nutná k tomu, aby business model fungoval. 

Firmy nadväzujú partnerstvá z mnoho dôvodov a samotné partnerstvá sa stávajú 

základnou zložkou mnoho business modelov. Spojenectvá vznikajú napríklad 

z dôvodu optimalizácie business modelu, zníženiu rizika čí získania zdrojov. 

Rozlišujeme medzi štyrmi odlišnými typmi partnerstvá: 

• Strategické spojenectvo medzi subjektmi, ktoré si nekonkurujú. 

• Spolupráca medzi konkurenčnými podnikmi. 

• Spoločné podniky s cieľom vytvárať nové podnikateľské projekty. 

• Vzťahy medzi kupujúcim a dodávateľom s cieľom zaistiť si spoľahlivé 

dodávky (Osterwalder, Pigneur, 2012). 

9. Štruktúra nákladov – Stavebný prvok „štruktúra nákladov“ predstavuje všetky 

náklady súvisiace s fungovaním business modelu. Štruktúra nákladov popisuje 

najdôležitejšie náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s fungovaním určitého 

business modelu. Tvorba a prezentácia hodnotovej ponuky, udržovanie vzťahov 

so zákazníkmi aj generovanie príjmov vytvárajú náklady. Akonáhle definujeme 

kľúčové zdroje, kľúčové činnosti a kľúčové partnerstvá, je možné tieto náklady 

relatívne ľahko vyčísliť. Niektoré business modely sú však nákladmi motivované 

viac než iné. Výhradne na nízkych nákladoch napríklad založili svoj business 

model nízko nákladové aerolinky (Osterwalder, Pigneur, 2012).  
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 Value Proposition Canvas 

Každý deň podniky vyrábajú množstvo produktov, alebo poskytujú služby, ktoré 

predávajú svojim zákazníkom. Väčšina z nich ale neúspešne. 72% produktov nevyhovuje 

požiadavkám zákazníkov a sú s nimi nespokojní. Podľa štatistík zákazníci nemajú záujem 

o 7 z 10 produktov. Preto je potrebné prepojiť dve základné zložky Canvas modelu, 

ktorými sú hodnotové ponuky a zákaznícky segment. Toto prepojenie vytvára 

jednoduchý spôsob ako porozumieť potrebám zákazníkov a navrhnúť produkty a služby, 

ktoré zákazníci skutočne chcú a očakávajú. Value Proposition Canvas1 je relatívne 

jednoduchá a efektívna technika, ktorá umožňuje rozkľúčovať reálne potreby 

zákazníkov. Pomáha nájsť vhodné produkty/služby, ktoré má firma zákazníkovi 

ponúknuť a zároveň poukazuje na slabiny ponúkaných produktov či služieb. Pravá časť 

diagramu zobrazeného na obrázku 4 sa venuje zákazníkovi a popisuje jeho Job(s), Pains 

a Gains.  

 

                                                 
1 Value Proposition Canvas sa do slovenčiny najčastejšie prekladá ako hodnotová ponuka, avšak tento 

názov sa v praxi nepoužíva, preto budem pre účely práce používať anglický názov Value Proposion Canvas.  

Business model Canvas

Zákaznícke segmentyVzťahy so 
zákazníkmi

Kľúčoví partneri Kľúčové činnosti

Kľúčové zdroje

Hodnotové 
ponuky

Distribučné kanály

Nákladová štruktúra Zdroje príjmov

Obrázok 3: Business model Canvas 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa www.strategyzer.com,2018) 
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• Job(s) – Definuje jednotlivé úlohy, problémy alebo potreby, ktoré zákazníci riešia 

či už v profesijnom, alebo súkromnom živote. 

• Pains – Popisujú aké obtiaže majú zákazníci pred, behom ale i po plnení 

jednotlivých Job(s) Môžu sa týkať technických problémov, negatívnych emócií 

a podobne.  

• Gains – Zaznamenávajú túžby, výstupy a benefity, ktoré zákazníci očakávajú.  

Na ľavej strane diagramu sú zobrazené hodnotové ponuky, teda zoznam toho, čo firma 

svojim zákazníkom ponúka. Skladá sa z Product Services, Pain Relivers, a Gain Creators. 

• Product Servises – Je to v podstate zoznam všetkých produktov a služieb, ktoré 

pomáhajú vyriešiť jednotlivé Job(s) zákazníka. 

• Pain Relivers – Popisuje spôsoby, ktorými je možné eliminovať Pain(s) 

zákazníka. 

• Gain Creators – Definuje, aké produkty alebo služby napĺňajú očakávané 

Gain(s), ktoré zákazníci majú. 

FIT – Výsledkom Value Proposition Canvas je FIT, ktorý zobrazuje prepojenie oboch 

častí. Na jeho základe je možné určiť akým spôsobom naplniť reálne potreby zákazníkov. 

Výsledky Value Proposition Canvassú čiastočným poznatkom širšieho celku Business 

Model Canvas (www.strategyzer.com, 2014).  

 

 

Obrázok 4: Prepojenie modelu 

(Zdroj: www.strategyzer.com, 2014) 
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 Značka 

Jednou z perspektív, ktoré vedenie spoločnosti pri interpretácií značky používa, je značka 

ako prostriedok vytvárania pozície. Zaisťuje, aby si zákazníci neustále spojovali značku 

s konkrétnym funkčným prínosom. Správne vytvorená pozícia znamená zakorenenie 

značky v mysli zákazníka (Chernatony, 2006). 

 Branding 

Branding je proces, ktorý dáva zmysel konkrétnym produktom tým, že vytvára a formuje 

značku v mysliach spotrebiteľov. Je to stratégia navrhnutá firmami, ktorá pomáha 

zákazníkom rýchlo identifikovať ich produkty a spoločnosť a dáva im dôvod, aby 

uprednostnili ich produkt pred konkurenčným. Objasňuje čo konkrétna značka je a čo nie 

je (www.businessdictionary.com, 2015). 

Branding je proces, ktorý stavia a vytvára zákaznícku lojalitu. O brandingu hovoríme 

obrazne vtedy, keď do neho zahŕňame všetky atribúty produktu, ktoré znamenajú v 

mysliach zákazníka trvalú predstavu, aspoň tak to uvádza vo svojej knihe o brandingu 

Matthew Healey. Podľa neho je značka prísľubom uspokojenia. Ako nepísaná dohoda 

medzi výrobcom a zákazníkom a proces neustáleho zápasu medzi výrobcami a 

spotrebiteľmi o definíciu tohto prísľubu a zmyslu. 

Brandingom sa označujú najrôznejšie metódy a aktivity slúžiace k budovaniu značky 

(brandu). Patria sem napríklad stratégie týkajúce sa výberu názvu značky, jej loga a celej 

vizuálnej identity, sloganu, tvorba príbehu značky a jej hodnôt, určenie spôsobu 

komunikácie značky, budovanie vzťahov so zákazníkmi a podobne. Hlavnými cieľmi 

brandingu sú: 

• Posilňovať známosť značky – O značke musí byť počuť, musí sa o nej 

rozprávať. 

• Budovať sympatie k značke – Je potrebné zlepšovať vzťahy s potencionálnymi 

zákazníkmi, nastavovať ich očakávania, vytvárať pozitívne asociácie. 

• Zdôrazniť odlišnosť značky – Ľudia musia rozumieť unikátnej odlišnosti firmy 

či ponúkaných produktov od konkurencie (www.adaptic.cz, 2016).  
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 Identita značky 

Identita značky je unikátnou sadou asociácií, o ktorých vytvorenie a udržanie usilujú 

stratégovia sveta obchodných značiek. Tieto asociácie reprezentujú to, čo značka 

predstavuje a zároveň naznačujú určitý sľub voči zákazníkom zo strany výrobcu. Identita 

značky by mala pomôcť zaviesť vzťah medzi značkou a zákazníkom tým, že vytvára 

ponuku určitej hodnoty, ktorá má pre zákazníka význam funkčný, citový a význam 

súvisiaci s jeho sebavyjadrením (Aaker, 2003). 

Pri identite značky sa môžeme stretávať s pojmom mantra značky, tento pojem vyjadruje 

„srdce a dušu“ každej značky, jedná sa o esenciálne vlastnosti. Tieto vlastnosti sa dajú 

charakterizovať krátkymi frázami, ktoré definujú základ značky pre jej positioning a 

hodnoty (Keller, 2007). 

Identita značky je základným nástrojom pre jej riadenie. Predstavuje súbor značkových 

asociácií, ktoré chceme strategicky vybudovať, alebo udržať. Na rozdiel od image 

značky, ktorá predstavuje súčasný obraz značky vo vedomí spotrebiteľov a ďalších 

„podielnikov“ značky je identita projektívna. Je na správcovi značky, aké vlastnosti 

značky sa rozhodne do jej identity zahrnúť a aké jej aspekty nakoniec využije napríklad 

v marketingovej komunikácii, PR, interných komunikačných programoch a podobne. Z 

identity značky vychádza jej positioning čo je proces, ktorým sa značka aktívne usadzuje 

vo vedomí spotrebiteľov (Aaker, 2003). 

Identita značky máva podobu dokumentu, ktorý popisuje vytúženú podobu značky v 

niekoľkých oblastiach: 

• Značka ako produkt – Táto dimenzia značky býva často ako jediná, ktorú firma 

berie v úvahu pri marketingových aktivitách. Definovať značku na úrovni 

fyzického produktu, prípadne služby má samozrejme svoj význam pri 

koncipovaní značky sa mu nie je možné vyhnúť. V rade odvetví nemôže byť 

základom diferenciácie len jednoduchá produktová charakteristika (Aaker, 2003). 

• Osobnosť značky – Prístup značka ako osoba ponúka identitu značky, ktorá je 

bohatšia a zaujímavejšia, než identita založená na atribútoch výrobku. Môže 

prispieť k vytvoreniu silnejšej značky niekoľkými spôsobmi. Za prvé, s jej 

pomocou je možné vytvoriť priestor pre sebavyjadrenie zákazníka, ktorá 
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prostredníctvom značky povie niečo o svojej osobnosti. Za druhé, tak ako 

osobnosti ľudí ovplyvňujú medziľudské vzťahy, tak aj osobnosť značky môže byť 

základom pre vzťah medzi značkou a zákazníkom a za tretie, osobnosť značky 

môže pomôcť zdeliť a vysvetliť atribúty produktu a prispieť tak k vytvoreniu 

funkčného pôžitku, spojeného s ich nákupom (Aaker, 2003). 

• Značka ako organizácia – Prístup ku značke ako organizácii sa zameriava viac 

na atribúty organizácie, ako atribúty výrobku či služieb. Takéto hodnoty, ako je 

inovácia, snaha o kvalitu a ohľady k životnému prostrediu sú tvorené ľuďmi, 

kultúrou, hodnotami a programami danej firmy (Aaker, 2003). 

• Značka ako symbol – Silný symbol dokáže dodať identite značky súdržnosť a 

štruktúru a uľahčiť tak jej rozpoznávanie. Prítomnosť symbolu môže byť pri 

budovaní značky kľúčovou ingredienciou, rovnako tak ako jeho absencia môže 

byť závažným handicapom. Povýšenie symbolu do pozície stálej súčasti identity 

značky odráža jeho potencionálnu silu (Aaker, 2003). 

 Budovanie identity značky 

Silné budovanie značky zahrňuje podľa Ko Floora tri piliere: 

• Jednoznačný a diferencovaný positioning. 

• Výraznú osobnosť značky. 

• Konzistentnú komunikáciu značky. 

Positioning značky, alebo pozícia značky na trhu je kombináciou funkčných, hmotných 

atribútov, ktoré musia byť v rámci budovania značky ponúkané zákazníkovi.  

Osobnosť značky vyjadruje charakteristiky značky a je silno zameraná na emócie.  

Komunikácia značky informuje zákazníka prostredníctvom vzhľadu a dojmu 

positioningu a osobnosti značky. Tieto tri piliere tvoria cyklus obchodnej značky. Pokiaľ 

chce mať podnik silnú značku, musí byť systém konzistentný a zjednotený.  



39 

 

 

Obrázok 5: Cyklus obchodnej značky 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa Ko Floor, 2006) 

1. Positioning – Vnútorný kruh obchodného cyklu značky tvorí positioning. Určuje 

pozíciu značky na trhu a spôsob ako túto pozíciu vnímajú zákazníci vo vzťahu ku 

konkurencii. Aby podnik zaistil jednoznačný positioning, musí si vybrať cieľovú skupinu, 

na ktorú sa zameria a atribúty, ktoré budú značku odličovať od konkurencie. Atribúty 

positioningu by sa mali zhodovať s hodnotami cieľovej skupiny zákazníkov a mali by byť 

prenesené do funkčných a emocionálnych benefitov, ktoré budú zákazníkovi uľahčovať 

a spríjemňovať život. Poziciovať značky je možno prostredníctvom sortimentu, cenovej 

relácie či výhodnosti ponuky (Ko Floor, 2006). 

2. Osobnosť značky – Prostredným kruhom v cykle obchodnej značky je osobnosť 

značky, ktorá je druhým krokom v procese budovania značky. Je založená 

emocionálnych, nehmotných aspektoch a benefitoch, ktoré zákazník pociťuje a ktoré by 

sa mali zhodovať s jej hodnotami (Ko Floor, 2006).  

3. Komunikácia značky – Vonkajší kruh cyklu obchodnej značky zaujíma 

komunikácia značky. Akonáhle je stanovený positioning a osobnosť značky prichádza 

stanovenie spôsobu, ako budú komunikované. Spôsob komunikácie musí odpovedať 

štýlu positioningu a vzhľad a dojem komunikácie musia odrážať osobnosť značky. 

Úlohou komunikácie značky je zaistiť viditeľnosť ako positioningu, tak osobnosti značky 

(Ko Floor, 2006). 

 

 

Positioning

Osobnosť
značky

Komunikácia
značky
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 Brand identity prism 

„Aby sa stala značka tzv. „passion brand“, alebo „love brand“, nesmie byť prázdna, ale 

musí mať hlbokú vnútornú inšpiráciu. Musí tiež mať charakter, svoju vieru. Ako výsledok 

by mali pomáhať spotrebiteľom v ich životoch a tiež v objavovaní vlastnej identity.“ 

(Kapferer, 2008).  

Kapferer ďalej otvára kľúčové otázky ohľadom značky: aká je ich osobnosť, čo za nimi 

stojí, aký je ich zmysel a vnútorná kultúra.  

Brand Identity Prism2 je typ analýzy, ktorý vyjadruje šesť základných oblastí definujúcich 

identitu značky. Analýza ukazuje to, čo je pre značku esenciálne a čo je možné rozvinúť. 

Komunikačné kampane, ktoré vychádzajú zo správne definovanej analýzy vedú k 

správnemu rozvoju značky. Toto je pre strategické riadenie značky základné (Kapferer, 

2008). 

 Tento vzťah reprezentuje ako systém šiestich veličín:  

1. „Fýzis“ - Každá značka má svoje fyzické, hmatateľné charakteristiky, do tejto oblasti 

patrí logo, názov, slogan, farby, corporate identity, teda základné identifikačné prvky 

značky. Ďalej sem taktiež patrí aj kľúčový produkt, ktorým sa značky zviditeľnili. Pre 

veľa značiek je táto oblasť podceňovaná, všetko ponechávajú na ich vizuálnu prezenciu 

a potenciál ostatných hmotných elementov už nevyužívajú (Kapferer, 2008). 

2. Osobnosť - Komunikačným štýlom budujú značky svoj charakter, môžeme hovoriť o 

sete vlastností a čŕt. Táto oblasť skúmania odpovedá na to, aká by značka bola, keby bola 

ľudskou bytosťou, či by to bol muž, žena, extrovert, intelektuál, sangvinik a podobne. 

Aaker (1995) vytvoril „škálu merania osobnosti značky“, ktorá je stále rozšírená pri 

hodnoteniach značky, avšak viacerí autori jej vyčítajú jej slabé prepojenie na značku ako 

celok, jej slabú striktnosť ako aj jej slabú aktuálnosť v súčasnosti.  

3. Kultúra - Každá značka prezentuje určitú kultúru, ktorej produkty sú jej elementy. 

Principiálne sú nosnými sú kultúrne vplyvy krajín, z ktorých pochádzajú. V tejto oblasti 

môžeme sledovať priame prepojenie na spoločnosti, ich firemnú kultúru v jej riadení. 

                                                 
2 Brand Identity Prism, je zaužívaný výraz, ktorý sa v praxi bežne používa. Slovenský výraz pre Brand 

Prism je šesťuholník identity značky, ktorý sa však používa len vo výnimočných prípadoch.  
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Práve táto oblasť je fundamentálna pri rozlišovaní značiek v rámci rovnakých 

produktových segmentov. Kultúra, ktorou sa značky prezentujú bývajú základným 

stavebným kameňom, na ktorých sa buduje ich imidž, pretože práve tento faktor je najviac 

viditeľný (Kapferer, 2008). 

4. Vzťahy - Oblasť zahrňuje vnímanie vzťahov a názorov, ktorými sa navonok prezentuje 

k ľuďom. V tejto oblasti sa sledujú emočné väzby, s ktorými sa spotrebitelia stotožňujú. 

Hovoríme o nezávislosti, akčnosti, priateľstve, luxuse a podobne (Kapferer, 2008). 

 5. Reflexia - Každá značka je určitou reflexiou jej spotrebiteľov. Ľudia si často ku každej 

značke pridávajú určitý prototyp zákazníka. V tejto oblasti má veľký vplyv reklama, to 

aké postavy v nej vystupujú a aké produkty používajú. Reflexia a cielenie sú zväčša 

navzájom premiešané. Kým cieľová skupina opisuje potenciálnych zákazníkov, na 

ktorých sa priamo zameriava, reflexia popisuje zákazníkov, ktorí by sa radi stotožnili so 

značkou, dokážu si predstaviť, že by si ju kúpili, no komunikácia s nimi ja zväčša len 

nepriama. Kľúčovým je tiež vnímanie času, cielenie je vždy krátkodobé, aktuálne a týka 

sa súčasnosti, kým reflexia sa principiálne týka dlhšieho časového obdobia, často 

hovoríme o blízkej budúcnosti. V praxi sa marketéri často zameriavajú len na svoju 

cieľovú skupinu, zobrazujú ju je taká aká je, na miesto toho, aby znázorňovali to, aká by 

mohla byť po kúpe a použití produktov. Spotrebitelia si vyberajú značky, aby budovali 

svoju vlastnú identitu a nielen, aby podčiarkovali už tú existujúcu (Kapferer, 2008). 

6. Sebareflexia - Značky hovoria k nášmu vnútornému ja. Ak je reflexia vonkajší odraz 

cieľovej skupiny v zrkadle (oni sú ...), seba vnímanie je práve tým vnútorným odrazom 

(ja sa cítim, ja som ...). Vnímanie samého seba je východiskom pre stotožňovanie sa s 

komunitami a subkultúrami, ktoré vytvárajú kmeňových príslušníkov značky (Kapferer, 

2008). 

Okrem osobnej a personifikovanej predstavy o identite značky Kapferer rozdeľuje svoj 

model na vnútorné a vonkajšie aspekty. Prvky externalizácie sú spoločenské a sociálne 

aspekty značky, ktoré definujú ako sa spoločnosť prezentuje navonok, pomenúvajú 

a dávajú jej vonkajší výraz, hovoria čo spoločnosť zdeľuje spotrebiteľom navonok. 

Zahrňuje „fýzis“, vzťahy a reflexiu. Pod externalitami si môžeme predstaviť názov 

spoločnosti, logo, reklamu, identitu značky, prostredie, produkty a služby (Kapferer, 

2008). 
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Internalizácia integruje radu vnútorných prvkov, ktorými sú osobnosť, kultúra, 

a sebareflexia, ktoré značku podopierajú. Tieto oblasti opisujú značku samotnú, jej 

esenciu, ducha. Analýza pomáha definovať esenciu, ktorá by mala byť pre značku 

dodržaná. Internality sú chápané ako obchodné procesy, vzťahy so zákazníkmi, brandové 

hodnoty, kvalita,  motivácia zamestnancov, technológie (Kapferer, 2008). 

 

 

Obrázok 6: Brand identity prism 

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa, Kapferer, 2008). 

 Spotrebiteľská hodnota 

Pred viac než päťdesiatimi rokmi vypozoroval Peter Drucker, že hlavnou úlohou 

organizácie je „vytváranie zákazníkov“. Dnes pred zákazníkmi defiluje neuveriteľné 

množstvo produktov a výrobných značiek. Cieľom je získavanie zákazníkov zložitou 

úlohou. Zákazníci skúmajú a oceňujú tie hodnoty, ktoré pre nich predstavujú jednotlivé 

ponuky. V rámci obmedzení daných dostupností potrebných informácii, znalosťami 

zákazníka a jeho solventnosťou sa väčšina potencionálnych kupcov snaží optimalizovať 

celkový úžitok, ktorý získajú nákupom produktu. Pokiaľ je skutočná hodnota produktu 

väčšia než očakávaná hodnota, pocit uspokojenia zákazníka rastie a rastie aj 

pravdepodobnosť opakovaného nákupu (Kotler, 2001). 

Spotrebiteľská pridaná hodnota je daná rozdielom (alebo tiež podielom) medzi celkovou 

spotrebiteľskou hodnotou a celkovou spotrebiteľskou cenou. Celková spotrebiteľská 
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hodnota je daná súborom úžitkov, ktoré zákazník od daného produktu očakáva. Celková 

spotrebiteľská cena je daná súborom „cien“, ktoré musí zákazník vynaložiť v súvislosti s 

hodnotením, získavaním a užívaním produktu (Kotler, 2001). 

 Hodnota pre zákazníka 

Hodnotu pre zákazníka môžeme interpretovať z rôznych uhlov pohľadov. Pre moju prácu 

je vhodná definícia podľa business modelu Canvas, ktorý zahŕňa tri úrovne hodnoty pre 

zákazníka. Je to úroveň funkčná, emocionálna a sociálna.  

Funkčná hodnota - Úlohou funkčnej hodnoty je poukázať na úžitok, ktorý ma produkt 

zákazníkovi priniesť. Úžitkom sa rozumie kvalita, jedinečnosť, spoľahlivosť a podobne. 

Odpovedá na otázku, aký je funkčný výsledok pre zákazníka (Maurya, 2016). 

Emocionálna hodnota - Pojednáva o požadovanom emočnom cieli pre zákazníka, to 

znamená, ako sa chce zákazník cítiť. Dôležitým faktorom je individuálna spokojnosť 

zákazníka, či pocit šťastia, ktoré vedú zákazníka ku kúpe (Maurya, 2016). 

Sociálna hodnota – Jedná sa o úžitok vnímaný zákazníkom z pohľadu, ak prináša 

sociálne začlenenie do spoločnosti. V podstate je to rola, ktorú zákazník hrá vo svojej 

sociálnej skupine a spôsoby, akými chce byť medzi ostatnými vnímaný (Maurya, 2016).  

 Hodnotový reťazec 

Každý podnik uskutočňuje súbor činností, ktoré predstavujú projektovanie, výrobu, 

predaj, dodávky a podporu produktu. Pomocou hodnotového reťazca je možné 

identifikovať deväť strategicky významných činností, ktoré sa podieľajú na tvorbe hodnôt 

a nákladov v špecifických podnikateľských aktivitách. Týchto deväť hodnotových 

činností sa skladá z piatich primárnych a štyroch podporných činností (Porter, 1993). 

Primárne činnosti predstavujú sekvenciu obstarávania materiálu - riadenie vstupných 

operácií, výrobu, riadenie výstupných operácií, marketing a sprievodné služby. Podporné 

činnosti sú obstarávanie, technologický rozvoj, management ľudských zdrojov a firemná 

infraštruktúra. Obstarávanie predstavuje nakupovanie rôznych vstupov pre každú 

primárnu činnosť. Firemná infraštruktúra pokrýva bežné riadenie, plánovanie, 

financovanie, účtovníctvo, legislatívu a celoštátne platné náležitosti, ktoré vznikajú v 

súvislosti s vykonávaním primárnych a podporných činností (Porter, 1993). Úlohou 
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podniku je skúmať svoje náklady, prevádzať všetky hodnototvorné činnosti a hľadať 

možnosti ich zdokonaľovania. Firma by mala odhadovať a sledovať náklady konkurentov 

i úroveň vykonávania podnikateľských aktivít napríklad pomocou benchmarkingu a 

porovnávať s ňou svoju výkonnosť. Pokiaľ firma dokáže niečo urobiť lepšie než 

konkurencia, môže dosiahnuť konkurenčnej výhody (Porter, 1993) 

Úspech firmy nezáleží len na tom, ako jednotlivé oddelenia zabezpečujú svoje činnosti, 

ale aj na ich koordinácii. Príliš mnoho firemných útvarov sleduje predovšetkým svoje 

záujmy miesto toho, aby dávali prednosť záujmom zákazníkov. Je potrebné vziať v 

úvahu, že väčšina firemných útvarov pri svojej práci často vytvára priehrady, ktoré 

znižujú akosť služieb zákazníkovi. Zásadným riešením uvedeného procesu je klásť dôraz 

na efektívny management kľúčových podnikateľských procesov, ktoré často prebiehajú 

naprieč líniovou organizačnou štruktúrou a vyžadujú značnú mieru kooperácie. Medzi 

kľúčové podnikateľské procesy patria nasledujúce procesy (Porter, 1993). 

Procesy vývoja a zavádzania nových produktov - činnosti, ktoré sú rýchlo realizované v 

rámci rozpočtu, pri výskume, vývoji a uvádzaní na trh nových, vysoko akostných 

produktov (Porter, 1993). 

• Procesy riadenia zásob - činnosti súvisiace s riadením hladiny zásob surovín, 

materiálov, polotovarov a hotových produktov, umožňujú pružne reagovať na 

materiálové problémy a eliminovať nežiadúce nadmerné zásoby (Porter, 1993). 

• Procesy získavania a udržania zákazníkov - činnosti spojené so získavaním a 

vytváraním verných zákazníkov (Porter, 1993). 

• Procesy vybavovania objednávok - činnosti súvisiace s príjmom a kontrolou 

objednávok, činnosti zabezpečujúce včasnú distribúciu tovaru k zákazníkovi a 

následné inkaso (Porter, 1993). 

• Procesy zákazníckych služieb - činnosti zamerané na poskytovanie 

požadovaných informácii zákazníkovi a na rýchle a spoľahlivé riešenie jeho 

problémov (Porter, 1993). 
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 Súhrn teoretickej časti 

V kapitole súhrn teoretickej časti som zosumarizovala základné informácie, ktoré som 

získala preštudovaním odbornej literatúry na tému návrh stratégie podniku a na základe 

ktorých budem spracovávať nasledujúce časti práce.  

Diplomová práca sa zaoberá návrhom obchodnej stratégie pre novozaloženú spoločnosť, 

ktorá bude pôsobiť na českom trhu. Predmetom podnikania je prevádzkovanie osobitého 

gastronomického zariadenia vytvoreného spojením dvoch konceptov kaviarne a čajovne 

so zameraním na diferenciáciu. Obchodná stratégia sa zameriava na založenie novej 

spoločnosti, vymedzujúce jej konkurencieschopné správanie v horizonte 3 ročného 

rozvoja. Business stratégia vyjadruje základné strategické ciele a cesty vedúce k ich 

dosiahnutiu pre určitú strategickú obchodnú jednotku (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 

2002). Ďalším, často opakovaným pojmom v práci je konkurencieschopnosť, ktorou sa  

rozumie schopnosť firmy (podniku) úspešne odolávať konkurencii s rovnakým alebo 

podobným zameraním na domácom alebo zahraničnom trhu (Agris, 2000). 

Ďalej je v teoretickej časti rozobraný obecný prístup k strategickému riadeniu a hierarchii 

stratégie ako pre veľké podniky, tak pre drobné spoločnosti. V podniku musí existovať 

vždy jedna hlavná stratégia, ktorá agregovane určuje celkové smerovanie organizácie či 

podniku. Veľké podniky podľa svojich potrieb ďalej pracujú s hierarchiou ďalších 

podriadených stratégií. Stratégiu podniku je možné rozložiť do niekoľkých úrovní, podľa 

úrovne riadenia, pre ktorú je určená: 

Riadenie 

vstupných 

operácií

Výroba a 

prevádzka

Riadenie 

výstupných 

operácií

Marketing a 

odbyt

Servisné 

služby

Infraštruktúra podniku
Riadenie pracovných síl

Technologický rozvoj
Obstarávateľská činnosť

M

a

r

ž

a

Primárne činnosti

Podporné činnosti

Obrázok 7: Hodnototvorný reťazec 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa Porter 1993) 
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• Corporate (firemná). 

• Business (obchodná). 

• Functional (funkčná) (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 2002).  

V literatúre existuje množstvo definícii stratégii a ich hierarchických rozdelení. Pre účely 

diplomovej práce som si stanovila nasledujúcu štruktúru hierarchie, na základe ktorej 

bude práca nasledovne spracovávaná. Podstatou je stanovenie vízie, misie a cieľov 

podniku, na základe ktorých je vypracovaná business stratégia podniku. Nevyhnutným 

predpokladom pre stanovenie stratégie je definovať základ každej stratégie, ktorými sú 

poslanie, vízie, ciele a stratégie podniku. Je dôležité pochopiť predovšetkým ich obsah a 

vzájomné väzby medzi nimi, pričom je potrebné dodržiavať určitú hierarchickú 

postupnosť: 

VÍZIA - MISIA - CIELE – STRATÉGIA (Jakubíková, 2008).  

V zjednodušenom pohľade business stratégie stačí vychádzať z toho, že stratégia definuje 

ako firma „robí svoj business“. Business stratégia by mala obsiahnuť: 

1. Vymedzenie cieľov. 

2. Charakter konkurenčného správania. 

3. Vlastné strategické správanie firmy (obsah stratégie) (Zich, 2018). 

Business stratégia, je pre návrh vhodnej stratégie základným faktorom. Obsahovo by 

business stratégia mala špecifikovať strategické ciele a prvky marketingového mixu: 

• Product (produkt) - parametre a vlastnosti produktu. 

• Price (cena) - stratégia stanovovania ceny produktu, cenové zľavy, cenová 

politika. 

• Place (distribúcia) -  miesto alebo forma akou bude produkt dodávaný koncovým 

spotrebiteľom, vymedzenie trhu. 

• Promotion (propagácia) - spôsob akým bude šírené povedomie o produkte, 

distribučné kanály (Hanzelková, Keřkovský, Vykypěl, 2002). 

V súvislosti s business stratégiou je potrebné definovať business model Canvas. Je to  

inovatívny prístup k tvorbe podnikovej stratégie, ktorý berie do úvahy všetky prvky biznis 

modelu a hľadá ich optimálnu kombináciu. Najúspešnejšie spoločnosti na svete využívajú 
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pri tvorbe stratégie pre svoje nové produkty, alebo posudzovanie a zlepšovanie stratégie 

existujúcich produktových radov práve túto metódu. Model Canvas pozostáva z 9 

kľúčových „stavebných“ prvkov, ktoré sú súčasťou každého biznis modelu, prehľadne 

usporiadaných na jednej A4. To umožňuje vidieť všetky dôležité parametre biznis modelu 

na jednom mieste a lepšie porozumieť vzťahom medzi jeho jednotlivými prvkami 

(www.cfo.sk, 2015). Medzi 9 kľúčových prvkov patria:  

1. Zákaznícke segmenty. 

2. Hodnotové ponuky. 

3. Kanály. 

4. Vzťahy so zákazníkmi. 

5. Zdroje príjmov. 

6. Kľúčové zdroje. 

7. Kľúčové činnosti. 

8. Kľúčové partnerstvá. 

9. Štruktúra nákladov ( Osterwalder, Pigneur, 2012). 

Záverečná kapitola sa zaoberá spotrebiteľskou hodnotou, hodnotou pre zákazníka 

tvorenou finančnou, funkčnou a individuálnou hodnotou a hodnotovým reťazcom, ktorý 

bol vytvorený Michaelom Porterom slúži k identifikácii možností, ako vytvoriť väčšiu 

hodnotu pre zákazníka. Úspech firmy tak nezáleží len na tom, ako jednotlivé oddelenia 

zabezpečujú svoje činnosti, ale aj na ich koordinácii. Podľa Jeffrey Gitomera nestačí 

„produkovať“ spokojných zákazníkov. O to usiluje kde kto. Výzvou je „produkovať“ 

verných zákazníkov (Kotler, 2001). 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Cieľom analytickej časti je identifikácia hlavných rizík a príležitostí pre formuláciu 

stratégie, definovanie požiadavkou na interné zdroje a celkové vymedzenie východísk pre 

tvorbu stratégie rozvoja.  

 Základné myšlienky podnikania 

Vzhľadom k tomu, že podnik v súčasnej dobe neexistuje, a jedná sa o návrh stratégie pre 

novozaložený podnik, je v úvode analytickej časti predstavená základná vízia, smer a idea 

spoločnosti, ktorou by sa podnik mohol v budúcnosti uberať. Účelom je vymedziť si 

základné predpoklady a kroky pre stavbu analýzy. Vízia je navrhnutá a vo finálnom 

spracovaní sa môže meniť. Poukazuje na to, čo podnik zákazníkom ponúka, ako by sa 

mali v podniku cítiť a predkladá hlavné hodnoty. Nasledujúca časť práce je vstupom, na 

základe ktorého budem overovať platnosť myšlienok a ideí.  

„Našou víziou je, aby ste sa u nás cítili jedinečne a príjemne“. 

„Našou víziou je káva, ktorú si zamilujú skúsení kávičkári i laici. Káva, ktorá Vás opantá 

svojou vôňou a znásobí všetky Vaše zmysly. Chceme, aby ste u nás našli miesto, kde si 

môžete v kľude vypiť svoj šálok čaju a nechať si vypariť starosti z hlavy. Zrnko čaje nie 

je len o kvalitnej káve, čaji či dezertoch je to o Vás!“ (Vlastná tvorba). 

„Príďte, presvedčte sa a vychutnajte si chvíle strávené spolu so svojimi 

priateľmi.“ 

„Našou víziou je vytvárať PARTNERSTVO. Partnerstvo s našimi zákazníkmi, ktorých 

chceme rozmaznávať a pri každej návšteve im vytvárať úsmev na tvári. Chceme, aby 

dostali to, čo nikde inde nenájdu“(Vlastná tvorba). 

„Okrem toho sa snažíme prinášať nielen chutné, ale aj zdravé jedlá a nápoje. V dnešnej 

dobe plnej rýchleho a nekvalitného občerstvenia sme sa rozhodli vytvoriť oázu, kde si 

môže každý vychutnať chvíle plné chutí a vôní. V Zrnku čaje si dôkladne vyberáme 

dodávateľov a suroviny najvyššej kvality a našim zákazníkom ponúkame len vlastné 

domáce jedlo, dezerty a nápoje“ (Vlastná tvorba). 
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      Lokálne suroviny                        Domáce nápoje 

V Zrnku čaje si potrpíme na kvalitu 

surovín, z ktorých naše produkty 

vyrábame. Všetko preto vyrábame podľa 

tradičných receptov, obohatených o 

skúsenosti a kreativitu našich 

šéfkuchárov. Navyše všetky suroviny 

berieme od poctivých dodávateľov zo 

Slovenska a Česka (Vlastná tvorba). 

Nie sme zástancami komerčne 

dostupných nápojov a preto v našom 

menu nájdete prevažne domáce a zdravé 

limonády, ľadové čaje, smoothies a 

samozrejme čerstvé šťavy (Vlastná 

tvorba).

Obrázok 8:Lokálne suroviny 

(Zdroj: www.google.cz, 2018) 
Obrázok 9: Domáce nápoje 

(Zdroj: www.google.cz, 2018) 

 

Obrázok 8: Lokálne suroviny Obrázok 9: Domáce nápoje 
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 Analýza konkurenčného trhu z pohľadu konkurencie 

Nasledujúca analýza sa zaoberá vymedzením rozsahu trhu a segmentu, približuje smer 

a trendy v konzumácií kávy a čajov v posledných rokoch, vymedzuje a charakterizuje 

najväčších konkurentov na trhu a charakterizuje budúcich, potencionálnych zákazníkov 

podniku. Za pomoci konkurenčných máp hodnotí zvolené kritéria, ktoré považujem 

v podnikaní za relevantné a vymedzujem dvoch hlavných konkurentov z kaviarenskej 

a čajovej oblasti, ktorých hodnotím taktiež na základe prevedeného mystery shoppingu.  

 Rozsah a segment trhu 

Vzhľadom k druhu podnikania je možné definovať rozsah trhu na viacerých možných 

segmentoch. Pre účely práce je rozsah a segment trhu rozdelený na dve skupiny a to 

skupinu zákazníkov a konkurencie.  

Hlavným trhom, na ktorom bude firma pôsobiť je trh nealkoholických nápojov 

v gastronomickej oblasti. Je dôležité zamerať sa na tie segmenty, ktoré majú najväčší 

záujem o služby, ktoré chce určitý podnik poskytovať. Najdôležitejším segmentom, na 

ktorý sa firma bude orientovať je trh kávy a čaju. 

1. Zákazníci: Čo sa týka geografickej segmentácie trhu, je samozrejmé, že primárne 

cielim na lokálnych obyvateľov mesta Brna a jeho návštevníkov. V posledných 

rokoch sa však do Brna sťahuje stále viac zahraničných obyvateľov, či už za 

prácou, alebo štúdiom, ktorí vyhľadávajú zaujímavé podniky, kde môžu tráviť 

svoj voľný čas. Na základe rozhovoru s Petrom Kollárom, majiteľom SKØGu, 

som sa dozvedela, že zahraničných zákazníkov je v posledných rokoch stále 

viac a viac a tvoria podstatnú klientelu podniku. Práve preto je potrebné 

prispôsobiť ponuku podniku širšiemu spektru zákazníkov. 

2. Konkurencia: V zmysle substitučného pojatia sa podnik bude snažiť poskytovať 

kvalitné produkty a služby a uspokojovať potreby spotrebiteľov rovnako ako 

konkurenčné firmy, ale iným, diferencovaným spôsobom. Mojou prioritou je, aby 

podnik bol vnímaný ako prvotriedny a značkový, nie ako podnik do ktorého si 

zákazníci „odbehnú“ kúpiť kávu, či dať sáčkový „čaj“. Účelom je, aby zákazníci 

boli lojálni a do podniku sa vždy radi a opakovane vracali.  
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Na obrázku 10 je zobrazený rozsah trhu kaviarní a čajovní. Mojou víziou je, aby sa podnik 

dostal na koniec reťazca spoločností, aby si ho zákazníci vyberali ako prvú voľbu a aby 

bol schopný konkurovať ostatným podnikom na trhu. Na začiatku kaviarenského reťazca 

je Mc Donald ’s. Tento druh podniku typu je Mc Donald ’s a Starbucks nepovažujem za 

konkurenciu, pretože primárnym cieľom zákazníkov nie je nakúpiť tu kvalitnú kávu, 

tráviť v podniku čas s priateľmi či relaxovať pri dobrej knihe. Naopak za veľkú 

konkurenciu považujem podniky na konci reťazca, ktorý zákazníkom poskytujú 

osobitejší prístup, majú zaujímavý koncept podnikania a ponúkajú kvalitné produkty. Trh 

čajovní je odlišný ako trh, na ktorý sa chcem zameriavať vo svojom podniku ja. Čajovne 

na trhu sú tradičné a zákazník predom vie, čo od nich môže očakávať. Sú situované 

v tmavých priestoroch, často s nepohodlným sedením. To je odlišná stratégia, akú volím 

ja. Koncept čajovne je zameraný na moderné a pohodové prostredie v slnečných 

priestoroch, kde zákazníci nemusia sedieť na zemi a nepohodlných vankúšoch. Preto si 

myslím, že odlíšenie sa od konkurencie môže podnik dostať na koniec reťazca.  

Pomenovanie low a high je označenie, zobrazujúce moje subjektívne vnímanie prepojenia 

kvality značiek, kvality produktov a celkového zážitku z návštevy kaviarní a čajovní. Low 

označuje najnižšiu možnú úroveň podnikov a hodnotených kritérií a podniky, ktoré 

považujem za najmenej konkurenčné, kdežto podniky zobrazené na pravej časti v oblasti 

high zobrazujú konkurenčné podniky poskytujúce služby na vysokej úrovni. 

 

 

Obrázok 10: Rozsah trhu 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie, obrázky sú prezvané z webových stránok spoločností) 
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 Vývoj trhu a trendy v konzumácii kávy a čaju 

Súčasný trend v konzumácii kávy neustále narastá. Podľa predajcov si minulý rok každý 

dospelý vychutnal mok takmer z troch kilogramov zrniek. V priemere tak každý Čech 

vypije zhruba 400 šálok kávy. Zákazníci si stále viac zakladajú na kvalite a nie na kvantite 

kávy a ocenia prvotriedne zrná. Každý Čech vypije každoročne 2,7 kilogramu zrnkovej 

kávy. Táto štatistika však neberie v úvahu stále obľúbenú instantnú kávu a kávové 

kapsule, ktoré zvyšujú ročnú spotrebu na 4 kilogramy kávy. V obchodoch a kaviarňach 

zákazníci utratili približne 500 Kč (www.ceskatelevize.cz, 2017). 

Kaviarní všetkých druhov a to od malých rodinných podnikov až po veľké kaviarenské 

reťazce je v Českej republike cez dva a pol tisíc. Ich počet neustále narastá. Najviac 

návštevníkov navštevuje kaviarne medzi ôsmou ráno a desiatou hodinou a utratí tu 

približne 120 Kč. Najviac kávy sa vypije v Prahe, kde sú zákazníci zároveň najnáročnejší 

a o káve majú najviac informácií. V posledných rokoch do Českej republiky prichádzajú 

aj rôzne kávové trendy zo zahraničia, či už ide o kávu do kelímku, ktorú si 

v kaviarenských reťazcoch kupujú ponáhľajúci sa ľudia vo veľkých mestách po celom 

svete, o kávovary stávajúcimi sa takmer povinným vybavením každej kuchyne, či rôzne 

variácie a kombinácie káv. Malé kaviarne na rozdiel od veľkých reťazcov ponúkajú isté 

kúzlo a osobitý prístup (www.ceskatelevize.cz, 2017).  

Český trendom sú v posledných rokoch čajovne, ktoré sa rýchlo rozrastajú. Predstavujú 

príjemné prostredie pre strávenie voľného času s priateľmi, partnerom, či rodinou pri 

kvalitnom čaji, prípadnej vodnej fajke. Podľa organizácie pre výživu 

a poľnohospodárstvo je Česká republika zaradená na 79. miesto v konzumácii čaju na 

svete. Ročne vypije každý Čech štvrťkilo čaju. Priemerná konzumácia čaju v EU je 0,85 

kilogramu a priemer celého sveta je 0,57 kilogramu (www.mesec.cz, 2017).   

 Vymedzenie a charakteristika konkurentov 

Konkurentmi spoločnosti Zrnko čaje sú lokálne podniky v centre mesta Brna, ktoré 

prevádzkujú gastronomické zariadenia typu kaviarní a čajovní, alebo spojenia 

netradičného prístupu viacerých druhov podnikov. Konkurenčné podniky ponúkajú 

kvalitný a príbuzný sortiment za porovnateľné ceny s cieľom nie len uspokojiť základné 

potreby zákazníka, ale priniesť mu určitú pridanú hodnotu. Snažia sa od konkurencie 
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diferencovať a získať tak konkurenčnú výhodu. Diferenciácia spočíva v službách, ktoré 

poskytujú, používaných komunikačných nástrojoch, voľbe obsluhujúceho personálu, či 

firemnej kultúre podniku.   

V nasledujúcom texte sú stručne predstavení vybraní konkurenti spoločnosti. Vzhľadom 

k tomu, že moja diplomová práca je zameraná na tvorbu business stratégie pre podnik, v 

oblasti gastronómie a tým je prevádzkovanie podniku netradičného typu spojenia 

kaviarne a čajovne, vybrala som si nasledujúce podniky. Z kaviarenskej oblasti sú to 

kaviarne: 

• SKØG. 

• Momenta. 

• V melounovém cukru 

• Teevee.  

Z oblasti čajového sveta sú to podniky: 

• Čajovna Za zrcadlem. 

• Chajovna. 

• Utopia. 

• Veselá čajovna.  

Uvedené podniky som si vybrala na základe niekoľkých kritérií. Prvým, pre mňa 

najdôležitejším bol výber na základe recenzií a ohlasov od zákazníkov. V súčasnosti je 

najdôležitejším faktorom spokojnosť zákazníkov. Hodnotenia som sledovala na 

sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), stránkach spoločností, TripAdvisore, Zomato 

a Restu. Ďalším kritériom výberu bol hlavne u kaviarní netradičný prístup a originalita 

spočívajúce v prístupe zamestnancov k zákazníkom, pridanej hodnote, ktorú podnik 

zákazníkovi ponúka a interiéri podniku. Pri čajovniach, z môjho uhľa pohľadu sa o veľkej 

kreativite hovoriť nedá, pretože čajovne sú zväčša podobné či už sa to týka ponúkaného 

sortimentu, marketingových aktivít, alebo prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Vybrala 

som však čajovne, ktoré sú pre mňa niečím zaujímavé. Ďalším kritériom je kvalita 

a sortiment ponúkaných produktov, ktoré sú podobné ako v plánovanom podniku. 

Posledným kritériom je lokalita podniku, kde sa spoločnosti nachádzajú v centre mesta, 
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respektíve v časti Brno-stred. Súhrnné kritéria uplatnené pri výbere konkurentov sú 

zobrazené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 1: Kritéria výberu konkurentov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Kaviarne 

SKØG Urban Hub 

SKØG Urban Hub je podnik, ktorý v decembri roku 2014 otvorili dvaja Slováci Peter 

Kollár a René Kralovič. Tento podnik je brnenský viacúčelový koncept, ktorý vznikol 

fúziou kaviarne, baru, pražiarne a priestoru pre kultúrne akcie. Inšpiráciou je tretia vlna 

berlínskych kávových domov a škandinávska filozofia. V SKØGu si zákazníci môžu 

vychutnať delikátnu kávu v mnoho studených aj teplých úpravách, priamo z 

domácej pražiarne. Okrem kávy čaká zákazníkov ponuka premyslených a chutných 

limonád, čerstvých dezertov, raňajok, šalátov, polievok a ďalších malých jedál. Jeden 

z konceptov podniku je bar, kde si zákazníci môžu vychutnať širokú ponuku 

alkoholických drinkov (www.skog.cz, 2018). 

Obrázok 11: SKØG 

(Zdroj: www.google.cz, 2018) 

 

Cafe Momenta 

Cafe Momenta bola otvorená v roku 2015, ako dlhoročný sen majiteľky Táni Kmenty. Je 

to kľudné miesto na kávu, prípadne sladký dezert na jednom z najkrajších námestí v Brne. 

Kritéria výberu konkurencie
Pozitívne recenzie zákazníkov

Netradičný prístup a originalita

Ponúkaný sortiment

Kvalita produktov

Lokalita podniku
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Momenta sa môže pochváliť vlastnou výrobou francúzskych zákuskov a sušienok 

z vlastnej sušienkárne. Ponúka kvalitnú kávu od malých tuzemských aj zahraničných 

pražiarní a chutné domáce limonády. V letných mesiacoch ponúka kaviareň vonkajšie 

posedenie s výhľadom na Zelní trh. Počas celého dňa si zákazníci môžu vychutnať 

raňajky a drobné pochutiny (www.cafe-momenta.cz, 2018). 

 

Obrázok 12: Momenta 

 (Zdroj: www.google.cz, 2018) 

V melounovém cukru  

Kaviareň V melounovém cukru vznikla ako koncept Venduly Smékalovej v roku 2012. 

Podnik sa oficiálne predstavuje na facebookových stránkach týmito slovami: "Kavárna, 

chuťárna, mlsárna, čítárna, jazzárna, vinárna a mlékárna (ne, pardon, to vlastně ne). 

Jsme roztodivný lokál plný dřeva a betonu. Jsme V Melounovém cukru." V tomto lokáli, 

vládne príjemná atmosféra a kávovo-vinný bar sa pýši skvelými tortami a výbornou 

kávou. Kaviareň ma jasný koncept, v ktorom vsádza na svojich zamestnancov, kvalitu 

ponúkaných služieb, lokálnych dodávateľov a vytvorenie príjemnej atmosféry na bare 

(www.jaknakavu.eu, 2015). 

 

Obrázok 13: V melounovém cukru 

 (Zdroj: www.google.cz, 2018) 

Cafe Teevee 

Spoločnosť Cafe Teevee bola založená v roku 2012. Podnik sa nachádza na Jakubskom 

náměstí v centre mesta Brna, vďaka čomu je tu zaistené príjemné prostredie s výhľadom 
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na kostol sv. Jakuba a pulzujúce Jakubské námestie. V okolí kaviarne sa pravidelne 

konajú vystúpenia, ktoré lákajú zákazníkov na terasu kaviarne. Teevee je podnik 

s domácou atmosférou, ktorá ponúka širokú ponuku kvalitného občerstvenia. Raňajky, 

pannini, čaje, domáce limonády, smoothie, juhomoravské vína a samozrejme čerstvú 

namletú kávu (www. cafeteevee.cz, 2018). 

 

Obrázok 14 :Cafe Teevee 

 (Zdroj: www.google.cz, 2018) 

Čajovne 

Čajovna Za zrcadlem 

Čajovna Za zrcadlem vznikla v roku 2011. Odvtedy prešla viacerými zmenami. 

Najvýraznejšou bola zmena lokality a interiéru podniku. Čajovna Za zrcadlem je miesto, 

kde si zákazníci môžu oddýchnuť a vypiť rôzne druhy čajov, pobaviť sa priateľmi pri 

stolových hrách a fajčiť vodnú fajku. Čajovňa okrem stálej ponuky čajov ponúka domáce 

dezerty, jablkový mušt, filtrovanú kávu, alkoholické nápoje, kuskus, toasty a rôzne druhy 

pochutín (www.cajovnazazrcadlem.cz, 2018).  

 

Obrázok 15: Čajovna Za zrcadlem 

(Zdroj: www.google.cz, 2018) 

Chajovna 

Chajovna bola otvorená už v roku 1997 s myšlienkou vytvoriť príjemné miesto pre 

stretnutie s čajom a čajovou kultúrou a posedenie s priateľmi. V čajovni môžu zákazníci 

relaxovať pri šálke čaju, alebo pri pofajčievaní vodnej fajky. Ponuka čajov je bohatá. 
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Zákazníci tu nájdu biele čaje, želené čaje a mnoho ďalších druhov či už známych, alebo 

nie. Zaujímavosťou je čaj, ktorý si zákazníci môžu pripraviť samy. Priamo v podniku sa 

nachádza obchod, v ktorom predávajú bezmála stovku čajov zo všetkých významných 

čajových oblastí, širokú ponuku autorskej čajovej keramiky predných českých umelcov, 

orientálny riad, vonné tyčinky, tušové maľby a rôzne darčekové predmety 

(www.chajovna.cz, 2018). 

 

Obrázok 16: Chajovna 

 (Zdroj: www.google.cz, 2018) 

 

Utopia 

Čajovňa Utopia bola otvorená v roku 2014 v blízkosti hlavnej stanice a obsadila veľké 

priestory, ktoré využila ku spojeniu čajovne a hracích zón. Zákazníci si tu môžu zahrať 

pool, snoocer, karambol, šachy, šípky a mnoho iných spoločenských hier. Čajovňa 

ponúka bohatú ponuku čajov, zelené, žlté, biele, čierne, tmavé, polofermentované, 

ovocné, bylinné, chladené, čaje nečaje a čaje s alkoholom. Mimo štandardnú ponuku 

nápojov Utopia ponúka drobné pochutiny, oriešky, čokolády, kukus, šaláty či dezerty. 

Neoddeliteľnou súčasťou čajovne sú vodné fajky, ktoré sú podávane spolu s uhlíkmi, 

priebežne doplňovanými podľa potreby zákazníkov a zdarma (www.utopia.cz, 2016). 

 

Obrázok 17: Utopia 

(Zdroj: www.google.cz, 2018) 
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Veselá čajovna 

Veselá čajovna priniesla do čajovníckeho sveta množstvo noviniek. Okrem netradičného 

interiéru je to predovšetkým ponuka veselých čajov, teda čajov, ktoré je možné 

kombinovať s alkoholom a taktiež ponuku veselých vodných fajok. Týmito novinkami 

však nijako nie je ovplyvnená kvalita tradične podávaných čajov a na svoje si tu prídu ak 

konzervatívni zákazníci. Každý mesiac pri splne sa koná Fullmoon party, pri ktorých sa 

zákazníci dočkajú rôznych prekvapení, ktoré si môžu vychutnávať do neskorého rána. 

Čajovňa disponuje rozsiahlym cestovateľským kútikom, kde zákazníci nájdu sprievodcu 

po najrozmanitejších kútoch sveta a mapy všetkých kontinentov, na ktorých si môžu 

plánovať svoje cesty. Všetky čaje ponúkané v jedálnom lístku je možné si v čajovni 

zakúpiť, rovnako ako tabaky do vodných fajok, keramiku, či samotné vodné fajky. 

Čajovňa ponúka širokú škálu rôznych druhov čajov a jedál pre čajovňu typických aj 

menej typických (www.veselacajovna.cz, 2016). 

 

Obrázok 18: Veselá čajovna 

 (Zdroj: www.google.cz, 2018) 

 

  Základné vymedzenie a charakteristika zákazníkov 

V súčasnej dobe sú zákazníci stále náročnejší. Je to zapríčinené aktuálnou ponukou, nie 

len lokálnych podnikov, ale aj podnikov v zahraničí. Spotrebitelia vedia, že môžu dostať 

vyššiu kvalitu a služby a preto si spomedzi konkurentov vyberajú podniky, ktoré ich 

požiadavky uspokoja na najvyššej možnej úrovni a poskytnú im osobitný prístup 

v starostlivosti. Zákazníci vyžadujú v prvom rade kvalitný servis, ktorý nespočíva len 

v tom aký produkt dostanú, ale hlavne v tom, ako ho dostanú. Tu je veľmi dôležitý 

osobitý prístup zamestnancov a ich celkové správanie. Za kvalitným servisom 

nezaostávajú kvalitné produkty, na ktoré sú kladené stále vyššie požiadavky. Na trhu sú 

ponúkané rôzne variácie produktov. Spotrebitelia majú rôzne preferencie a rôzne 

uprednostňujú rozličné trendy v gastronómii. Súčasťou kvalitne poskytovaných služieb 
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a produktov je tiež atmosféra podniku a jeho dizajnové riešenie interiéru, ktoré dokáže 

zákazníkov výrazne ovplyvniť. Zákazníci hľadajú príjemné miesto, kde sa môžu 

zrelaxovať a tráviť čas so svojimi blízkymi. Podnik sa z veľkej časti orientuje na mladých 

ľudí, ktorí preferujú zdravší životný štýl, bezlepkovú stravu, vegánstvo, vegetariánstvo, 

ale hlavne domáce produkty. Na základe môjho podnikateľského zámeru a rozhovoru 

s Petrom Kollárom sú primárnou cieľovou skupinou zamestnaní, prípadne študujúci muži 

a ženy vo veku od 25 – 60 rokov, ktorí obľubujú kávové a čajové nápoje v príjemnom 

prostredí, kde môžu relaxovať a stretnúť sa so svojimi priateľmi. Bližšia charakteristika 

a analýza zákazníkov je uvedená v kapitole 2.1. 

 Konkurenčné mapy 

Nasledujúce konkurenčné mapy slúžia na rýchle porovnanie ponúk konkurenčných 

podnikov na vybranom trhu. Pomôžu mi tak pri rozhodovaní o podobe ponuky vlastných 

služieb a stanovení konkurenčnej výhody. Na začiatku boli zvolené konkurenčné 

podniky, ktorých sa bude analýza konkurenčnými mapami týkať, následne boli vybrané 

porovnávané kľúčové kritéria, na základe ktorých boli podniky hodnotené. Ďalším 

krokom bolo zhromaždenie relevantných informácii o produktoch a službách 

konkurenčných podnikov, ktoré boli následne zanesené do mapy. V konkurenčných 

mapách boli hodnotené nasledujúce kritéria:  

Tabuľka 2: Kritéria konkurenčných máp 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Cenu ako faktor pre tvorbu konkurenčných máp zámerne nepoužívam pretože, ceny 

konkurentov sú nastavené na podobnej úrovni a preto by nemalo zmysel ich porovnávať.  

 

Hodnotené kritéria Použité metódy
Kvalita produktov Desk research, recenzie, skúsenosti

Sortiment produktov Porovnanie jedálnych a nápojových lístkov

Kvalita služieb Desk research, recenzie, skúsenosti

Spokojnosť zákazníkov Desk research, recenzie, skúsenosti

Povedomie o značke Štruktúrované rozhovory, diskusné fóra

Komunikačné nástroje Sociálne siete, rozhovor

Netradičnosť a originalita Vlastné vnímanie

Pridaná hodnota pre zákazníkov Desk research
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Spôsob merania kritérií 

Sortiment produktov – Sortiment produktov je hodnotený na základe porovnania 

jedálnych a nápojových lístkov dostupných na internetových stránkach., kde za široký 

sortiment produktov považujem ponuku 5 a viac káv a pri čajovniach 10 čajov. Mimo iné 

podniky rôzne druhy limonád, nealkoholických nápojov či dezertov. 

Kvalita produktov a služieb – Kvalita produktov a služieb boli merané a hodnotené na 

základe získaných sekundárnych dát zo sociálnych sietí (Facebook, Instagram), stránkach 

spoločností, TripAdvisore, skenovaním fóra Zomato, Restu a pomocou 15 

štruktúrovaných rozhovorov so známymi a priateľmi, ktorí podniky poznajú a navštevili. 

Vysokú váhu tiež mala osobná skúsenosť s podnikmi. Vzhľadom k tomu, že nie je možné 

hodnotiť kvalitu potravín a nápojov, pretože nie som kompetentná osoba, ktorá sa zaoberá 

hygienou, musí byť toto hodnotenie dostačujúce. Služby považujem za kvalitné v prípade, 

že zamestnanci splnia moje očakávania (rýchla obsluha, priateľskosť, úsmev, odbornosť, 

dobré jedlo a nápoje .) 

Spokojnosť zákazníkov – Spokojnosť zákazníkov bola meraná podobne ako kvalita 

produktov a služieb, to je na základe online zdrojov a desk research. Zákazníkov 

považujem za spokojných, v prípade kedy podnik získal hodnotenie viac 4/5. Veľkú 

výpovednú hodnotu majú pozitívne a negatívne recenzie.  

Povedomie o značke – Povedomie o značke je obtiažne skúmať bez hlbšieho výskumu. 

Hodnotím ho na základe 15 štruktúrovaných rozhovorov so svojimi priateľmi a známymi 

v rôznej vekovej hranici. Povedomie o značke je vysoké v prípade, že dotazovaní podnik 

poznali a opačne.  

Komunikačné nástroje – V rámci komunikačných nástrojov som sledovala, ako sa 

spoločnosti prezentujú zákazníkom a ako s nimi komunikujú. Sledovala som sociálne 

siete, internetové stránky, uskutočňované a pripravované akcie a udalosti. Za silné 

komunikačné nástroje považujem podniky, ktoré využívajú väčšinu spomínaných 

nástrojov. 

Netradičnosť a pridaná hodnota– Netradičnosť a originalita je vnímaná každým 

jednotlivcom individuálne, preto som toto kritérium hodnotila subjektívne. Za tradičné 

pojatie považujem podniky, ktoré nie sú ničím špecifické a ich úmyslom je ponúkať 
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zákazníkom bežné služby, ktoré dostanú pri návšteve akéhokoľvek iného podniku. 

Naopak za netradičné a originálne pokladám podniky, ktoré vznikli napríklad spojením 

viacerých konceptov, ponúkajú zákazníkom pridanú hodnotu či ponúkajú netradičné 

služby či už vo forme fun foodu, špecifického servírovania, individuálneho prístupu, 

vernostných bonusov a podobne.  

Na obrázku číslo 19 sú zobrazené vysvetlivky k podnikom naneseným na mapách. Na 

ďalších obrázkoch sú znázornené konkurenčné mapy podnikov, ktoré rozdelené do dvoch 

skupín a to na kaviarne zobrazené v ľavej mape a čajovne, vyobrazené na pravej mape. 

Podrobnejšia charakteristika kritérií zobrazených na konkurenčných mapách je obsahom 

prílohy číslo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

SKØG 

Momenta

V melounovém cukru

Teevee

Čajovna za zrcadlem

Chajovna

Utopia

Veselá čajovna

  

 

Obrázok 19: Vysvetlivky ku konkurenčným mapám 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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1. Kritéria sortiment a kvalita produktov 

 

 

 

2. Kritéria kvalita produktov a spokojnosť zákazníkov 

 

 

 

 

 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Obrázok 20: Kritéria sortiment a kvalita produktov 

Obrázok 21 Kritéria kvalita produktov a spokojnosť zákazníkov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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3. Kritéria povedomie o značke a komunikačné nástroje 

 

 

 

 

4. Kritéria netradičnosť a pridaná hodnota pre zákazníka 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Obrázok 22: Kritéria povedomie o značke a komunikačné nástroje 

(Zdroj: Vlastné spracovanie)  

 

 

Obrázok 23: Kritéria netradičnosť a pridaná hodnota pre zákazníka 
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 Výber najväčších konkurentov na základe konkurenčných máp 

Kľúčovými charakteristikami pri výbere konkurentov na základe konkurenčných máp sú:  

• Kvalita produktov. 

• Šírka sortimentu. 

• Kvalita poskytovaných služieb.  

• Spokojnosť zákazníkov. 

• Netradičnosť a originalita. 

Za dvoch najväčších konkurentov z kaviarenských oblastí považujem kaviarne SKØG a 

Momenta. Obidva podniky ponúkajú svojím zákazníkom kvalitné produkty a široký 

sortiment produktov. Nezameriavajú sa čisto na kávu napriek tomu, že sú to kaviarne, ale 

snažia sa splniť potreby všetkých zákazníkov s rôznymi potrebami. Pre podnik, ktorý 

podniká v oblasti služieb je spokojnosť zákazníkov vždy na prvom mieste. Je viditeľné, 

že obom podnikom záleží na tom, aby boli zákazníci spokojní a boli uspokojené všetky 

ich potreby. O tom svedčí aj hodnotenie na sociálnych sieťach a internetových fórach, 

ktoré je viac než priaznivé. Kaviarne sa nachádzajú vo fáze, kedy nie je potrebné vyvíjať 

úsilie na zvýšenie marketingu, pretože povedomie o ich značke je vysoké. Referencie sa 

šíria „ústnym podaním“, ktoré je pre potencionálnych zákazníkov najefektívnejšie. 

SKØG a Momenta sú v istom zmysle netradičné kaviarne. SKØG je unikátne spojenie 

kaviarne a baru a spolu so svojim vynikajúco navrhnutým a zariadením interiérom ponúka 

zákazníkom jedinečný zážitok z každej návštevy. Momenta je kaviareň zariadená v 

industriálnom štýle doplnený drevenými prvkami, čo mu dodáva istú dávku netradičnosti 

a originality. Svojim osobitým prístupom, ponukou dezertov a káv je tak obľúbenou 

voľbou zákazníkov. 

Za dvoch najväčších konkurentov v oblasti čajovní som vybrala čajovňu Za zrcadlem a 

Chajovnu. Napriek tomu, že ani jedna čajovňa sa nepribližuje smeru a konceptu, ktorým 

chcem v podnikaní smerovať, sú to čajovne s tradíciou, z ktorých je možné sa inšpirovať 

a v istom slova zmysle si z nich brať príklad. 

 



65 

 

 

 Zhodnotenie hlavných konkurentov pomocou mystery shoppingu 

Metódu mystery shoppingu som si vybrala na porovnanie podnikov, ktoré na súčasnom 

trhu považujem za konkurenčné. Vzhľadom k tomu, že moja diplomová práca je 

zameraná na tvorbu business stratégie pre podnik, v oblasti gastronómie a tým je 

prevádzkovanie podniku netradičného typu spojenia kaviarne a čajovne, vybrala som si 

nasledujúce podniky. Z kaviarenskej oblasti sú to kaviarne Momenta a SKØG a o kvalite 

čajovní som sa bola presvedčiť v podnikoch Chajovna a čajovna Za zrcadlem. Uvedené 

podniky som si vybrala na základe niekoľkých kritérií, ktoré sú výsledkom 

konkurenčných máp. Prvým, pre mňa najdôležitejším bol výber na základe recenzií a 

ohlasov od zákazníkov. V súčasnosti je najdôležitejším faktorom spokojnosť zákazníkov. 

Hodnotenia som sledovala na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), stránkach 

spoločností, TripAdvisore, čo je najväčší cestovateľský portál na svete, kde sa nachádza 

viac ako 500 miliónov nestranných recenzií od cestovateľov a miestnych a na portáli 

Zomato. Ďalším kritériom výberu bol hlavne u kaviarní netradičný prístup a originalita. 

Pri čajovniach, z môjho uhľa pohľadu sa o veľkej kreativite hovoriť nedá, pretože čajovne 

sú zväčša podobné či už sa to týka ponúkaného sortimentu, marketingových aktivít, alebo 

prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Vybrala som však čajovne, ktoré sú pre mňa niečím 

zaujímavé. Pri Chajovne to bol osobitý prístup pri príprave čajov a obchod umiestnený 

priamo v podniku a pri čajovni Za zrcadlom v porovnaní s ostatnými čajovňami moderný 

interiér. Cieľom mystery shoppingu bolo nielen identifikovať, čo by mohlo byť faktorom 

úspechu jednotlivých podnikov či zistenie aký sortiment podniky ponúkajú, ale aj 

preskúmanie ďalšieho dôležitého prvku a to zamestnancov. Konkrétne ich odbornosť a 

komunikačné schopnosti, pretože mať lojálnych a kvalifikovaných zamestnancov je 

„polovica úspechu“.   

 Mystery shopping a jeho zhodnotenie 

Mystery shopping bol prevádzaný v dňoch 15.2.-17.2.2018. V každom z podnikov som 

strávila minimálne hodinu a sledovala celkové prostredie. Podrobný mystery shopping je 

uvedený v prílohe č. 4. 
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Všetky podniky sa nachádzajú v lokalite Brno-stred, čo je veľmi výhodná poloha, pretože 

sa nachádzajú v blízkosti hlavnej stanice a centra mesta.  

• Lokalita: Exteriér kaviarne SKØG bol nápadný a okoloidúci potencionálny 

zákazník ho určite neprehliadne vďaka veľkým francúzskym oknám, cez ktoré 

vidno celú atmosféru podniku. Kaviareň Momenta pôsobí podobným dojmom. 

Čajovňa Za zrcadlem sa nachádza na ulici Jaselská, čo je stále pomerne blízko 

centra, ale pre niektorých zákazníkov to môže byť v dnešnej „lenivej“ dobe 

miernou odstrašujúcou bariérou. Čajovňa Za zrcadlem bola ťažšie rozpoznateľná 

a nejeden okoloidúci by ju bez povšimnutia prešiel. Chajovna je napriek tomu, že 

je umiestnená v podzemných priestoroch pomerne viditeľná vďaka reklamným 

pútačom umiestneným v blízkosti ulice.  

• Interiér: Interiér podnikov sa už však porovnateľne líšil. V čom SKØG oproti 

mnohým podobným vyniká, je jeho špecifická atmosféra. Veľký podiel na tom 

má určite dizajn a interiér od španielsko-slovenského architektonického štúdia B 

L A U, ktorý je maximálne minimalistický a v škandinávskom štýle, 

všadeprítomné drevo a vrźganie drevenej podlahy môže byť pre niekoho rušivé, 

no priestoru dodáva šmrnc a istú formu "tepla". Interiér podniku Momenta je 

vybavený v industriálnom štýle doplnený drevenými prvkami, čo mu dodáva istú 

dávku netradičnosti a originality. Pôsobí moderne, príjemne a nadčasovo. Na prvý 

dojem čajovňa Za zrcadlom nepôsobila typicky ako ostatné čajovne, ktoré sú 

umiestnené v pivničných priestoroch, alebo sú umiestnené v tmavých priestoroch 

kvôli atmosfére. Práve naopak, čajovňa bola presvetlená a pôsobila moderným 

dojmom. Celkový dojem však nebol pozitívny a to z dôvodu veľkého preplneného 

priestoru a dymu nachádzajúceho sa v priestoroch čajovne. Ako väčšina čajovní 

je Chajovna situovaná v podzemných priestoroch a vstupuje sa do nej relatívne 

strmými schodmi. Samotný priestor je veľký, tmavý a typický pre väčšinu 

podnikov podobného typu. 

• Zamestnanci, produkty a služby: Personál v SKØGu pôsobil priateľsky a 

zároveň profesionálne. Hneď po mojom príchode a usadení mi naliali pohár vody 

a príjemne ma privítali. Vodu mi dolievali po celú dobu mojej návštevy. Pozitívne 

tiež hodnotím dress code, ktorým boli čierne nohavice a čierne tričko. 

Zamestnanci mali výborné znalosti o ponúkanom sortimente a radi poradili 
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s výberom drinku podľa vašej chuti. Za barom sa nachádzal barista, ktorý 

pripravoval kávu a zákazníkov obsluhovali dvaja čašníci. Po 18 hodine sa 

kaviareň mení na bar a s touto hodinou prišiel ďalší pracovník – barman, ktorý sa 

staral výhradne o profesionálnu prípravu drinkov. V kaviarni Momenta sa ma 

hneď po príchode ujala čašníčka, ktorá ma usadila a podala mi jedálny a nápojový 

lístok. Podnik obsluhoval príjemný personál. Na „ place“  boli dve servírky, ktoré 

boli príjemné a ochotné splniť všetky vaše požiadavky. Starali sa o zákazníkov a 

udržovali čistotu  stolov, čo sa prejavovalo utieraním stolov čistiacimi 

prostriedkami po každej návšteve. Tento bar bol obsluhovaný 2 baristami a 2 

servírkami, ktorí pripravovali objednávky v podobe kávy, čajov, jedla a dezertov. 

Pri návšteve podniku Za zrcadlem ma pri príchode nik neoslovil a nepozdravil sa 

napriek tomu, že sa hneď oproti vchodovým dverám nachádzali slečna, ktorá 

obsluhovala pokladňu a pripravovala čaje. Príčinou však bola vyťaženosť 

zamestnancov, pretože napriek tomu, že čajovňa bola plná som spozorovala len 2 

zamestnancov a tak boli značne zaneprázdnení Čašník bol veľmi milý, usmievavý 

a ochotný, avšak keď som sa ho spýtala na dezerty, ponúkol mi ich špecialitu Red 

velvet. Nevedel však vysvetliť o aký druh koláča sa jedná a zodpovedať z čoho je 

upečený. Pre podnik by bolo vhodné zamestnať viac zamestnancov, aby stihli 

obsluhovať a uspokojovať všetky potreby zákazníkov. Pri návšteve podniku 

Chajovna som bola personálom milo prekvapená. Musím konštatovať, že čašník 

bol veľmi ochotný poradiť a mám mnoho znalostí o čajoch a ich účinkoch. Po 

chvíľke doniesol čajové more a krok po kroku ma navigoval ako si mám čaj 

pripraviť. V čajovni sa nachádzali štyria pracovníci. Dvaja obsluhovali 

zákazníkov a dvaja pripravovali vodné fajky a čaje. Ich znalosti o čaji boli 

bravúrne, čo som si overila nielen pri objednávke, ale aj pri odchode z čajovne, 

kedy som spozorovola, že priamo v podniku sa nachádza obchod, v ktorom 

predávajú bezmála stovku čajov zo všetkých významných čajových oblastí, širokú 

ponuku autorskej čajovej keramiky predných českých umelcov, orientálny riad, 

vonné tyčinky, tušové maľby a rôzne darčekové predmety. Poprosila som 

zamestnanca čajovne o popísanie účinkov vybraných čajov a pomoc s výberom. 

Zamestnanec poznal účinky čajov a tak mi odporučil čaj, ktorý som potrebovala. 

V nasledujúcej tabuľke je vyobrazené stručné zhodnotenie mystery shoppingu, 
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ktorá znázorňuje otváraciu dobu podnikov, lokalitu v ktorej sa nachádzajú, 

pozitívne a negatívne hodnotenia jednotlivých faktorov podľa osobných pocitov, 

ktoré som z návštevy mala. Pri kaviarňach hodnotím interiér pozitívne. Bol 

moderný, čistý, logicky usporiadaný. Čajovne hodnotím podľa subjektívneho 

názoru negatívne, pretože som sa v priestoroch necítili príjemne. V podnikoch ma 

privítali prívetivo, okrem čajovne Za Zrcadlom, kde si ma takmer nevšimli, 

z dôvodu nízkeho počtu personálu, kde bolo o 2 zamestnancov menej ako 

v ostatných. Vo všetkých podnikoch sa zamestnanci o hostí príkladne starali, mali 

dostatočné informácie o produktoch s výnimkou čajovny Za Zrcadlem a ponúkali 

široký sortiment produktov. Kaviarne vo mne zanechali pozitívny celkový dojem, 

rovnako ako Chajovna. Čajovna Za Zrcadlem, vo mne nezanechala pozitívne 

dojmy z dôvodu obsluhy a kvality produktov. 

 

 Stručné zhrnutie konkurenčných podnikov 

Z 8 konkurenčných podnikov som vybrala 2 z oblasti kaviarenskej a 2 z oblasti čajovní. 

Vybranými konkurentmi sú podniky SKØG, Momenta, Chajovna a Čajovna za 

Zrcadlem. Všetky kaviarne a čajovne majú podobnú business stratégiu. Majú podobné 

Tabuľka 3: Mystery shopping 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Momenta SKØG Chajovna Za zrcadlem

Po-Ne
Po-Št, Pi, 

So,Ne,
Po-So, Ne Po -Pi, So-Ne

8:00 - 22:00

8:00 - 01:00 

8:00 - 02:00 

10:00 -02:00 

12:00 -22:00

9:00 - 23:00 

14:00 -23:00

9:00 - 22:00 

12:00 - 22:00

Lokalita Brno -stred Brno -stred Brno -stred Brno -stred

Interiér + + - -

Zamestnanci 4 4 4 2

Uvítanie + + + -

Starostlivosť + + + +

Odbornosť + + + -

Ponúkaný sortiment + + + +

Celkový dojem + + + -

Kaviarne Čajovne

Faktory/Predajne 

Otváracia doba
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myšlienky a vízie, cielia na rovnaké zákaznícke segmenty, používajú podobnú cenovú 

politiku, ponúkajú široký a rôznorodý sortiment produktov. Ich jedinou výhodou je 

spôsob, akým sa snažia diferencovať od konkurencie a branding, ktorý používajú.  

• SKØG je viacúčelový koncept, ktorý vznikol fúziou kaviarne, baru, pražiarne 

a priestoru pre kultúrne akcie. Inšpiráciou je tretia vlna berlínskych kávových 

domov a škandinávska filozofia.  

• Momenta sa môže pochváliť vlastnou výrobou francúzskych zákuskov a sušienok 

z vlastnej sušienkárne. Interiér podniku je vybavený v industriálnom štýle 

doplnený drevenými prvkami, čo mu dodáva istú dávku netradičnosti 

a originality.  

• Čajovna Za Zrcadlem je na rozdiel od ostatných čajovní presvetlená a pôsobí 

modernejším dojmom. Zákazníci sa tu môžu odreagovať pri desiatkach stolových 

hier.  

• Chajovna bola otvorená už v roku 1997 a tak si už stihla vybudovať dlhoročnú 

tradíciu. Priamo v podniku sa nachádza obchod, v ktorom predávajú bezmála 

stovku čajov zo všetkých významných čajových oblastí, širokú ponuku autorskej 

čajovej keramiky predných českých umelcov, orientálny riad, vonné tyčinky, 

tušové maľby a rôzne darčekové predmety.  

Ak podnik v súčasnej dobe nemá nič zaujímavé, čím sa môže diferencovať, má malú 

šancu na úspech.  

 Porovnanie základných charakteristík business stratégie 

a brandu konkurenčných spoločností 

V úvode analytickej časti som si vymedzila 4 konkurenčné podniky z kaviarenskej 

a čajovej oblasti na základe kritérií uvedených v tabuľke 1. Pomocou konkurenčných máp 

za pomoci ktorých som porovnávala kvalitu a šírku sortimentu, ponúkaných služieb, 

spokojnosť zákazníkov a originalitu podniku som zvolila 2 najväčších konkurentov 

z obidvoch oblastí. Podnikmi sú:  

• SKØG   

• Momenta  

• Za zrcadlem 
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• Chajovna 

Následne som podniky skúmala podrobnejšie pomocou mystery shoppingu, kde som sa 

zameriavala na ponúkané služby a produkty. Každá spoločnosť ponúka zákazníkom 

niečo, čím sa snaží diferencovať od svojej konkurencie. Nasledujúca kapitola je zameraná 

na porovnanie business stratégie, na ktorú som zvolila prvky marketingového mixu 

produkt a cenu a brandingu za pomoci positioningu a komunikácie firmy. Na 

nasledujúcom obrázku sú zobrazené produkty a ceny kaviarní SKØG a Momenta.  

Obrázok 24: Produkt a cena 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa jedálnych a nápojových lístkov spoločností) 

Produkt Kč Produkt Kč

Espresso 37 Ristretto 42-49

Espresso Doppio 57 Espresso 42-49

Espresso Macchiato 42 Espresso Lungo 42-49

Cappuccino 47 Espresso Doppio 58-65

Flat White 67 Espresso macchiato 48-55

Caffé Latte 49 Cappuccino 55-64

Čaj 37-47 Cafe Latté 62-72

Horúca čokoláda 67 Americano Doppio 58-65

Víno 27-47 Flat White 69-78

Whisky 44-149 Viedenská káva 64-74

Rum 44-117 Irish Coffe Classic Tullamore Dew 74

Cognac a brandy 34-107 Irish Honey Coffe Jim Beam Honey 65

Gin 57-67 Moccacino 65

Tequila 57-67 Babyccino 42

Vodka 47-157 Iced Latté 68

Destiláty 47-67 Cappuccino Inverso 62

Likéry 47-87 Café Affogato 65

Vermut 47 Frappé 65

Pivo 32-37 Espresso Doppio na ledu 58

Limonády 47 Ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou 75

Fresh 49 Čaj 55-90

Voda 29 Limonáda 65-169

Nealkoholické nápoje 37-57 Nealko punč 49-52

Raňajky 58-87 Punč s alkoholom 79

Polievka 37-55 Domáce nápoje s ľadom 45-78

Hlavné jedlá 87-127 Nealkoholické nápoje 19-79

Večerná ponuka 58 Pivo 39-45

Dezerty a koláče Víno 39-45

Sekt a Champagne 325-4990

Portské víno 55

Rum 62-155

Aperitívy 50-95

Cognac a Brandy 72-135

Likéry 45-90

Destiláty 65

Vodka 54-85

Gin 64-85

Tequila 65

Whisky a Bourbon 70-125

Raňajky 85-99

Menu 75-125

Paštiky 95-125

SKØG  Momenta

Káva
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Už na prvý pohľad je zreteľné, že kaviarne ponúkajú veľmi podobné produkty. Rozdiel 

je len v šírke sortimentu a cenách.   

• Kaviareň SKØG ponúka 6 druhov kávy s možnosťou zakúpenia sójového mlieka 

v cenovom rozmedzí od 37-67 Kč v závislosti od druhu kávy. Káva v SKØG 

pochádza z ich vlastnej pražiarne Rusty Nails Coffee Roasters a distribuuje sa do 

viacerých podnikov v celom Česku. V tomto podniku si na svoje prídu klasici aj 

vyznávači filtrovanej kávy, cold brew či Cascara Fizz.  

Zákazníci si v podniku môžu dať 12 druhov čajov od ovocných zmesí, rooibusov, 

bylinkové až po čaj z čerstvej maty či zázvoru. Príjemným doplnením teplých 

nápojov je horúca čokoláda v tmavej a mliečnej variácii. Spotrebitelia môžu 

ochutnať 3 druhy akostného vína, kde za dcl zaplatia 27 Kč, alebo 7 druhov 

prívlastkového vína v cenovej relácii od 37-47 Kč. SKØG ponúka širokú ponuku 

alkoholických nápojov. Až 14 druhov whisky z rôznych kútov sveta starej 7-12 

rokov, 14 druhov rumov z Japonska, Kuby Jamajky či Dominikánskej republiky, 

6 druhov cognacku a brandy, 3 druhy ginu, 2 druhy tequily a vodky, destiláty od 

Žufánka, 11 druhov likérov od sladkých až po horské a vermuty. Zákazníci si 

v podniku môžu dať dva druhy čapovaného piva a fľaškové nealkoholické pivo 

Birell. Limonády o objeme 0,4l z macerovaných sirupov, ktoré sú kombináciou 

ovocia, zeleniny a byliniek v 7 variáciách, fresh džúsy a klasické nealkoholické 

nápoje ako sú Coca Cola, Tonic, Red Bull, Mattoni, Rauch a podobne. Veľkou 

pridanou hodnotou je spôsob servírovania nápojov. Ukážka je zobrazená na 

nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 25: Ponuka nápojov 

 (Zdroj: www.google.cz, 2018) 
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Na raňajky sú zákazníkom k dispozícii dva druhy jedál a to sladké a slané. Quiche 

za 58 Kč podľa dennej ponuky a Matcha ryžová ryža s kokosovým mliekom 

a lesným ovocím za 87 Kč. Od 11 hodiny sú podávané polievky podľa dennej 

ponuky a od 11:00- 21:00 je k dispozícii šalát, humus a burger. Po 21 hodine si 

zákazníci môžu pochutnať na Foccacia pomazánke z tofu a sušených paradajok 

za 58 Kč. Ako dezerty sú predávané torty a koláče, ktoré je možné upiecť aj na 

objednávku. Všetky jedlá sú vegetariánske, eventuálne vegánske a bezlepkové.  

Minimálne jeden krát do mesiaca sa v podniku uskutočňujú rôzne udalosti. 

Predstavenie nového menu, kuchyne, koncerty, prednášky, oslavy narodenín 

podniku. 

 

Obrázok 26: Ponuka jedál 

 (Zdroj: www.google.cz, 2018) 

• Kaviareň Momenta poskytuje široký sortiment kávy a to až 20 druhov, pričom 

si zákazníci môžu vybrať vždy z dvoch druhov kávy a to La Bohéme a výberovej 

drahšej kávy podľa aktuálnej ponuky. Všetky druhy kávy je možné pripraviť 

v bezkofeínovej variante, alebo so sójovým mliekom. 

6 druhov čajov od indických zmesí, čajov z čerstvého zázvoru, mäty, zelených 

čajov a bio čajov, či limonády prispôsobené zimnej a letnej ponuke o objeme 0,3 

/ 1l v štyroch variáciách zákazníkov príjemne osviežia. Ponuka momenty je 

obohatená o punče, či už nealkoholické, alebo alkoholické. Do ponuky domácich 

nápojov s ľadom sú zaradené limonády, fresh džúsy, ľadové čaje, legránže. Stálu 

ponuku podniku tvoria nealkoholické nápoje typu Bonaqua, Perrier, Coca-Cola, 

Tonic a 100 % ovocné bio šťavy. Spoločnosť ponúka 2 druhy fľaškového piva. 

Pilsner Urquell a nealkoholické pivo Radegast Birell. V ponuke je tiež 10 druhov 

rozlievaných červených a bielych vín, 2 fľaškové, 5 druhov šampanského 

a sektov, portské víno, 4 druhy rumov a aperitívov, ccognac a brandy, 7 variácii 
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likérov, destiláty od Žufánka, dva druhy vodky, ginu, tequilly a 4 druhy whiskey 

a bourbonu,  

 

Obrázok 27: Ponuka nápojov 

 (Zdroj: www.google.cz, 2018) 

Kaviareň ponúka bohaté raňajky podávané do 11 hodiny, kde sa v jedálnom lístku 

nachádzajú miešané vajcia, bagetky, ovsené a bezlepkové kaše všetko s mnoho 

variáciami. Na menu sú podávané zapečené pannini, francúzsky pečený slaný 

koláč, toasty, polievka podľa dennej ponuky a bravčové alebo kačacie rillettes 

s bielym vínom a bylinkami. Špecialitou podniku sú paštéty podávané s ovocím 

a bagetkou. Paštéty sú ručne vyrábané na základe dômyselnej receptúry manželov 

Jelínkových. Zákazníci si môžu pochutiť na kačacej, husacej, zajačej či bažantej 

paštéte. Ďalšou osobitosťou kaviarne sú dezerty a sušienky z vlastnej sušienkárne.  

 

Obrázok 28: Ponuka dezertov 

(Zdroj: www.google.cz, 2018) 
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Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené produkty a ceny čajovní Za Zrcadlem 

a Chajovny.  

 

Obrázok 29: Produkt a cena 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa jedálnych a nápojových lístkov spoločností) 

 

• Čajovna Za Zrcadlem ponúka široký sortiment čajov z rôznych kútov sveta. 

Obsahom nápojového lístku sú zelené nefermentované čaje, ktoré neprešli 

prirodzeným procesom, pri ktorom dochádza k oxidácii bunečnej šťavy z listov 

pochádzajúce z Číny, Japonska a Vietnamu, biele čaje, polozelené čaje, čierne 

a červené čaje z Darjeeling, Nepálu a Číny, čaj Pu Erh dodadočne fermentovaný, 

čaje ochutené a sladké, nečaje Maté, Rooibus, Salep a 12 druhov čajov, 

pripravovaných v studenej variante dochutených podľa želania zákazníka.  

Okrem čaju si zákazníci môžu pochutnať na káve či už filtrovanej, alebo klasickej, 

limonádach a alkoholických nápojoch. Zasýtiť sa môžu domácimi müsli, 

omeletou, klobáskami, sendvičmi, zeleninovým kus kusom, pohánkou, toastami 

či zapečenými pitami.  

Čajovňa ponúka vodné fajky s tabakmi niekoľkých značiek a chutí. Konkrétny 

sortiment sa síce neustále mení, ale ponuka 5 druhov tabakov z Nemecka, 

Spojených arabských emirátov a Českej republiky sú nemenné. Podnik vlastní 

Produkt Kč Produkt Kč

Zelené čaje 58-115 India, Nepál, Cejlon 75-125

Biele čaje 80-88 Taiwan 90-125

Polozelené čaje 58-105 Vietnam 75-125

Čierne a červené čaje 58-98 Aromatizované 75

Fermentované čaje 58 Bylinkové 75

Čaje ochutené a sladké 65-90 Čína 75-108

Nečaje 30-78 Japonsko 75-108

Ľadové čaje 63-68 Maroko, Turecko 55-105

Ostatné 65-105 Amerika 75

Alkohol 48-88 Ostatné nápoje 30-75

Jedlo 48-95 Jedlo 25-85

Vodná fajka 169-259 Vodná fajka 170

Čaj

Čajovna Za Zrcadlem Chajovna
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a neustále rozširuje zbierku tradičných aj moderných spoločenských hier, ktoré sú 

zákazníkom k dispozícii zdarma.  

• Chajovna ponúka na svojom nápojovom lístku ohromný počet čajov z rôznych 

svetadielov. India, Nepál, Cejlon, Taiwan, Vietnam, Čína, Japonsko, Turecko, 

Maroko, Gruzínsko, Amerika, aromatizované či bylinné čaje. Zákazníci si tu majú 

skutočne z čoho vyberať. Okrem čajov ponúka podnik tiež limonády, ľadové čaje, 

nečaje, miešané nápoje, kávy a mušty.  

Čo sa týka jedla, ponúka skôr pochutiny akými sú rôzne druhy semienok, 

ovocných a ovsených zmsí, orešky, pitu so zátarom a zeleninou kus kus, múčniky 

a torty podľa dennej ponuky. Súčasťou ponúkaného sortimentu sú taktiež vodné 

fajky. V podniku sa uskutočňujú exkurzie pre základné školy, ochutnávky čajov, 

cestovateľské prednášky.  

Súčasťou Chajovny je tiež obchod s čajom a keramikou, kde zákazníci nájdu 

bezmála 100 čajov zo všetkých významných čajových oblastí, širokú ponuku 

autorskej čajovej keramiky, orientálny riad a náčinie na prípravu čajov, vonné 

tyčinky, kaligrafiu a tušové maľby, či darčekové poukazy v rôznej hodnote.  

Positioning značky 

Všetky spoločnosti sú značkami zameranými na sortiment a zážitok. Každý podnik 

ponúka zákazníkom produkt, za účelom ktorého zákazníci podnik navštevujú. Nie je to 

len samotný produkt, ale kombinácia viacerých aspektov ako sú interiér podniku, produkt, 

služby, zážitok. Kaviarne ponúkajú kvalitné kávy, čajovne zas prvotriedne čaje. Podniky 

sú tiež hedonistické značky, pretože svojim zákazníkom ponúkajú potešenie a stimulujú 

v nich pozitívne pocity. Kaviarne sú tiež dizajnové značky, pretože stavba a vizuálnosť 

produktov hrá dôležitú rolu, nie len v boji s konkurenciou, ale aj pre zákazníkov 

samotných. 

Hlavnou výzvou pre podniky na trhu, kde ponúkajú produkty, ktoré sú nie len podobné, 

ale majú tiež porovnateľnú cenovú reláciu, nie je najdôležitejšie byť lepší ako druhí, ale 

byť iný ako druhí, stať sa odlišným. Zákazníci si na dnešnom presýtenom trhu môžu 

vyberať kam pôjdu, respektíve kde uspokoja svoje potreby. Preto je potrebné vyzdvihnúť 

prednosti daného podniku a zabezpečiť, aby bol produkt vnímaný pozitívnejšie ako 

konkurenčný. Každá firma používa odlišný positioning, umiestnenie na trhu. 
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• SKØG – Ako bolo uvedené, spoločnosti používajú podobnú business stratégiu, 

s čím súvisí ponuka sortimentu. SKØG sa odlišuje od svojej konkurencie tým, že 

podnik nie je obyčajnou kaviarňou, ale je spojením viacúčelového konceptu 

kaviarne a baru, kde okrem káv, limonád a klasických nápojov ponúka 

zákazníkom aj jedinečné drinky. Používa jedinečné a kreatívne servírovania, 

ktoré v dnešnej dobe sociálnych sietí ocenia mnohí zákazníci. Okrem špecifickej 

ponuky drinkov, je podnik v mysli zákazníkov vnímaný ako jeden z 

„luxusnejších“, nie len kvôli cene, ale aj interiéru v škandinávskom štýle, ktorý sa 

výrazne odlišuje od ostatných podnikov. Mnoho zákazníkov oceňuje kvalitné 

produkty a služby, ktoré im kaviareň poskytuje. Kaviareň je výnimočná tým, že 

káva pochádza v vlastnej pražiarne a tak je zaručená vždy prvotriedna kvalita 

kávy. SKØG sa snaží zákazníkom ponúknuť niečo viac vo forme zážitku 

a rôznych kurzov či prednášok, ktoré sa pravidelne konajú v priestoroch kaviarne.  

• Momenta – Druhým konkurenčným podnikom je kaviareň Momenta, ktorá 

zákazníkom ponúka široký sortiment káv a nápojov. Ponúka niekoľko druhov 

kvalitných káv a jej špecialitou je výroba vlastných francúzskych zákuskov 

a sušienok z vlastnej sušienkárne, ktoré sú medzi zákazníkmi veľmi obľúbené 

a vychýrené. Jej výhodou je tiež výhodná lokalita spolu so záhradkou a výhľadom 

na Zelní trh, kde zákazníci môžu tráviť príjemné chvíle so svojimi priateľmi. 

Nevšedný je tiež interiér ladený v industriálnom štýle doplnený drevenými 

prvkami.  

• Čajovna Za Zrcadlem – Čajovňa Za Zrcadlem zmenila svoje priestory a tiež svoj 

interiér. Pôsobí modernejším dojmom aj keď v nej prevládajú prvky tradičnej 

čajovne. Zákazníci si čajovňu obľúbili predovšetkým kvôli širokej ponuke 

kvalitných čajov z rôznych kútov sveta či vodným fajkám. Návštevníci si môžu 

zahrať jednu so spoločenských hier a stráviť tak príjemné chvíle so svojimi 

blízkymi. Ponuku dotvárajú ručne robené dezerty. 

• Chajovna – Chajovna je čajovňa s viac ako 20 ročnou tradíciou, čo značí, že jasne 

pozná svoju cieľovú skupinu a využíva vhodné prostriedky na svoj úspešný 

positioning. Podnik je typickým príkladom klasickej a konvenčnej čajovne 

umiestnenej v tmavých priestoroch, sedením na vankúšoch či sedacích vakoch 

a vôňou čajov a vodných fajok prenikajúcich celým priestorom. Ohromná ponuka 
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čajov a kvalitných tabakov, je spestrená zapojením zákazníka do procesu prípravy 

čaju, čo poskytuje zákazníkom skvelý a jedinečný zážitok. Okrem desiatok čajov 

od výmyslu sveta si zákazníci priamo v podniku môžu zakúpiť autorskú 

keramiku, orientálny riad, vonné tyčinky, tušové maľby a rôzne darčekové 

predmety, čím zákazníci môžu spojiť príjemné s užitočným. Zaujímavými sú tiež 

pravidelné prednášky a ochutnávky čajov. 

Komunikácia značky 

Hlavnou úlohou komunikácie značky je získať si pozornosť zákazníka, zaujať ho, 

presvedčiť a motivovať k akcii. V súčasnosti značky využívajú predovšetkým online 

komunikačné nástroje. Ustupujú od platenej reklamy, ktorá už nie je nevyhnutná a volia 

sociálne siete a internetové platformy. Sociálne médiá ponúkajú široké spektrum 

možností, ako osloviť cieľovú skupinu a vybudovať spoločnosti dobré meno, a to aj bez 

nákladnej reklamy.  

• SKØG – Hlavným komunikačným nástrojom podniku je Facebook. 

Prostredníctvom sociálnej siete firma poskytuje zákazníkom všetky informácie 

o aktuálnej ponuke, konajúcich sa akciách, aktualitách a podobne. Väčšina 

príspevkov je formulovaná v anglickom jazyku, z dôvodu vysokej návštevnosti 

zahraničných turistov. Na stránke je uverejnená ponuka jedla, Instagramové 

príspevky, videá a recenzie, na ktoré podnik reaguje v prípade pozitívnych aj 

negatívnych príspevkov, ktoré sa snaží náležite vyriešiť. Ďalším komunikačným 

nástrojom sú webové stránky, navrhnuté moderne a zaujímavo. Na prvý pohľad 

sa na stránke zobrazia obrázky interiéru a ponuky, kde po kliknutí sú obrázky 

presmerované na pražiareň podniku a Facebookové stránky. V prípade, že 

užívateľ nedisponuje Facebookovým účtom, veľa sa o podniku nedozvie. N 

stránkach je tiež zobrazená ponuka jedla a voľných pracovných miest.   

• Momenta – Momenta používa totožné komunikačné prostriedky ako SKØG, 

avšak Facebookové stránky pôsobia viac neformálne. Podnik sa snaží dostať 

k zákazníkom čo najbližšie a priblížiť im, ako to funguje nie len v prevádzke, ale 

aj v kolektíve zamestnancov. S návštevníkmi zdieľa fotografie z teambuildingov, 

vzdelávacích akcií či uskutočnených udalostí. Podnik tiež promptne reaguje na 

sťažnosti či pozitívne hodnotenia užívateľov. Internetové stránky sú dizajnové 
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a moderné, prehľadné, logicky usporiadané. Okrem ponuky jedál, nápojov 

a dezertov, spoločnosť zdieľa svoju víziu a príbeh, fotogalériu a recenzie od 

zákazníkov. 

• Čajovna Za Zrcadlem – Čajovňa na svojej sociálnej sieti komunikuje s 

návštevníkmi stránky veľmi otvorene a priateľsky. Nereaguje len  na recenzie, ale 

aj na väčšinu komentárov napísaných k príspevkom, čím si buduje a upevňuje 

vzťahy so zákazníkmi. S návštevníkmi zdieľa mnoho príspevkov niekoľkokrát do 

týždňa. Kvalita publikovaných fotografií však vo väčšine prípadov nie je 

dostačujúca. Webové stránky nie sú spracované moderným a dizajnovým štýlom 

ako v prípade kaviarní. Stránky sú tmavé, v niektorých prípadoch nedostatočne 

prehľadné, avšak poskytujúce všetky potrebné informácie o ponuke, ktorej sú 

definované všetky čaje aj s charakteristikou, novinky o otváracej dobe, či 

aktuálnym jedálnym lístkom, galéria priestorov a kniha návštev, kde zákazníci 

píšu svoje recenzie a postrehy, kde na ich príspevky opäť čaká spätná väzba 

podniku.  

• Chajovna – Čajovňa rovnako ako všetky ostatné podniky využíva ako svoj 

hlavný komunikačný nástroj Facebook, kde uverejňuje príspevky o čajoch 

s príslušnou vizualizáciou, prednáškach, ochutnávkach čajov a aktívne 

komunikuje so svojimi zákazníkmi a ponúka keramiku a čaje, ktoré je možné 

zakúpiť priamo v čajovni. Webové stránky sú spracovane pomerne moderne, 

avšak niekedy chaoticky. Zobrazujú aktuality, články so zaujímavou tematikou, 

ponuku nápojov, ktorá je však zbytočne selektovaná a zložitá a kým sa užívateľ 

dokliká k tomu čo hľadá, môže to trvať nejaký čas. Obsahom stránok sú tiež 

ponúkané služby pre firmy či školy a v prípade, že si chce návštevník 

zarezervovať miesto a podnik nepozná, je priložená mapa podniku a plánik 

miestností.  

 Analýza zákazníkov 

Prvá časť analýzy zákazníkov je zameraná na hodnotenie reálnych zákazníkov vybraných 

kaviarní a čajovní a zhodnotenie najčastejších dôvodov ich spokojnosti či nespokojnosti. 

Jednotlivé faktory boli dohľadávané na základe získaných sekundárnych dát zo 

sociálnych sietí (Facebook, Instagram), stránok spoločností, TripAdvisore, čo je najväčší 
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cestovateľský portál na svete, kde sa nachádza viac ako 500 miliónov nestranných 

recenzií od cestovateľov a miestnych, skenovaním fóra Zomato a Restu. Ďalšia časť 

pojednáva o trendoch, aktualitách, preferenciách a správaní zákazníkov v kaviarňach 

a čajovniach. Podklady boli spracovávané na základe článkov na internete.  

 Hodnotenia podnikov reálnymi zákazníkmi 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené zdroje, z ktorých bolo čerpané pri hľadaní hodnotení 

reálnymi zákazníkmi a ich kvantifikácia. V tabuľke sú zobrazené jednotlivé hodnotenia 

podľa online zdrojov, počtu hviezdičiek, prípadne priemerného hodnotenia podnikov. 

Obe kaviarne, rovnako ako čajovne majú najviac recenzii uverejnených na sociálnej sieti 

Facebook, ktorá bola najväčším zdrojom dát. Kaviarne dostali mnoho recenzií aj na 

portáli Trip Advisor a Zomato a o niečo menej na Restu. Čajovne na ostatných portáloch 

veľa hodnotení neostali, preto som čerpala prevažne zo sociálnej siete.  

 

 

Tabuľka 4: Zdroje hodnotenia zákazníkov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa analýzy online zdrojov a diskusii) 

 

 

 

***** 108 ***** 81 ***** 2 ***** 6

**** 40 **** 27 **** 0 **** 2

*** 8 *** 4 *** 1 *** 0

** 3 ** 2 ** 0 ** 0

* 2 * 1 * 0 * 0

∑ 161 ∑ 115 ∑ 3 ∑ 8

150 96 7 6

Priemerné hodnotenie 4,6/5 Priemerné hodnotenie 4,5/5 Priemerné hodnotenie 3.3/5 Priemerné hodnotenie 3.1/5

***** 37 ***** 23 ***** 11 ***** 0

**** 11 **** 9 **** 12 **** 0

*** 1 *** 2 *** 1 *** 0

** 0 ** 0 ** 0 ** 0

* 0 * 0 * 0 * 0

∑ 49 ∑ 34 ∑ 24 ∑ 0

***** 402 ***** 245 ***** 240 ***** 57

**** 30 **** 16 **** 61 **** 5

*** 7 *** 6 *** 20 *** 0

** 1 ** 4 ** 2 ** 0

* 7 * 3 * 3 * 0

∑ 447 ∑ 274 ∑ 326 ∑ 62

Restu Restu

Facebook Facebook

Restu Restu

Facebook Facebook

Čajovna za zrcadlem Chajovna
Trip Advisor Trip Advisor

Zomato Zomato

SKØG Momenta
Trip Advisor Trip Advisor

Zomato Zomato
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V tabuľke číslo 5 sú zobrazené pozitívne a negatívne hodnotenie zákazníkov kaviarní 

SKØG Urban Hub a Momenta. Kaviarne boli založené s ročným rozostupom, pričom 

SKØG bol založený v roku 2014 a Momenta o rok neskôr. Obe kaviarne majú veľmi 

pozitívne hodnotenia. Zákazníci pozitívne hodnotia ich nevšedný interiér, ktorý 

podnikom dodáva jedinečnú atmosféru, ochotný, priateľský a usmievaví personál, 

výbornú lokalitu v centre Brna, kde ma ale Momenta mierne navrch, pretože v letných 

mesiacoch zákazníkom ponúka terasu s výhľadom na Zelní trh. Zákazníci si v oboch 

podnikoch radi pochutnajú na kvalitnom jedle, ktoré uspokojí chute nie len všežravcom, 

ale aj vegetariánom a vegánom. Výhodou SKØGu je podľa zákazníkov maximálna 

profesionalita baristov, voda podávaná ihneď pri príchode každého zákazníka, chuť 

a dekorácia limonád a hlavne netradičné pojatie podniku v kombinácii s barom. Barmani 

tu pripravujú zaujímavé a netradičné drinky. V momente boli vyzdvihované dezerty. 

Nespočetne krát bolo prezentovaná chuť a kvalita dezertov, ktorá sa nedá porovnávať 

s ostatnými podnikmi. V Momente ponúkajú na výber z dvoch druhov káv, kdežto 

v SKØGu „len z jednej“. V momente tiež poskytujú krásny a zaujímavý servis a interiér 

je zladený do detailov. V negatívnych komentároch sa najčastejšie objavovala pomalá či 

arogantná obsluha, preplnený priestor a hlučné prostredie. Je logické, že v úspešnom 

podniku si zákazník neraz musí počkať, kým sa pri stole uvoľní miesto a automaticky 

v kaviarni nemôže byť ticho. Všetko sú to subjektívne názory a tak je možné že pre 

jedného obsluha arogantná je, pre iného nie. Veľmi oceňujem reakciu Petra Kollára, 

majiteľa SKØGu, za jeho interakciu pri negatívnych komentároch, kde sa snažil vyriešiť 

sťažnosti zákazníkov. Opodstatnenou kritikou v SKØGU sú pre niekoho nepohodlné 

stoličky z prostredia základnej školy a víno, ktoré viacerým zákazníkom nechutilo. 

Niektorí zákazníci sa sťažovali na malý obsah alkoholu v drinkoch, ktorý je k cene 

nápojov neadekvátny. Najvýraznejšou kritikou v Momente bola kyslá káva, ktorá sa 

v komentároch objavila niekoľkokrát a nedostatočná čistota toalety. Vo všeobecnosti sú 

obidva podniky veľmi pozitívne hodnotené a pre zákazníkov sú to miesta, kde radi 

oddychujú, pracujú a trávia svoj voľný čas s priateľmi.  
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Vybrané čajovne majú u zákazníkov veľmi pozitívne ohlasy. S negatívnymi som sa 

takmer nestretla a to aj napriek tomu, že som prešla stovky hodnotení a komentárov. 

Zákazníci sa v čajovniach cítia príjemné a oceňujú atmosféru podnikov, dopĺňanú milým 

a priateľským personálom. Čajovna Za zrcadlem a Chajovna podľa zákazníkov ponúkajú 

široký sortiment nie len čajov, ale aj limonád, jedál, chutných domácich dezertov či 

vodných fajok. Uhlíky v Chajovni sú zákazníkom dopĺňané podľa potreby a zdarma. 

Čajovna  Za zrcadlem zákazníkov ponúka jednu z najširších ponúk stolových hier v Brne. 

Je ich viac než 300 a tak si každý príde na svoje. Chajovna zas zákazníkom ponúka 

pravidelné čajové degustácie, osobitnú miestnosť na fajčenie vodných fajok a obchod, 

v ktorom si zákazníci môžu zakúpiť obrovské množstvo čajov a keramiky. 

V komentároch a hodnoteniach som nenarazila na žiadne relevantné negatívne recenzie. 

 

 

Atmosféra podniku Káva

Priateľský personál Dezerty

Vegánske jedlá Interiér

Servírovanie Obsluha

Barista Lokalita

Voda pri príchode Raňajky

Originálne drinky Viac druhov káv

Dezerty Záhradka

Káva Servis

Limonády Voda ku káve

Lokalita

Detaily, dekorácie Nekompletné objednávky

Obsluha

Jeden druh kávy Hlučné prostredie

Arogantná obsluha Kyslá káva

Dlhá doba objednávky Čakanie na miesto

Pomalá obsluha Voda

Nepohodlné stoličky Toalety

Alkohol v drinkoch

Nedostatok miesta

Víno

Ceny

Hlučné prostredie

Negatívne hodnotenie

Negatívne hodnotenie

Pozitívne hodnotenie

SKØG Urban Hub Cafe Momenta

Pozitívne hodnotenie

Tabuľka 5: Hodnotenie kaviarní 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa analýzy online zdrojov a diskusii) 
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Obecné trendy a požiadavky zákazníkov v roku 2017 

• Lokálnosť – Lokálnosť, alebo dokonca vlastnoručne vypestované plodiny sú 

trendy, ktoré vyjadrujú jasné zdelenie – ako šéfkuchári, tak hostia si zreteľne 

uvedomujú, že čím bližšie našim tanierom je jedlo vypestované, tým čerstvejšie, 

chutnejšie a často kvalitnejšie je. Z lokálnosti sa stáva základný atribút dobrého 

menu. Dať prednosť vlastnému, miestnemu a spravidla menšiemu dodávateľovi 

či pestovateľovi a vybudovať si s ním dlhodobý obchodný vzťah, sa naviac 

vyplatí nie len z hľadiska kvality, priame dodávky často znamenajú omnoho 

nižšiu cenu a väčšiu možnosť výberu (storyous.com, 2017). 

• Jednoduchosť – Vyznávanie jednoduchosti sa teší veľkej popularite v mnohých 

oboroch gastronómie. Šéfkuchári sa častejšie sústredia na jednoduché spôsoby 

prípravy a nekomplikované recepty postavené na menšom množstve a vysoko 

kvalitných surovinách (storyous.com, 2017). 

• Čisté a prírodné ingrediencie a menu – Čistota, kvalita a dobrý pôvod 

ingrediencií sú jasným predpokladom dobrej gastronómie. Využívajú sa hlavne 

ingrediencie, ktoré zatiaľ neboli nijako spracované a oceňuje sa vlastná výroba 

surovín (storyous.com, 2017). 

• Raňajky, brunch, brunchfast – Raňajky po celý deň a brunch majú zaistenú 

popularitu. K víkendom a dlhým večierkovým ránam jednoducho patria. Tradičná 

raňajková ponuka však začína prechádzať obmenou. Nastupuje nová generácia 

v podobe smaženého kuraťa, klobás, smažených vajec, škoricových slimákov so 

Vodná fajka Kvalitné čaje

Obsluha Príjemne prostredie

Stolné hry Obsluha

Široký výber čajov Domáce dezerty

Otváracia doba Relax

Jedlo, polievky Jedlo

Dezerty Čajové degustácie

Príjemné prostredie Obchod

Raňajky Vodná fajka

Osobitná miestnosť pre fajky

Nepohodlné sedenie Uhlíky

Obsluha

Hlučné prostredie Telefónny signál

Otravná muzika
Negatívne hodnotenie

Pozitívne hodnotenie

Čajovna Za zrcadlem Chajovna

Negatívne hodnotenie

Pozitívne hodnotenie

Tabuľka 6: Hodnotenie čajovní 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa analýzy online zdrojov a diskusii) 
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slaninou, sendvičmi s vajcami, slaninou a chrenom a podobne (storyous.com, 

2017). 

 Preferencie a správanie zákazníkov v kaviarňach a čajovniach 

V dnešnej dobe sa do kaviarní nechodí len na kávu alebo čaj, ako tomu bolo v minulosti. 

Ľudia si našli mnoho iných dôvodov, prečo ísť práve do kaviarne či čajovne: 

• Za zábavou – Do daných podnikov chodia ľudia, ktorí nechcú sedieť doma, 

sledovať televíziu, alebo upratovať. Tam si môžu prečítať noviny, surfovať na 

internete či si vychutnať kultúru, ktoré niektoré podniky ponúkajú. 

• Za priateľmi – Stretnutie s priateľmi pri káve, alebo čaji a naviac v príjemnom 

prostredí sa stáva stále obľúbenejším. Účastníci sa môžu porozprávať v kľudnom 

prostredí, kde sa na rozdiel od krčiem a barov budú počuť. 

• Za prácou – Pokiaľ zákazníci potrebujú v rámci práce prebrať so svojimi 

kolegami nejaké dôležité veci, kaviareň či čajovňa je vhodným miestom. 

Prostredie podnikov je omnoho príjemnejšie ako formálne prostredie 

v zamestnaní.  

• Za štúdiom – Veľa študentov sa zámerne stretáva v kaviarňach a čajovniach . Či 

už je to len tak, aby si odpočinuli pri pohári vína, alebo sa poradili ohľadom štúdia.  

• Za kvalitnou kávou – Nakoniec je tu možnosť trávenia času v podnikoch ako 

labužník. V tomto prípade si zákazníci chodia vychutnávať a skúšať nové typy. 

Kvalitnú kávu vyhľadávajú aj degustátory, ktorí ochutnávajú kávy a hodnotia ich 

z hľadiska vzhľadu, chute a vína (www.studentpoint.cz, 2016). 

Dnešná doba káve a kaviarenskej kultúre praje a vyzerá to, že kaviarenský boom hneď 

tak nepominie. Konkurencia už je síce zvlášť vo veľkých mestách silná, ale zatiaľ to 

vyzerá, že dobre vedený podnik nebude mať na trhu žiadny problém. Potvrdzujú to 

samotní kaviarnici a pražiči kávy, zákazníci dávajú stále častejšie prednosť menším 

lokálnym podnikom pred medzinárodnými reťazcami. Zatiaľ čo malým nezávislým 

kaviarňam vzrástli v minulom roku tržby o 5%, veľkým reťazcom o menej než 1%. To 

svedčí o tom, kam milovníci kávy chodia radšej. Stále pribúda zákazníkov, ktorí buď čas 

od času radi ochutnajú niečo iného, alebo dokonca pravidelne vyhľadávajú kvalitu a sú 

ochotní si za ňu priplatiť, poprípade si na ňu počkať. 
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Stále viac ľudí chce piť kávu, ktorá má príbeh. U výberových káv je známe aj meno jej 

farmára. Káva sa tak stáva podstatne osobnejšou záležitosťou ako unifikované kávy 

väčších kaviarenských reťazcov. Boomu tiež napomáha fakt, že Česi stále viac 

vyhľadávajú jednodruhovú kávu namiesto zmesí. Najobľúbenejšou je cappuccino, café 

latte, ale mnoho zákazníkov si obľúbilo čisté espresso. Na špičke je momentálne 

filtrovaná káva, ktorú sa naučila piť veľká rada ľudí. Ženy skôr preferujú kaviarne a 

cukrárne, pričom svoj obľúbený podnik navštívia v priemere trikrát do mesiaca. Až 40 

percent českých mužov uprednostní návštevu krčmy pred ostatnými typmi podnikov, ako 

sú reštaurácie, bary či kaviarne (www.podnikatel.cz, 2017). 

Čajovne sa dnes nachádzajú takmer v každom meste. Ponúkajú príležitosť ako si 

zákazníci môžu posedieť v kľudnom a príjemnom prostredí spolu so svojimi priateľmi. 

Preferencie zákazníkov k čajom sa líšia. Chute sú individuálne, veď nie nadarmo sa 

hovorí, sto ľudí sto chutí. Zo 60% väčšina pravidelných návštevníkov čajovní preferuje 

ovocné čaje, pričom ale majú chuť skúšať a objavovať nové chute. Zo začiatku si 

zákazníci vyberajú skôr náhodne, prípadne na odporučenie obsluhy. Zákazníkov zaujíma 

nie len chuť a vôňa nápojov, ale aj jeho servírovanie a pohoda, prichádzajúca s čajom. 

O toto všetko sa začne zaujímať a pri ďalšej návšteve si vyberá dôkladnejšie. V súčasnej 

dobe je vyhľadávaný Puehr a to aj vďaka svojim účinkom. Pomáha pri chudnutí, znižuje 

hladinu cholesterolu v krvi a je zdraviu prospešný. Ďalším obľúbeným čajom je Oolong 

polofermentovaný čaj, ktorý rozpúšťa tuk v krvi a pri vhodnom množstve pomáha 

udržiavať správnu životosprávu (www.novinky.cz, 2017).  

Ďalším trendom medzi zákazníkmi sú nové príchute. Na chuť ľudia prichádzajú bylinným 

a bylinne – ovocným čajom. Výrobcovia v tejto kategórii prichádzajú stále s novými 

príchuťami. Dlhodobo najobľúbenejšou príchuťou je u zákazníkov citrón a jeho 

kombinácia. Rastúcou kombináciou sú tiež funkčné čaje. Ide o čaje pomáhajúce pri 

prechladnutí, upokojujúce čaje, prieduškové, alebo urologické. Kvitnúce čaje vyrobené 

z ručne zväzovaných lístkov zeleného či bieleho čaju s vo vnútri umiestnenom kvetom 

bylinky, ktorý sa po zaliatí rozvinie zazíva v Českej republike boom (www.novinky.cz, 

2017). 
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 Identifikácia rizík a príležitostí 

V nasledujúcej kapitole sú identifikované a ohodnotené riziká a následne zvolené vhodné 

opatrenia k ich zníženiu či eliminácii3. Príležitosti podniku sú definované v súhrnnej 

SWOT analýze v kapitole 2.4.  

Identifikácia rizík 

V nasledujúcich bodoch sú uvedené možné riziká, ktoré môžu nastať v súvislosti so 

založením podniku. Riziká sú prevažne z interného prostredia, pretože žiadne výrazné 

vplyvy, ktoré môžu v súčasnej dobe ovplyvniť podnikanie mi nie sú známe.  

• Nedostatok finančných prostriedkov 

• Nevhodný priestor k prenájmu 

• Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov 

• Nespoľahlivosť vybraných dodávateľov 

• Silná konkurencia 

• Neočakávaný vývoj trhu 

• Nezáujem spotrebiteľov o daný typ podniku 

• Neuspokojenie požiadavkou zákazníkov 

• Nedosiahnutie celkového očakávaného úžitku 

Ohodnotenie rizík 

V nasledujúcej tabuľke sú ohodnotené riziká spojené so zavedením aktivity, ktoré by 

mohli nastať v priebehu založenia a následnej implementácie. Každý rizikový faktor má 

pridelenú určitú pravdepodobnosť, dopad a ocenené riziko. Pre hodnotenie rizík je 

použitá klasická stupnica s hodnotami 1-5, kde číslo 1 značí najmenšiu a číslo 5 najväčšiu 

pravdepodobnosť výskytu plánovanej zmeny.  

 

 

 

                                                 
3 Riziká sú stanovené na základe uskutočnených analýz, rozhovoru s Petrom Kollárom, majiteľom jedného 

z konkurenčných podnikov a štandardných rizík vznikajúcich pri založení podniku.  
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Tabuľka 7: Ohodnotenie rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Po ohodnotení rizík z tabuľky vyplynulo, že najväčšie riziko prestavuje nedostatok 

finančných prostriedkov, bez ktorých nie je možné podnikať, nedostatok kvalifikovaných 

zamestnancov, ktorí vytvárajú veľkú časť hodnôt pre zákazníkov a nedosiahnutie 

celkového očakávaného úžitku. Ďalšími podstatnými rizikovými faktormi sú silná 

konkurencia,  nezískanie vhodného priestoru k prenájmu, nezáujem spotrebiteľom o daný 

typ podniku a neuspokojenie ich požiadavkou. Na nasledujúcom obrázku sú jednotlivé 

rizikové faktory zobrazené na mape rizík.  

 

 

Poradové 

číslo Rizikový faktor

Pravdepodobnosť 

(1 min - 5 max)

Dopad                             

(1 min - 5 max)

Ocenenie 

rizika

1 Nedostatok finančných prostriedkov 3 5 15

2 Nevhodný priestor k prenájmu 2 5 10

3 Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov 3 5 15

4 Nespoľahlivosť vybraných dodávateľov 2 4 8

5 Silná konkurencia 4 3 12

6 Neočakávaný vývoj trhu 1 4 4

7 Nezáujem spotrebiteľov o daný typ podniku 2 5 10

8 Neuspokojenie požiadavkou zákazníkov 2 5 10

9 Nedosiahnutie celkového očakávaného úžitku 3 5 15
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Kvadrant významných hodnôt rizík

Kvadrant kritických hodnôt rizík

Kvadrant bezvýznamných hodnôt rizík

Kvadrant bežných hodnôt rizík

 Obrázok 30: Mapa rizík 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Opatrenia k zníženiu rizík 

Z mapy rizík je zjavné že všetky rizikové faktory sa nachádzajú v kvadrante kritických, 

alebo významných hodnôt. Hodnoty 2, 4, 6, 7, 8 sú umiestnené v kvadrante významných 

hodnôt, hodnoty 1, 3, a 9 sa nachádzajú na rozmedzí kritických a významných hodnôt 

a riziko 5 sa nachádza v kvadrante významných hodnôt. Každopádne je potrebné venovať 

sa všetkým rizikovým faktorom a znížiť riziko ich dopadu a to následovne:  

• Nedostatok finančných prostriedkov – Získanie finančných prostriedkov na 

realizáciu založenia podniku je nevyhnutnou záležitosťou, bez ktorej je nemožné 

začať. Pre financovanie je potrebné vypracovať podrobný podnikateľský plán, 

ktorého obsahom je cash flow podniku a podrobný popis podnikania, na základe 

ktorého sa subjekty rozhodujú o financovaní. Bonita klienta je dôležitým 

parametrom, podľa ktorého sa banky rozhodujú, či poskytnú, alebo neposkytnú 

žiadateľovi úver. Čím vyššiu bonitu klient dosahuje, tým vyššia je šanca na 

získanie nižšieho úroku. Preto je vhodným opatrením zvýšenie bonity.  

• Nevhodný priestor k prenájmu – Predstavy o pôdoryse a priestoroch podniku 

sa môžu značne diferencovať od ponúk na trhu. Vhodným opatrením na 

odstránenie rizika by tak mohla byť spolupráca s architektom a dizajnérom, ktorá 

dokážu priestory prispôsobiť požiadavkám zákazníkov a navrhnúť vhodné 

dispozičné riešenie pre podnik.  

• Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov – V súčasnej dobe, kedy je veľmi 

nízke % nezamestnanosti môže byť obtiažne nájsť personál, ktorí by splňoval 

všetky požadované kritéria. Preto je vhodnou cestou nájsť ľudí, ktorí sú ochotní 

sa rozvíjať a zabezpečiť tak školenia, ktoré im doplnia chýbajúce vzdelanie 

a schopnosti v danej oblasti. Ďalším opatrením je motivovať ich k lepším 

výkonom a k lojalite.  

• Nespoľahlivosť vybraných dodávateľov – Mať vhodných dodávateľov, ktorí 

dodávajú podniku kvalitné suroviny a produkty je veľmi dôležité, pretože sa od 

toho odvíja kvalita poskytovaných produktov. Preto je vhodné overiť si odkiaľ 

dovážané ingrediencie pochádzajú, aké je ich zloženie a podobne. Jedným 

z opatrení zabraňujúce nespoľahlivosť dodávateľom je uzatvorenie zmluvy 
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s vopred stanovenými požiadavkami a náležitosťami. Dôležité je tiež udržiavanie 

dlhodobých pozitívnych vzťahov s dodávateľmi.  

• Silná konkurencia – Konkurencia na trhu je silná a neustále pribúda. Tomuto 

faktoru je veľmi ťažké zabrániť a eliminovať ho. Podnik však môže priebežne 

sledovať a analyzovať konkurenčné podniky, na základe čoho získa podstatné 

informácie o svojich konkurentoch.  

• Neočakávaný vývoj trhu – Neočakávaný vývoj trhu môže podnik ovplyvniť ako 

pozitívne, tak negatívne. Spoločnosť môže sledovať trendy, preferencie 

zákazníkov a snažiť sa predvídať ako bude trh reagovať. Netreba zabúdať, že 

podnik sa vždy môže trhu prispôsobiť.  

• Nezáujem spotrebiteľov o daný typ podniku a neuspokojenie požiadavkou 

zákazníkov -  Môže sa stať, že spotrebitelia nebudú mať záujem o podnik, alebo 

ponúkané služby, čomu sa dá zabrániť dôsledným sledovaním zákazníkov a ich 

preferencií v gastronomickej oblasti. Je tiež potrebné dbať na synchronizáciu 

zamestnancov, produktov, služieb, interiéru a všetkých dôležitých prvkov, ktoré 

majú vplyv na poskytovanú hodnotu a zákazníkov.  

• Nedosiahnutie celkového očakávaného úžitku – Celkový očakávaný úžitok je 

možné dosiahnuť kombináciou vyššie uvedených faktorov. Je nevyhnutné ich 

zosúladiť tak, aby prinášali čo najväčšiu možnú hodnotu pre zákazníka. 

V tabuľke číslo 8 sú zobrazené rizikové faktory, ich opatrenia a nové hodnoty, ktoré 

vznikli n základe eliminácie rizík.  

 

Poradové 

číslo Rizikový faktor Opatrenie

Pravdepodobnosť 

(1 min - 5 max)

Dopad                             

(1 min - 5 max)

Nová 

hodnota

1 Nedostatok finančných prostriedkov Podnikateľský plán, bonita 2 5 10

2 Nevhodný priestor k prenájmu Architekt, dizajnér 1 4 4

3 Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov Školenia, motivácia 1 5 5

4 Nespoľahlivosť vybraných dodávateľov Obchodné zmluvy, budovanie vzťahov 1 4 4

5 Silná konkurencia Analýza a sledovanie konkurencie 2 3 6

6 Neočakávaný vývoj trhu Sledovanie trhu 1 3 3

7 Nezáujem spotrebiteľov o daný typ podniku Analýza zákazníkov 1 5 5

8 Neuspokojenie požiadavkou zákazníkov Analýza zákazníkov a ich potrieb 2 5 10

9 Nedosiahnutie celkového očakávaného úžitku Kombinácia uvedených faktorov 2 5 10

Tabuľka 8: Navrhnuté opatrenia 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Pavučinový graf zobrazuje porovnanie hodnôt pôvodných rizík, a hodnôt rizík po 

stanovení vhodných opatrení. Nové hodnoty označené červenou farbou označujú zníženie 

rizika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PEST analýza obecného prostredia 

PEST analýza zobrazuje komplexný pohľad na prostredie spoločnosti. Mapuje súčasnú 

situáciu a podáva odpovede na otázky ako sa prostredie podniku bude, alebo môže 

vyvíjať. Skúma politické, ekonomické, sociálne a technologické faktory podniku 

(Hadraba, 2004). Cieľom PEST analýzy je preskúmať podnikateľské prostredie v Českej 

republike.  

 Politické faktory 

Tak ako aj ostatné spoločnosti podnikajúce na území Českej republiky podlieha Zrnko 

čaje právnym normám a zákonom, ktoré musí dodržiavať a rešpektovať. Vstúpením do 

Európskej únie sa prehĺbila miera otvorenosti ekonomiky, napriek tomu je však politická 

situácia v štáte premenlivá a nestála.  

Graf 1: Pavučinový graf 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Každá živnosť má svoje špecifiká a živnostenský zákon nerieši všetky situácie a pravidla 

pre každú živnosť zvlášť. Pri prevádzkovaní gastronomického zariadenia je potrebné 

riadiť sa ďalšími zákonmi, ktoré sa týkajú oboru. 

Podnikateľské oprávnenie 

Hostinská činnosť je podľa živnostenského zákona živnosťou remeselnou a je nutné pre 

túto činnosť získať živnostenský list. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o činnosť voľnú , 

je nevyhnutné okrem všeobecných podmienok (minimálne 18 rokov, spôsobilosť 

k právnym úkonom, bezúhonnosť) splniť aj požiadavky na odbornú spôsobilosť, 

(napríklad výučným listom v obore, maturitným vysvedčením v obore a podobne), prax 

v obore a spôsobilosť na prácu s potravinami. Pokiaľ fyzická osoba nemá požadované 

vzdelanie, je možné predpísané doklady o odbornej spôsobilosti nahradiť vzdelaním 

v príbuznom obore, rekvalifikačným kurzom, alebo kvalifikačnou skúškou a k tomu vždy 

dokladom o vykonaní praxe (www.podnikatel.cz, 2008).  

Prevádzka 

Pri preberaní akejkoľvek gastronomickej prevádzky by mal nový prevádzkovateľ v prvej 

rade overiť náležitosti týkajúce sa kolaudácie, teda či ma prevádzka skutočne schválenú 

prevádzku na tento druh prevádzky, ktorý predávajúci ponúka a uvádza. Dôležité je zistiť 

si všetky záväzky s dodávateľom, ktorý nový prevádzkovateľ s prevádzkou preberá.  

Najčastejšie sa jedná o finančnú dotáciu od pivovaru, ktorá je vždy podmienená určitou 

výtočou piva po dobu pevne stanoveného obdobia. Ďalej to môžu byť leasingové splátky 

kávovaru či akéhokoľvek zariadenia. V neposlednej rade je nutné informovať sa 

u majiteľa objektu, kde sa prevádzka nachádza, či má momentálny prevádzkovateľ voči 

nemu splnené všetky finančné záväzky. To znamená, že neexistuje žiadny dlh za 

nájomné, energie, prípadne ďalšie poplatky spojené s prevádzkou 

(www.gastrorealitypraha.cz, 2009). 

Koncesia na predaj alkoholu a liehovín 

Senát parlamentu Českej republiky schválil novelu zákona, ktorá zavádza koncesiu na 

predaj alkoholu. Táto koncesia sa vzťahuje na všetkých podnikateľov, fyzické osoby, 

právnické osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom obchodujú, alebo predávajú alkoholické 

nápoje, alebo akýmkoľvek spôsobom distribuujú alkohol a iné liehoviny. Novela sa stala 
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účinnou 17.10.2013. Koncesia sa zariaďuje spolu so žiadosťou o živnostenský list. Za 

koncesiu sa nič neplatí a slúži pre kontrolu a prehlaď colného úradu (www.prodej-ready-

made-spolecnosti.cz, 2013). 

Hygienické požiadavky na potravinárske prevádzky 

V nasledujúcom texte sú predstavené zásady sanitácie v potravinárskych prevádzkach, 

ktoré je podľa platných hygienických noriem nutné dodržiavať: 

• Potravinárske prevádzky musia byť udržiavané v čistote a v dobrom stave. 

• Usporiadanie, vonkajšia úprava, konštrukcia, podlaha a veľkosť potravinárskych 

prevádzok musí umožňovať odpovedajúcu údržbu čistenie a dezinfekciu, 

vylučovať, alebo minimalizovať kontamináciu ovzdušia a poskytovať primeraný 

pracovný priestor pre hygienické prevedenie všetkých postupov práce.  

• K dispozícii musí byť dostatočný počet splachovacích záchodov pripojených na 

účinný kanalizačný systém. K dispozícii musí byť tiež primeraný počet umývadiel 

na umývanie rúk, vhodne rozmiestnených a označených. Musia byť vybavené 

prívodom teplej a studenej tečúcej vody, prostriedkami na umývanie rúk 

a hygienické osušenie.  

• K dispozícii musia byť vhodné a dostatočné prostriedky pre prirodzené, alebo 

nútené vetranie.  

• Zamestnanci prevádzky musia byť držiteľmi potravinárskeho preukazu 

a dodržovať hygienické predpisy.  

• Systém kritických kontrolných bodov (HACCP) si kladie za cieľ zdravotnú 

nezávadnosť výrobkov. Definuje biologické, chemické a fyzikálne druhy 

nebezpečia, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť výrobkov. Zavedenie tohto 

systému je povinné zo zákona a mal by byť každému podniku vytvorený na mieru. 

• Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, 

či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje 

zložku, ktorá môže spôsobiť alergické reakciu (www.ipodnikatel.cz, 2011).       
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BOZP  

Povinnosti týkajúce sa BOZP v reštauráciách, hoteloch, kaviarňach a ostatných 

gastronomických prevádzkach patria medzi jedny z najrozsiahlejších. Medzi základné 

povinnosti v gastronómii patria (www.bozp.cz, 2017): 

Tabuľka 9: BOZP 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa www.bozp.cz, 2017) 

 

 Ekonomické faktory 

Podnikateľské prostredie 

Optimistický vývoj tuzemskej ekonomiky v roku 2016 podporil rekordný záujem 

o zakladanie nových firiem. V priebehu roku 2016 vzniklo 28 837 nových spoločností, 

najviac od predkrízového roku 2007. Celkový počet firiem tak presiahol 450 000 

a medziročne sa zvýšil o 4,8 %. Takmer polovica firiem zaregistrovaná v roku 2016 mala 

sídlo v Prahe. K najčastejším predmetom podnikania patril veľkoobchod, služby 

a podnikanie v oblasti nehnuteľností. Výrazný rast záujmu o zakladanie nových firiem 

súvisí s očakávaním ďalšieho optimistického vývoja ekonomiky. Podnikatelia chcú 

využiť konjunktúry, vyhľadávajú nové investičné príležitosti a majú chuť investovať do 

nových projektov s vidinou vyšších ziskov. V roku 2016 vzniklo, ale zároveň zaniklo 

najviac podnikov za posledných 10 rokov. To súvisí s rýchlo rastúcou ekonomikou, kedy 

nové firmy na trhu zvyšujú konkurenčný tlak a nekonkurencieschopné subjekty z trhu 

postupne odchádzajú (www.kurzy.cz, 2017).  

Takmer polovica firiem, ktoré boli zaregistrované v roku 2016 vznikli v Prahe 44%. Z 

regionálneho pohľadu ma silnú pozíciu tiež Juhomoravský kraj 12,9%, Moravskoslezský 

8,5% a Stredočeský kraj 6,8%. V týchto štyroch krajoch vznikli takmer tri štvrtiny 

nových firiem. V okolí najvýznamnejších metropol ako je Praha, Brno a Ostrava, je 

dlhodobo zakladané najviac spoločností, pretože tu existuje najväčší priestor pre nové 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Ergonómia práce a pracovného prostredia

Zaistenie požiarnej ochrany Spracovanie smerníc OOPP

Pravidelné kontroly a audity BOZP Evidencia a hlásenie pracovných úrazov

Pravidelné vyhľadávanie a vyhodocovanie rizikových faktorov Spracovanie traumatologického plánu

Zaistenie prevencie a následných náprav rizík Školenie zamestnancov v oblasti BOZP

Kategorizácia práci podľa výšky rizika Kontoroly a revízie techniských zariadení

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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podnikateľské príležitosti. Najmenej firiem v roku 2016 bolo založených v Karlovarskom 

kraji, na Vysočine a Libereckom kraji (www.kurzy.cz, 2017). 

Tabuľka 10: Nové podniky v Juhomoravskom kraji 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa www.kurzy.cz, 2017) 

 

K najčastejšiemu predmetu činnosti u firiem založených v roku 2016 patria 

sprostredkovanie veľkoobchodu 17,7%, služby 14,1% a prenájom a správa nehnuteľností 

9,7% (www.kurzy.cz, 2017). 

Tabuľka 11: Predmet podnikania 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa www.kurzy.cz, 2017) 

 

Tržby v gastronomickej oblasti 

Začiatok roku 2017 zastihol sektor služieb ČR pokiaľ ide o rasty tržieb v mimoriadne 

dobrej kondícii. Ich prekvapivo prudký medziročný nárast v januári o 7% nebol v danej 

intenzite zaznamenaný už 10 rokov. Prispeli k nemu predovšetkým tržby za ubytovacie 

a stravovacie služby, ktoré boli oproti januáru 2016 vyššie o 11,4% a to ako v segmente 

ubytovania 11,5%, tak aj stravovania s prakticky rovnakou dynamikou 11,4%. 

Gastronomické zariadenia okrem vyššie zmienenej reálnej výkonnosti podľa rastu tržieb 

Predmet činnosti Nové podniky %
Sprostredkovanie veľkoobchodu 5108 17,71

Ostatné profesné, vedecké, technické činnosti 4064 14,01

Prenájom a správa nehnuteľností 2785 9,66

Stravovanie v reštauráciách, stánkoch, mobilných zariadeniach 2154 7,47
Podporné činnosti pre poľnohospodárstvo 829 2,87

Kraj Nové podniky %
Juhočeský 947 3,28

Juhomoravský 3719 12,9
Karlovarský 429 1,49

Královohradecký 786 2,73

Liberecký 687 2,38

Moravskoslezký 2453 8,51

Olomoucký 1070 3,71

Pardubický 753 2,61

Plzeňský 965 3,35

Praha 12625 43,78

Stredočeský 1951 6,77

Ústecký 930 3,23

Vysočina 565 1,96

Zlínský 871 3,02

Neurčené 86 0,3

Celkom 28837 100



94 

 

v stálych cenách ukázalo v januári ďalšie zrýchlenie predovšetkým nominálnych tržieb, 

čo je možné z významnej časti pripočítať elektronickej evidencii tržieb. Február už 

podobné impozantné medziročné nárasty tržieb v službách celkom v reálnom vyjadrení 

nezopakoval. Tržby v službách celkom tak stúpli medziročne o 1,2% ťažené práve 

tržbami za ubytovanie a stravovanie 7,8%, ktorých dynamika bola oproti službám celkom 

vyššia viac ako šesťkrát (www.socr.cz, 2017).  

 

Graf 2: Tržby za sektor služieb v odvetví ubytovania a stravovania (reálne, medziročný index) 

(Zdroj: www.socr.cz, 2017) 

 

Priemerné spotrebné výdaje domácnosti 

Priemerná česká domácnosť v minulom toku utratila 125 947 Kč na osobu. Spotrebné 

výdaje medziročne stúpli o 2,8%, čo je najvýraznejší rast od roku 2007, po ktorom prišla 

kríza. Výdaje zahrňujúce útraty za potraviny, bývanie, dovolenky, zdravie, vzdelanie 

a kultúru ukrojili z čistých príjmov 77%. Najvýznamnejšími položkami v rodinnom 

rozpočte sú dlhodobo výdaje na bývanie a energie, ktoré tvoria 20,8% spotrebných 

výdajov. Na druhom mieste sú potraviny a alkohol, ktoré tvoria 19,8% výdajov. Útraty, 

za obe skupiny v minulom roku stúpli, čo je pozitívnou správou, pretože výdaje za 

alkoholické a nealkoholické nápoje ovplyvňujú plánovanú spoločnosť. Rast bol viditeľný 

aj u výdajov za oblečenie a obuv, vybavenie bytu, poštu a telekomunikácie, dovolenku, 

kultúru, či stravovanie a ubytovanie. Rast výdajov je dobrou správou pre oblasť 

podnikania, pretože spotrebitelia, sú ochotní vynaložiť vyššie finančné prostriedky na 

uspokojenie svojich potrieb. Naopak menej domácnosti utrácali za zdravie, na ktoré 

pripadá 2,6% výdajov a vzdelanie s 0,5% výdajov. Za čo a koľko v priemere Česi 
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utrácajú, sa líši podľa typu a zloženia domácností čo je zjavné z nasledujúcej tabuľky 

(www.czso.cz, 2018). 

Tabuľka 12: Priemerné spotrebné výdaje domácnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa www.czso.cz, 2018) 

 

 Sociálne faktory 

Počet obyvateľov sa za 3 mesiace roku 2017 takmer nezmenil a podľa predbežných 

výsledkov žilo na území Juhomoravského kraja k 31.3.2017 celkom 1 178 815 

obyvateľov. Počet obyvateľov sa zvýšil o 3 osoby, čo je len nepatrný nárast , ktorý je 

výsledkom sťahovania. Do Juhomoravského kraja sa prisťahovalo o 509 osôb viac, než 

sa z neho odsťahovalo. Nasledujúca tabuľka ukazuje prehľad celkového počtu 

obyvateľov, ako aj genderovo rozdelenie (www.czso.cz, 2018).  

Tabuľka 13: Stav obyvateľstva v Juhomoravskom kraji 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa www.czso.cz, 2018) 

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje vekové zloženie obyvateľstva mužov a žien 

v Juhomoravskom kraji.  

Položka Priemerná domácnosť Domácnosti s detmi Domácnosť dochodcov

POTRAVINY 22 814 18 410 27 031

Nealkoholické nápoje 2 140 1 774 2 213

Alkoholické nápoje 1 928 1 210 2 408

BÝVANIE, VODA, ENERGIE, PALIVÁ 26 253 18 573 34 063

VYBAVENIE BYTU, ZARIADENIE DOMÁCNOSTÍ 7 651 5 894 7 526

ZDRAVIE 3 261 2 276 4 656

DOPRAVA 13 896 13 099 8 459

POŠTA, TELEKOMUNIKÁCIA 5 162 4 499 4 562

REKREÁCIA, KULTÚRA 11 928 10 993 10 553

VZDELÁVANIE 684 1 162 34

STRAVOVANIE, UBYTOVANIE 7 231 8 011 4 209

Celkom Muži Ženy Celkom Muži Ženy

Juhomoravský kraj 1 178 812 577 723 601 089 1 178 815 577 866 600 949

Okresy:

Blansko 108 248 53 329 54 919 108 247 53 351 54 896

Brno-město 377 973 182 549 195 424 377 846 182 501 195 345

Brno-venkov 217 720 107 576 110 144 218 030 107 792 110 238

Břeclav 115 432 56 687 58 745 115 453 56 702 58 751

Hodonín 154 432 76 250 78 339 154 455 76 189 78 266

Vyškov 91 133 45 109 46 024 91 152 45 128 46 024

Znojmo 113 717 56 223 57 494 113 632 56 203 57 429

Stav k 1.1.2017 Stav k 31.3.2017
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Tabuľka 14: Vekové zloženie obyvateľstva 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa www.czso.cz, 2018) 

 

Trendy v gastronómii 

Gastronomické trendy sa vyvíjajú podľa potrieb každej doby a sledujú životný štýl 

obyvateľov. Podľa požiadaviek zákazníkov sa mení ponuka jedál. Gastronómia sa 

zameriava na kvalitu, zdraviu prospešné zložky pre udržanie dobrej kondície, 

racionálnosť, čerstvé ingrediencie a redukuje sa používanie aditív (stabilizátory, spojivá). 

Efektívna a kratšia doba prípravy je dosiahnutá využitím nových poznatkov a novej 

techniky v gastronómii. Klasická ponuka obedov o niekoľkých chodoch sa mení na 

ponuku menších jedál zo širokého voľného výberu. Prejavuje sa záujem o vegetariánsky 

spôsob stravovania. Od roku 1999 sa v českých reštauráciách objavuje používanie 

biopotravín pri zostavovaní menu, ktoré okrem kvality pozitívne ovplyvňujú chuť 

pokrmov. Pokrmy s obsahom účinných zdravie prospešných látok sa nazývajú "Bio 

Food" alebo tiež "Functional Food" (www.varenijeumeni.cz, 2017). 

Cieľom zážitkovej gastronómie je prežitok z konzumácie jedla, a to nielen prežitok 

zameraný na chuťové bunky, ale aj na ďalšie ľudské zmysly. Hosť môže pozorovať 

prípravu svojho objednaného pokrmu napríklad formou flambovania priamo pri stole, 

filetovania a podobne. Často sa sám hosť môže aj fyzicky podieľať na príprave, ktorá je 

sprevádzaná napríklad zvukovými efektmi a neštandardným osvetlením. V poslednej 

dobe vznikli pojmy ako "Fun Food" a "Fancy Food". Jedná sa o zábavnú formu 

gastronómie, ktorá využíva tvorivosti kuchára a obsluhy (www.varenijeumeni.cz, 2017).  

V reakcii na vzrastajúci dopyt po kvalitných produktoch maloobchodné reťazce na 

českom trhu zapracovali na privátnych značkách a doplnili obsah komunikácie voči 

svojim zákazníkom. Veľmi používaným sa stalo označenie obalu informácií o českom 

pôvode potraviny. Zákazník, ktorý však včera s chuťou siahol po "českom" výrobku, dnes 

už vyžaduje produkciu od regionálnych výrobcov. Taktiež je možné očakávať, že BIO, 

fair-trade a podobné produkty budú ďalej rásť a to predovšetkým vďaka zvyšujúcej sa 

spoločenskej zodpovednosti v oblasti potravín. Ľudia chcú zodpovednejšie pristupovať 

0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65+

2017 1178812 182280 772488 224044 577723 93333 392382 92008 601089 88947 380106 132036 42,2 40,6 43,7

Ženy

Celkom
Vo vekuVo veku

Priemerný vek

Celkom Muži ŽenyCelkom Celkom
Vo veku

Počet obyvateľov k 31. 12. Muži
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aj k spotrebe potravín. Viac ako polovica českej populácie považuje plytvanie a 

vyhadzovanie potravín za najväčší problém, ktorý sa potravín týka (www.ipsos.com, 

2015).                 

 Technologické faktory 

Spoločnosť sa snaží uspokojiť všetky požiadavky zákazníkov a poskytovať služby na 

najvyššej úrovni. S neustálym rozvojom nových technológii  na trhu sa tak prispôsobuje 

ich potrebám a požiadavkám. Jednou z dnes už každodenne používanou technológiou je 

platobný terminál, ktorý zákazníci spoločnosti nájdu v podniku a uľahčí im tak 

bezhotovostnú platbu. Platobný terminál je elektronické zariadenie, ktoré zákazníkom 

umožňuje platbu platobnou kartou, alebo bezhotovostným stykom pomocou platobnej 

karty. 

S príchodom povinnosti o elektronickej evidencii tržieb (EET), alebo online registrácii 

tržieb je potrebné podnik vybaviť pokladňou vybavenou týmto systémom. EET je spôsob 

evidencie tržieb, kedy sú údaje o každej transakcii obchodníka online posielané na štátnu 

správu. Systém EET bol v Českej republike spustený v roku 2016 a dnes je dodržiavanie 

systému EET zákonnou povinnosťou podnikateľa (www.eltrzby.cz, 2018). 

Pre prípravu prvotriednej a kvalitnej kávy je v podniku nevyhnutný profesionálny 

kávovar. Profesionálne kávovary sú na rozdiel od automatických vyrobené z kvalitnejších 

a odolnejších materiálov, disponujú väčším počtom funkcií a sú pripravené na väčšiu 

záťaž. Mávajú tiež objemné zásobníky vody, ktoré si dokážu  samy dopúšťať, ohrievaciu 

plochu na hrnčeky a trysku na šľahanie mlieka, alebo ohrievanie rôznych nápojov. 

K zariadeniu je potrebné dokúpiť radu ďalších nástrojov akými sú mlynček na kávu či 

kanvičky určené ku šľahaniu mlieka (www.kavovary.info.cz, 2017). 

Stručné zhrnutie PEST analýzy 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené kľúčové faktory vyplývajúce z analýzy obecného 

prostredia a ich hodnotenie.  
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Tabuľka 15: Kľúčové faktory PEST analýzy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Politické faktory 

• Podnikateľské prostredie hodnotím pozitívne, pretože splňujem všetky potrebné 

požiadavky pre založenie živnostenského listu v obore gastronómie. Ako 

majiteľka podniku disponujem výučným listom v obore, dosiahla som hranicu 18 

rokov, som spôsobilá k právnym úkonom a bezúhonná.  

• Pri preberaní gastronomickej prevádzky môže vzniknúť množstvo komplikácii, 

napríklad s minulým dodávateľom, majiteľom, či s finančnými záväzkami. Preto 

je tento faktor ohodnotený negatívne.  

• Koncesia na predaj alkoholu a liehovín sa zariaďuje spolu so živnostenským 

listom a je jednoduché ju získať. Nie je potrebné vynakladať žiadne finančné 

prostriedky a slúži ako prehľad colnému úradu.  

• Faktor hygienických požiadaviek na potravinárske prevádzky som označila 

záporne z dôvodu neznalosti objektu, ktorý si budem prenajímať. Tento priestor 

nemusí byť prispôsobení prevádzke v gastronómii a bude potrebné vynaložiť 

vysoké finančné prostriedky na jeho úpravu.  

• BOZP, nie je pre podnik žiadnou veľkou prekážkou a dodržiavanie noriem je 

dôležité a nevyhnutné, pretože zamestnanci sú jednou z najdôležitejších častí 

firmy. 

Ekonomické faktory 

• Vývoj tuzemskej ekonomiky je priaznivý a v posledných rokoch vzniká stále viac 

nových spoločností. Vo veľkom meste ako je Brno, je veľký priestor pre 

Politické faktory Sociálne faktory

Podnikateľské oprávnenie + Stav obyvateľstva v Juhomoravskom kraji +

Prevádzka - Vekové zloženie obyvateľstva +

Koncesia na predaj alkoholu  liehovín + Trendy v gastronómii +

Hygienické požiadavky na potravinárske prevádzky - Technologické faktory

BOZP + Platobný terminál +

Ekonomické faktory Elektronická evidencia tržieb -

Podnikateľské prostredie - Profesionálny kávovar +

Rastúce tržby v gastronomickej oblasti +

Priemerné spotrebné výdaje domácnosti +
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podnikateľské príležitosti a tak tu vniká mnoho nových podnikov podnikajúcich 

v gastronómii. Vzniká tak silná konkurencia, s ktorou je potrebné súperiť.  

• Tržby v gastronómii každým rokom narastú, čo svedčí o náraste záujmu 

spotrebiteľov o tento druh služieb, podobne ako aj priemerné spotrebné výdaje 

domácnosti, ktoré medziročne stúpli o 2,8%. 

Sociálne faktory 

• Tempo rastu obyvateľstva v Brne síce rastie pomaly, ale má stúpajúcu tendenciu. 

Najviac obyvateľov mesta Brna je vo veku 16-64 rokov, čo je pozitívnou správou, 

pretože cielime na skupinu v spomínanom rozmedzí.  

• Trendy v gastronómii smerujú zaujímavom smerom, z ktorého je možné sa z 

veľkej časti inšpirovať pri tvorbe jedálneho a nápojového lístka, konzistencii jedla 

či servírovaní.  

Technologické faktory 

• Takmer všetky spoločnosti dnes disponujú platobným terminálom, ktorý 

zákazníkom uľahčuje platenie. Mnoho zákazníkov pri sebe hotovosť takmer 

nenosí a preto je pohodlné platiť bezhotovostne.  

• S príchodom povinnosti o elektronickej evidencii tržieb je potrebné disponovať 

zariadením podľa legislatívnych požiadaviek a posielať prebehnuté transakcie na 

štátnu správu.  

• Podnik musí byť vybavený profesionálnym kávovarom. Spočiatku musí 

investovať do nákupu zariadenia, ale preto, aby mohol podnik poskytovať 

kvalitné produkty, potrebuje akostné prístroje. 

 SWOT analýza 

Na základe spracovania predchádzajúcich analýz podniku som vypracovala súhrnnú 

SWOT analýzu. V prílohách 5 a 6 sú zobrazené predpokladané silné a slabé stránky 

podniku pri začatí podnikania. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť neexistuje jedná sa iba 

o potencionálne silné a slabé stránky vyplývajúce z analýzy. Obsahom príloh 7 a 8 sú 

identifikované príležitosti , ktoré by na základe predpokladov podnik mal využiť, aby sa 

stal úspešným. 
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Pri hodnotení SWOT analýzy sa porovnáva dôležitosť jednotlivých znakov navzájom. 

Pre nasledovné porovnanie som zvolila trojstupňové hodnotenie (Bazant.wordpress.com, 

2010). 

Tabuľka 16: Hodnotenie SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa www. bazant.wordpress.com) 

 

V súlade s posúdením dôležitosti medzi jednotlivými prvkami matíc sa po súčte hodnôt 

následne vyjadruje percentuálna váha faktorov. V nasledujúcich tabuľkách je 

zobrazených 5 najdôležitejších silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození. (V 

prípade slabých stránok sú to 4 faktory). 

 

Tabuľka 17: Najdôležitejšie prvky z kategórie silných stránok 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Tabuľka 18: Najdôležitejšie prvky z kategórie slabých stránok 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

1 Znak je dôležitejší ako porovnávaný.

0,5 Váha znakov je rovnaká.

0 Znak je menej dôležitý ako porovnávaný.

Hodnotenie SWOT analýzy

Názov silnej stránky Váha %

Kvalifikovaní zamestnanci 18,6

Osobitý prístup k zákazníkom 18,6

Kvalita ponúkaných produktov 18,6

Kvalita ponúkaných služieb 18,6

Netradičný typ podniku 10

Názov slabej stránky Váha %

Nedostatok finančných zdrojov 42,9

Nedostatok skúseností s podnikaním 28,6

Nový podnik/neznáma značka 14,3

Žiadne/slabé vzťahy s dodávateľmi 14,3
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Tabuľka 19: Najdôležitejšie prvky z kategórie príležitostí 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Tabuľka 20: Najdôležitejšie prvky z kategórie hrozieb 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 Závislosti SWOT matice 

Úlohou matice je zhodnotenie vzájomných vzťahov medzi jednotlivými oblasťami (S-O, 

S-T, W-O, W-T). Na hodnotenie vzťahov bola použitá škála 1-5, kde 1 sa označuje 

ambivalentnosť (žiadny vzťah) a 5 vyjadruje úzky a dôležitý vzťah. Pre označenie 

negatívneho vzťahu je zvolené záporné znamienko (Bazant.wordpress.com, 2010). 

Interpretácia jednotlivých vzťahov je súčasťou príloh 9 - 16, ktorých výsledky sú 

vyobrazené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 21: Závislosti SWOT matice 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Názov príležitosti Váha %

Nárast v spotrebe konzumácie kávy a čajov 19,4

Dopyt po službách s pridanou hodnotou 17,7

Záujem o originálne, netradičné podniky 16,1

Narastajúca návštevnosť kaviarní a čajovní 14,5

Obľúbenosť malých, lokálnych podnikov 12,9

Názov ohrození Váha %

Nezískanie finančných prostriedkov 24,6

Neúspech u zákazníkov 21,1

Neodpovedajúca ponuka priestorov 17,5

Neuspokojenie potrieb zákazníkov 17,5

Výber nevhodných dodávateľov 7

Silné stránky (S) Slabé stránky (W)

Príležitosti (O) 44 -6

Hrozby (T) 49 20
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Z tabuľky vyplýva, že najväčšia závislosť faktorov je medzi silnými stránkami 

a hrozbami (S-T), preto je potrebné venovať sa predovšetkým tejto časti matice. 

Odporučením je využitie silných stránok na čelenie voči hrozbám spoločnosti. Pomerne 

vysokú závislosť je možné vidieť aj medzi silnými stránkami a príležitosťami na trhu (S-

O) a  slabými stránkami a hrozbami (W-T). Zanedbateľný vzťah medzi slabými 

stránkami a príležitosťami (W-O). 

 Zhrnutie analytickej časti 

V úvode analytickej časti práce je prestavená vízia spoločnosti, ktorou by sa podnik 

mohol v budúcnosti uberať. Vymedzuje základné predpoklady a kroky pre následnú 

stavbu analýzy.  

V prvej časti analýzy je stanovený rozsah a segment trhu z pohľadu zákazníkov, kde 

cielim primárne na obyvateľov mesta Brna a jeho návštevníkov a zahraničných 

zákazníkov, ktorí v poslednej dobe pribúdajú a z pohľadu konkurencie, kde je mojou 

prioritou aby bol podnik vnímaný ako prvotriedny a značkový. V zmysle substitučného 

pojatia sa podnik bude snažiť poskytovať kvalitné produkty a služby a uspokojovať 

potreby spotrebiteľov rovnako ako konkurenčné firmy, ale iným, diferencovaným 

spôsobom.  

Nasledujúca časť sa venuje vymedzeniu a charakteristike hlavných konkurentov 

spoločnosti. Konkurenčné podniky ponúkajú kvalitný a príbuzný sortiment za 

porovnateľné ceny s cieľom nie len uspokojiť základné potreby zákazníka, ale priniesť 

mu určitú pridanú hodnotu. Vybrala som 4 podniky z kaviarenskej oblasti ( SKØG, 

Momenta, V melounovém cukru, Teevee) a 4 čajovne (Čajovna Za Zrcadlem, Chajovna, 

Utopia, Veselá čajovna). Na základe konkurenčných máp, ktoré mi poslúžili na rýchle 

porovnanie konkurenčných podnikov na vybranom trhu som pomocou relevantných 

kritérií vybrala 2 hlavné konkurenčné podniky z oboch oblastí ( SKØG, Momenta, 

Čajovna Za Zrcadlem, Chajovna). V uvedených podnikoch som realizovala mystery 

shopping, v ktorom som hodnotila lokalitu, interiér, zamestnancov, produkty a služby, 

ktoré podniky zákazníkom ponúkajú. Výsledkom analýzy konkurencie je,  že  všetky 

kaviarne a čajovne majú podobnú business stratégiu. Majú podobné myšlienky a vízie, 

cielia na rovnaké zákaznícke segmenty, používajú podobnú cenovú politiku, ponúkajú 

široký a rôznorodý sortiment produktov. Ich jedinou výhodou je spôsob, akým sa snažia 
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diferencovať od konkurencie a branding, ktorý používajú. Nasledujúca kapitola bola 

zameraná na porovnanie business stratégie, na ktorú som zvolila prvky marketingového 

mixu produkt a cenu a brandingu za pomoci positioningu a komunikácie firmy. 

Ďalšou dôležitou časťou bola analýza zákazníkov, ktorá je zameraná na hodnotenie 

reálnych zákazníkov vybraných kaviarní a čajovní a zhodnotenie najčastejších dôvodov 

ich spokojnosti či nespokojnosti. Postupne sú v analýze predstavené obecné trendy a 

požiadavky zákazníkov smerované predovšetkým na lokálnosť, jednoduchosť, čisté a 

prírodné ingrediencie, brunch.  

Významnou časťou je kapitola, identifikujúca možné príležitosti a riziká, ktoré môžu 

nastať v súvislosti so založením podniku, ich ohodnotenie a následne zvolenie vhodné 

opatrenia k ich zníženiu či eliminácii. PEST analýza obecného prostredia približuje aké 

je na trhu podnikateľské prostredie, aké potrebné náležitosti je potrebné zariadiť pred 

začatím podnikania a aké predpisy je potrebné dodržiavať. Ekonomické faktory 

informujú o vývoji tuzemskej ekonomiky a priaznivom vývoji tržieb v gastronomickej 

oblasti. Sociálne faktory sledujú demografické údaje o obyvateľoch mesta Brna a trendy 

v gastronómii, ktoré zákazníci preferujú. Technologické faktory poskytujú údaje o 

povinnosti elektronickej evidencii služieb či nevyhnutného vybavenia podniku.  

Záver analýzy je tvorený súhrnnou SWOT analýzou, v ktorej sú zobrazené predpokladané 

silné a slabé stránky podniku pri začatí podnikania. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť 

neexistuje jedná sa iba o potencionálne silné a slabé stránky vyplývajúce z analýzy. 

Obsahom sú tiež identifikované príležitosti , ktoré by na základe predpokladov podnik 

mal využiť, aby sa stal úspešným. Zo SWOT analýzy vyplýva, že najväčšia závislosť 

faktorov je medzi silnými stránkami a hrozbami (S-T), preto je potrebné venovať sa 

predovšetkým tejto časti matice. Odporučením je využitie silných stránok na čelenie voči 

hrozbám spoločnosti. Pomerne vysokú závislosť je možné vidieť aj medzi silnými 

stránkami a príležitosťami na trhu (S-O) a  slabými stránkami a hrozbami (W-T). 

Zanedbateľný vzťah medzi slabými stránkami a príležitosťami (W-O).  
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

Cieľom návrhovej časti je vymedzenie business stratégie obsahujúce ciele, konkurenčný 

charakter, vlastné strategické správanie firmy a návrh konceptu budovania značky. 

Ďalším cieľom je vymedzenie predpokladov realizácie a definovanie doporučení pre 

implementáciu.  

 Východiská pre návrhy 

Z analytickej časti vyplynulo, že hlavným trhom, na ktorom bude firma pôsobiť je trh 

nealkoholických nápojov v gastronomickej oblasti. Je dôležité zamerať sa na tie 

segmenty, ktoré majú najväčší záujem o služby, ktoré chce určitý podnik poskytovať. 

Najdôležitejším segmentom, na ktorý sa firma bude orientovať je trh kávy a čaju. Čo sa 

týka geografickej segmentácie trhu, je samozrejmé, že primárne cielim na lokálnych 

obyvateľov mesta Brna a jeho návštevníkov. V posledných rokoch sa však do Brna 

sťahuje stále viac zahraničných obyvateľov, či už za prácou, alebo štúdiom, ktorí 

vyhľadávajú zaujímavé podniky, kde môžu tráviť svoj voľný čas. Na základe rozhovoru 

s Petrom Kollárom, majiteľom SKØGu, som sa dozvedela, že zahraničných zákazníkov 

je v posledných rokoch stále viac a viac a tvoria podstatnú klientelu podniku. Práve preto 

je potrebné prispôsobiť ponuku podniku širšiemu spektru zákazníkov. 

Preferencie zákazníkov v oblasti poskytovania kaviarenských a čajových služieb sú viac-

menej rovnaké. Zákazníci preferujú podniky s jedinečnou atmosférou, kvalitným 

a širokým sortimentom nápojov, dezertov a jedál, priateľský, kvalifikovaný a ochotný 

personál, spôsob servírovania a pozitívny celkový dojem. Kaviarne a čajovne navštevujú 

za účelom zábavy, posedenia s priateľmi či rodinou, za prácou či štúdiom, či za účelom 

relaxu pri kvalitnej káve, alebo čaji. 

Pozitívnou správou je, že súčasný trend v konzumácii kávy a čajov neustále narastá, 

rovnako ako aj tržby malých rodinných podnikoch, ktoré v uplynulom roku vzrástli až 

o 5%. Obecné trendy a požiadavky zákazníkov za posledné roky sú rôznorodé. 

Lokálnosť, jednoduchosť, čisté a prírodné ingrediencie, raňajky, brunch, bio a fun food, 

fair-trade a podobne predurčujú veľký potenciál v gastronómii. Stále pribúda zákazníkov, 

ktorí buď čas od času radi ochutnajú niečo iného, alebo dokonca pravidelne vyhľadávajú 
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kvalitu a sú ochotní si za ňu priplatiť, poprípade si na ňu počkať. Priemerná česká 

domácnosť v minulom toku utratila 125 947 Kč na osobu. Spotrebné výdaje medziročne 

stúpli o 2,8%, čo je najvýraznejší rast od roku 2007, po ktorom prišla kríza. 

Najvýznamnejšími položkami v rodinnom rozpočte sú dlhodobo výdaje na bývanie 

a energie, ktoré tvoria 20,8% spotrebných výdajov. Na druhom mieste sú potraviny 

a alkohol, ktoré tvoria 19,8% výdajov. Útraty, za obe skupiny v minulom roku stúpli, čo 

je pozitívnou správou, pretože výdaje za alkoholické a nealkoholické nápoje ovplyvňujú 

spoločnosť (www.czso.cz, 2018).  

Zo súhrnnej SWOT analýzy, zostavenej k identifikácii silných a slabých stránok, ktoré 

podnik na začiatku podnikania bude mať a k identifikácií  príležitostí a ohrození, ktoré 

by na základe predpokladov podnik mal využiť, aby sa stal úspešným vyplýva, že 

najväčšia závislosť faktorov je medzi silnými stránkami a hrozbami (S-T). Preto je 

potrebné venovať sa predovšetkým tejto časti matice. Odporučením je využitie silných 

stránok na čelenie voči hrozbám spoločnosti. Pomerne vysokú závislosť je možné vidieť 

aj medzi silnými stránkami a príležitosťami na trhu (S-O) a  slabými stránkami 

a hrozbami (W-T). Zanedbateľný vzťah medzi slabými stránkami a príležitosťami (W-

O). 

Na základe uvedených záverov, bude spracovaná business stratégia, ktorá bude 

obsahovať vymedzenie cieľov, ktorých chce dosiahnuť, charakter konkurenčného 

správania, a samotný obsah business stratégie. V súvislosti s business stratégiou je 

potrebné definovať business model Canvas. Je to inovatívny prístup k tvorbe podnikovej 

stratégie, ktorý berie do úvahy všetky prvky biznis modelu a hľadá ich optimálnu 

kombináciu. Väčšina podnikov na trhu má podobnú business stratégiu. Majú podobné 

myšlienky a vízie, cielia na rovnaké zákaznícke segmenty, používajú podobnú cenovú 

politiku, ponúkajú široký a rôznorodý sortiment produktov. Preto sa v návrhovej časti 

budem sústrediť na to, aby som sa podnik od konkurencie diferencoval. Na posilňovanie 

známosti značky, budovanie sympatií k značke a zdôraznenie odlišnosti značky použijem 

branding. Na tvorbu marketingovej stratégie aplikujem prvky marketingového mixu, 

ktoré tvoria „základnú kostru obsahu business stratégie“. V závere bude spracovaná 

predbežná implementácia navrhnutej stratégie. 
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 Vymedzenie cieľov business stratégie 

Kapitola 3.2 vymedzuje základné ciele, ktorých chce novozaložená spoločnosť Zrnko 

čaje dosiahnuť v horizonte 3 – 5 rokov. Na definíciu strategických cieľov je použitý 3D 

prístup, tvorený 3 dimenziami, ktoré sú vzájomne previazané a smerujú tak k úspechu 

firmy. Dôraz je kladený na kvalitatívnu formuláciu cieľov. 

• Ekonomická dimenzia – Ekonomickým cieľom podniku je zabezpečiť 

existenciu firmy, investovať do svojho rozvoja, následne zvyšovať hodnotu 

podniku a dosahovať zisk. 

• Externá dimenzia – Podnik smeruje svoje ciele  ku dvom dôležitým externým 

záujmovým skupinám zákazníkom a dodávateľom. Hlavným cieľom je udržiavať 

vzťahy so zákazníkmi, uspokojiť ich potreby a priniesť im určitú pridanú hodnotu. 

Smerom k dodávateľom je zámerom udržovať dlhodobú spoluprácu a budovať 

partnerské vzťahy. 

• Interná dimenzia – Primárnym cieľom internej dimenzie sú zamestnanci – 

kľúčová zložka firmy, na ktorej je založené podnikanie. Účel podniku je vytvoriť 

unikátne prostredie pre zákazníkov, mať kvalifikovaných zamestnancov, dbať na 

ich rozvoj a udržiavať s nimi priateľské vzťahy, aby tak zabránil častej fluktuácii.  

Stanovených cieľov podniku dosiahneme za pomoci previazanie jednotlivých dimenzií. 

Jeden z najdôležitejších ekonomických cieľov je vytváranie zisku, vďaka ktorému je 

možné zabezpečiť existenciu firmy, investovať do rozvoja, zamestnancov, inovácii a 

podobne. Zisku dosiahneme za pomoci zákazníkov, ktorí podnik navštevujú a sú ochotní 

vynaložiť finančné prostriedky na nákup produktov. Preto je potrené s nimi udržiavať a 

budovať dlhodobé vzťahy založené na dôvere a lojalite. V internej dimenzii vytváranie 

zisku zabezpečia zamestnanci, ktorí sú v neustálom kontakte so zákazníkmi a jedinečné 

prostredie, v ktorom sa zákazníci budú cítiť príjemne. 

 Charakter konkurenčného správania 

Podnik Zrnko čaje sa zameriava na viacero tržných segmentov. Primárnym segmentom 

podniku sú zamestnaní, prípadne študujúci muži a ženy vo veku od 25 – 60 rokov, ktorí 

obľubujú kávové a čajové nápoje v príjemnom prostredí, kde môžu relaxovať a stretnúť 

sa so svojimi priateľmi. V posledných rokoch sa však do Brna sťahuje stále viac 
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zahraničných obyvateľov, či už za prácou, alebo štúdiom, ktorí vyhľadávajú zaujímavé 

podniky, kde môžu tráviť svoj voľný čas. Preto sú ďalším zákazníckym segmentom 

zahraniční obyvatelia, alebo návštevníci rovnako ako obyvatelia mesta Brno. 

Konkurenčným správaním podniku je odklon od zaužívaného a „vyniknutie“ medzi 

ostatnými účastníkmi na trhu tým, že sa bude vedome odlišovať od konkurenčných 

podnikov. Cieľom je vytvoriť konkurenčnú výhodu, ovplyvňovanú kvalitou 

a sortimentom výrobkov, výraznou orientáciou na služby, individuálnym prístupom 

k zákazníkom a ich lojalitou. Celkovou stratégiou firmy je diferenciácia zameraná na 

vytvorenie jedinečného konceptu. Firma sa bude diferencovať od svojich konkurentov 

poskytnutím vysokej hodnoty pre zákazníka a bude sa snažiť byť vodcom v kvalite 

produktov a poskytovaní služieb. Jedinečnosť podniku si vyžaduje, aby hodnototvorné 

činnosti firma vykonávala lepšie ako jej konkurenti, pretože práve zákazník je ten faktor, 

ktorý rozhoduje o tom, či danú hodnototvornú činnosť považuje za lepšiu v porovnaní 

s konkurenciou. Preto je potrebné zamerať sa hneď na niekoľko faktorov: 

• Koncept podnikania – Podnik volí netradičný druh podnikania a to spojenie 

kaviarne a čajovne. Tradičných kaviarní sa v Brne nachádza mnoho, ale len málo, 

ktoré majú zaujímavý a originálny koncept. Podnik sa bude odlišovať interiérom 

a atypickým zariadením. V meste sa nachádza taktiež mnoho firiem 

podnikajúcich za účelom prevádzkovania čajovne. Tento druh čajovne je však iný. 

Koncept nie je orientovaný na tradičné čajovne umiestnené v tmavých 

miestnostiach, ale práve naopak. Svojim zákazníkom ponúka moderný interiér, 

pohodlné sedenie a skvelé miesto na relaxáciu a odpočinok pri dobrej knihe či 

šálke čaju.    

• Individuálny prístup – Neodmysliteľnou súčasťou je profesionálny, 

individuálny, zároveň ľudský prístup a záujem o každého hosťa, ktorý robí podnik 

jedinečným a pridáva hodnotu pre zákazníka. 

• Kvalifikovaní zamestnanci – Spoločnosť si zakladá na individuálnom prístupe 

k zákazníkom. Je nevyhnutné, aby mali zamestnanci schopnosti a zručnosti na to, 

aby svoju prácu vykonávali na 100%. Firma si bude zakladať na vhodnom výbere 

zamestnancov, ich motivácii a osobnom raste. 



108 

 

• Výber dodávateľov – Tento faktor je jeden z najvýznamnejších, pretože kvalita 

ingrediencií a produktov je pre podnik dôležitá. Podnik bude mať 4 kľúčových 

dodávateľov, s ktorými bude udržovať dlhodobú spoluprácu a budovať partnerské 

vzťahy (káva, čaj, ingrediencie, dezerty). 

• Geografická poloha – Lokalita v centre mesta Brna, je tiež faktorom, ktorým sa 

od mnohých podnikov spoločnosť bude diferencovať. V centre môže firma 

osloviť širšie spektrum zákazníkov a stáva sa lepšie dostupnou.  

 Value Proposition Canvas 

Value Proposition Canvas zobrazený na nasledujúcom obrázku nachádza vhodné 

produkty a služby, ktoré firma ponúka zákazníkom a zároveň poukazuje na 

slabiny ponúkaných produktov či služieb. Pravá časť diagramu zobrazeného na obrázku 

17 sa venuje zákazníkovi a popisuje jeho Job(s), Pains a Gains. Na ľavej strane diagramu 

sú zobrazené hodnotové ponuky, teda zoznam toho, čo firma svojim zákazníkom ponúka. 

Skladá sa z Product Services, Pain Relivers, a Gain Creators. Vo výsledku model 

zobrazuje prepojenie zákazníckeho segmentu a hodnotovej ponuky, na základe čoho sú 

určené reálne potreby zákazníkov. 

Segment na ktorý je cielený podnik je bližšie  popísaný v kapitole 2.2.1 rozsah a segment 

trhu. 3 typickí zákazníci podniku sú definovaní v kapitole 3.1. Celkovou stratégiou firmy 

je diferenciácia zameraná na vytvorenie jedinečného konceptu. Firma sa bude 

diferencovať od svojich konkurentov poskytnutím vysokej hodnoty pre zákazníka a bude 

sa snažiť byť vodcom v kvalite produktov a poskytovaní služieb.  

Business stratégia je zameraná na široký segment tvorený vekovým ohraničením 25-60 

rokov. Podnik sa bude snažiť pokryť svojou ponukou celý tržný segment a neplánuje ju 

prispôsobovať alebo ohraničovať vekom. Každý zákazník tak dostane rovnaký produkt, 

v rovnakej kvalite.   

Zákazníci budú mať na výber zo širokej ponuky sortimentu, ktorá je uvedená v prílohe 

20 a tak si každý jednotlivec môže v jedálnom či nápojovom lístku nájsť to, na čo ma 

práve chuť.  

Predpokladám, že zákazníci ktorí budú podnik navštevovať si volia miesto, kde o nich 

bude plnohodnotne postarané adekvátnymi službami, dostanú kvalitný produkt, ktorý 

vyhovuje ich požiadavkám, strávia čas v útulnom prostredí s príjemnou atmosférou, kde 
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si môžu odpočinúť, či prežiť príjemné chvíle so svojimi priateľmi. Cena pre nich nie je 

rozhodujúcim faktorom, pretože za kvalitu sú ochotní si priplatiť. 

Cieľom podniku je, aby nemusel vynakladať vysoké finančné prostriedky na reklamu 

a samotnú propagáciu. Bude sa snažiť, aby sa zákazníci dozvedeli o podniku prevažne 

z online zdrojov, alebo vo forme pozitívnych recenzií od známych či priateľov. Podnik 

Zrnko čaje plánuje budovať a udržiavať vzťahy so zákazníkmi aby sa stali lojálni a vždy 

sa do podniku radi vracali. Úlohou je preto poskytovať kvalitné služby a produkty, aby 

zákazník strávil v podniku čo najviac času a neprišiel si len vypiť kávu či čaj.  
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Obrázok 31: : Value Proposition Canvas 

(Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa www.blankcanvas.io, 2018) 
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 Business model Canvas 

Kapitola 3.1 zobrazuje a popisuje business model Canvas pre podnik Zrnko čaje. Business 

model predstavuje základné princípy, ako firma vytvára, predáva a získava hodnotu. 

Model Canvas pozostáva z 9 kľúčových „stavebných“ prvkov, ktoré sú súčasťou každého 

biznis modelu, prehľadne usporiadaných na jednej A4. To umožňuje vidieť všetky 

dôležité parametre biznis modelu na jednom mieste a lepšie porozumieť vzťahom medzi 

jeho jednotlivými prvkami (www.cfo.sk, 2015). 

Zákazníci 

Každý podnik má svojich typických zákazníkov, ktorí ho pravidelne navštevujú a stávajú 

sa lojálnymi. V nasledujúcom odseku sú predstavení 3 typickí zákazníci, ktorí by mohli 

potencionálne podnik navštevovať.  

1. Prvým typickými zákazníkmi podniku sú páry, priatelia a známi, ktorí sa radi 

stretávajú pri dobrej káve či čaji, vychutnajú si dezert. Svoj čas v podniku trávia 

konverzovaním so svojim spoločníkom či spoločníčkou. Detailnejší príklad 

zákazníka je uvedený v prílohe 17. 

2. Ďalším zákazníkom sú jednotlivci, ktorý si chcú užiť svoju voľnú chvíľu pri 

čítaní literatúry, alebo pracovať v príjemnom prostredí. Často sa tu stretávajú aj 

na obchodných schôdzkach. Detailnejší príklad zákazníka je uvedený v prílohe 

18. 

3. Posledným zákazníkom sú jedinci, ktorí vyhľadávajú kvalitné produkty a pridanú 

hodnotu spočívajúcu v osobitom prístupe, budovaní vzťahov a nadväzovaní 

nových kontaktov. Detailnejší príklad zákazníka je uvedený v prílohe 19. 

Poskytovaná hodnota 

Hlavnou poskytovanou hodnotou pre zákazníka je profesionálny, individuálny a zároveň 

ľudský prístup, s ktorým zamestnanci pristupujú ku každému zákazníkovi. Budú sa snažiť 

uspokojiť všetky jeho požiadavky, vyriešiť vzniknuté problémy a budovať si s nimi 

vzťah. Ďalšou poskytovanou hodnotou sú kvalitné produkty a zážitok, ktorý si zákazníci 

odnesú zo svojej návštevy. 
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Kanály 

Podnik bude používať niekoľko komunikačných kanálov. Jedným z nich bude samotná 

kamenná predajňa, ktorá slúži ako najlepší propagačný prostriedok. Ďalším je internet, 

ktorý bude využívať sociálne siete ako je Facebook, Instagram, YouTube, webové 

stránky spoločnosti a diskusné fóra, kde sa bude aktívne zapájať do konverzácii. 

Vzhľadom k finančným prostriedkom zvolí lacnejšiu formu guerillového marketingu. 

Najlepším distribučným kanálom sú samotní zákazníci, preto ústne podanie je pre nás 

veľmi dôležitým propagačným prostriedkom, na ktorý nie je potrebné vynakladať žiadne 

dodatočné finančné prostriedky. 

Vzťahy so zákazníkmi 

Pre podnik je dôležitou súčasťou udržiavať vzťahy so svojimi zákazníkmi a preto sa bude 

zameriavať na získanie a udržanie zákazníkov. Mnoho potencionálnych zákazníkov si 

pred návštevou podniku prehliada a skúma recenzie ostatných užívateľov, ktorí daný 

podnik navštívili. Preto je potrebné reagovať na spätnú väzbu od zákazníkov či už je 

negatívna, alebo pozitívna a snažiť sa vyriešiť všetky vzniknuté problémy k spokojnosti 

zákazníka. Ku komunikácii slúžia hlavné sociálne siete a diskusné fóra. Na spokojnosť 

s ponúkanými službami je nevyhnutné dotazovať sa zákazníkov priamo na mieste, kedy  

sú problémy jednoducho riešiteľné.  

Príjmy  

Zdroje príjmov vychádzajú z hodnotových ponúk, ktoré boli úspešne ponúknuté 

zákazníkovi. Hlavnými príjmami pre podnik sú teda tržby získané z predaja produktov 

a služieb priamo v podniku. Ďalšími možnými príjmami sú pre podnik business angels, 

či crowdfunding, ktoré sú vhodné pre financovanie podniku.  

Kľúčové zdroje 

K tomu, aby mohla byť firma úspešná a fungovala, slúžia podniku aktíva, ktoré túto 

činnosť zabezpečujú. Prvým kľúčovým zdrojom je majiteľka podniku, ktorá koordinuje 

všetky činnosti v podniku, rieši vzniknuté problémy, ktoré môžu nastať, jedná 

s dodávateľmi, vyberá zamestnancov, stará sa o ich rozvoj a spokojnosť a zabezpečuje 

všetky potrebné zdroje pre správne fungovanie podniku. Ďalším nenahraditeľným 

zdrojom sú zamestnanci. Tí tvoria základ celého podnikania, pretože prichádzajú do styku 
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so zákazníkmi a prezentujú podnik. Preto je potrebné dbať na vhodný výber 

zamestnancov, ich kvalifikáciu, rozvoj a udržiavanie vzťahov medzi majiteľkou 

a zamestnancom a zamestnancami samotnými. Posledným dôležitým zdrojom sú 

ingrediencie, ktoré musia byť vždy čerstvé a akostné, aby nebola porušená kvalita jedál 

a nápojov.  

Kľúčové činnosti 

Hlavnou kľúčovou činnosťou sú zákazníci, na ktorých sú orientované všetky aktivity. Od 

nich sa odvíja úspech podnikania a celkový vývoj firmy. Kľúčovými aktivitami podniku 

sú príprava jedál a nápojov, s ktorými súvisí aj servírovanie na patričnej úrovni 

a poskytovanie kvalitných služieb na základe osobitého prístupu k zákazníkom. Získanie 

a udržiavanie zákazníkov je nevyhnutnou súčasťou podnikania, ktorú zabezpečíme 

pomocou spätnej väzby a komunikácie so zákazníkmi.  

Kľúčoví partneri 

Hlavných partnerov pre podnik predstavujú dodávatelia, od ktorých podnik nakupuje 

kávu, čaj, dezerty a ingrediencie na prípravu jedál. Dôležitá je tiež spolupráca 

s pražiarňou, od ktorej podnik získava kvalitnú a čerstvú kávu.  

Náklady 

Prvky business modelu vytvárajú určitú štruktúru nákladov. K základným položkám 

nákladov patria fixné náklady spoločnosti (náklady za prenájom priestorov, spotrebu 

energie a podobne), ktoré musí podnik uhrádzať či už vytvára zisk, alebo nie. Veľkou 

časťou nákladov sú náklady na personál a odvody, rozvoj zamestnancov, teambuildingy 

na udržovanie a budovanie vzťahov so zamestnancami. Ďalšími nákladmi sú výdavky za 

marketing. Spoločnosť neplánuje vynakladať vysoké náklady na propagáciu, pretože 

bude voliť guerillový marketing za nižšie náklady, ale s určitými financiami počítať musí. 

Je potrebné vynaložiť aj financie na zariadenie podniku a zásoby, ktoré zabezpečia 

plynulý chod podniku. 
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Obrázok 32: Business Model Canvas 

Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa  Strategyzer.com) 
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 Brand Identity prism 

V nasledujúcom texte je prestavený brand prism, ktorý ukazuje čo je pre značku 

esenciálne a čo je možné rozvinúť. Ďalej sú charakterizované jeho základné zložky 

rozdelené na externality a internality.  Na obrázku č. 33 je zobrazený brand identity prism 

pre podnik Zrnko čaje.  

 

Obrázok 33: Brand identity prism 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie, podľa Kapferer, 2008) 

 

Externality zahŕňajú „fýzis“, vzťahy a reflexiu. Oblasti sú sociálne aspekty, definujú ako 

sa značka prezentuje navonok, pomenúvajú a dávajú jej vonkajší výraz. (Kapferer, 2008). 

1. „Fýzis“ : 

Názov spoločnosti „Zrnko čaje“ je zvolený len ako pracovný názov, nie názov, ktorý by 

podnik niesol v realite, rovnako ako logo spoločnosti. V prípade reálneho založenia 

podniku by som túto úlohu delegovala na agentúru, ktorá by mi pomohla s 

profesionálnym názvom a dizajnom loga. Momentálne sa rozhodujem medzi 

nasledovnými názvami podniku:  

• Zrnko čaje – Tento názov som zvolila, preto, pretože najviac zodpovedá 

navrhnutej identite značky a logu zobrazujúcom kávové zrno a čajový list. 
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• Hugs with mugs – (Objatia so šálkami), je názov, ktorý nie len dobre znie, ale 

mohol by byť vhodným názvom pre podnik predávajúci kávu a čaj predávané 

v šálkach Nezvolila som ho však z dôvodu, že nesúvisí s navrhnutým logom, 

ktoré by bolo potrebné prepracovať.   

• Go(s)sip – (Daj si dúšok) príznačný názov pre podnik, ktorý je zaujímavý nie len 

vizuálny. Bohužiaľ anglický preklad nie je vhodný a mohol by pre zákazníkov 

pôsobiť skôr odstrašujúco.  

• Catee – [Katí] vzniklo spojením začiatočných písmen kávy a čaju v anglickom 

jazyku (Café +Tee). Pomenovanie je tak výstižné pre spojenie konceptu kaviarne 

a čajovne. 

Logo spoločnosti zobrazuje kávové zrno a čajový lístok, ktoré prepojujú koncept 

a myšlienku podnikania. Káva a čaj sú zároveň symbolmi podniku a predstavujú hlavné 

produkty, ktoré ponúka. Zobrazujú široký sortiment produktov a tiež to, že produkty sú 

kvalitné. Logo spoločnosti je zobrazené na obrázku 34.  

Príbeh spoločnosti:  

„Mnohokrát sa mi stalo, že sme sa s priateľmi nevedeli rozhodnúť v akom podniku 

strávime spoločné chvíle. Jeden chcel kávu, druhý čaj, tretí mal mlsný jazýček, štvrtý mal 

chuť na pivo...“. 

„Prečo potom neprepojiť viaceré koncepty a vytvoriť tak miesto kde budú spokojní 

všetci? V Zrnku čaje nájdete všetko, po čom túžite a zabudnete na Vaše každodenné 

starosti. Pokoj a pohodu pre seba samého, príjemné prostredie pre stretnutia s priateľmi 

či so svojou láskou, príležitosť spoznať nových ľudí a miesto na sebarealizáciu. Príďte 

a vytvorte s nami jedinečnú atmosféru“. 

Bez Vás by to nešlo  

Vaše Zrnko čaje  
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Obrázok 34: Logo a produkty s logom spoločnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

2. Vzťahy – Táto oblasť zahrňuje vnímanie vzťahov a názorov, ktorými sa 

spoločnosť navonok prezentuje voči ľudom. Je dôležité, aby podnik naviazal 

určité emočné väzby. Základným atribútom vzťahov značky s externým 

prostredím je dôvera. „Bez dôvery nie je priateľstvo“ (Epikuros). Toto tvrdenie je 

pre podnik extrémne dôležité z hľadiska vierohodnosti zákazníkov. Diverzita je 

pre podnik významná, pretože sa snaží ponúkať široký rozsah produktov a odlíšiť 

sa od konkurenčných podnikov nie len produktovou, ale aj vizuálnou stránkou. 

Podnik sa bude snažiť vždy ponúknuť svojim zákazníkom to, čo si skutočne želajú 

a snažiť sa uspokojiť ich potreby.  

3. Reflexia – Každá značka je určitou reflexiou jej spotrebiteľov, preto si k nej ľudia 

často pridávajú určitý prototyp zákazníka. Návštevník podniku by mal byť 

milovník kávy a čajových nápojov, pretože o tom je podstata podnikania. Mal by 

byť pozitívne naladený, priateľský, príjemný a mal by vedieť oceniť hodnotu, 

ktorú mu návšteva podniku prináša. Do podniku chodí za účelom relaxu 

odpočinku a upevnenia vzťahov so svojou rodinou či priateľmi, alebo za 

pracovnými účelmi a stretnutiami.   

Internality zhŕňajú osobnosť, kultúru, a sebareflexiu. Oblasti opisujú značku 

samotnú, jej esenciu, ducha. Analýza pomáha definovať esenciu, ktorá by mala byť 

pre značku dodržaná (Kapferer, 2008). 

4. Osobnosť – Komunikačným štýlom budujú značky svoj charakter, preto je 

v nasledujúcom texte predstavený súhrn vlastností a čŕt, ktoré hovoria, aká by 

značka bola, keby je ľudskou bytosťou. Značka by bola priateľská, pretože cieľom 

je budovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi, kreatívna, aby nebola nudná 
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a prinášala spotrebiteľom vždy niečo nové a zaujímavé. Zmyselná, silne spojená 

s vnímaním a príťažlivosťou podniku, značky či produktov. Orientovaná na 

kvalitu, pretože kvalita produktov a služieb tvorí nevyhnutnú časť úspešného 

podnikania a tiež módna a chutná. Podnik nebude spájaný so žiadnou významnou 

osobnosťou, pretože pre tento druh podnikania to nie je podstatné.  

5. Kultúra – Kultúra je faktor, ktorý je najviac viditeľný a firma na ňom buduje svoj 

image. Spoločnosť sa bude zaoberať environmentalistikou a prevenciou 

znečisťovania životného prostredia a starostlivosťou o zdravý životný štýl 

populácie. Spoločnosť preferuje lokálnosť, kvalitu produktov a individuálny 

prístup, preto sa snaží preferovať menšie podniky založené na podobných 

princípoch a prezentovať ich firemnú kultúru založenú na vášni pre kávu a čaje.  

6. Sebareflexia – Sebareflexia hovorí o tom, ako zákazníci vnímajú samých seba. 

Zákazníci podniku by sa mali vidieť ako osoby, ktoré nakupujú vysoko kvalitné 

produkty, radi zdieľajú veľké momenty so svojou rodinou či kamarátmi a tešia sa 

z maličkostí, z čoho vyplýva orientácia na vzťahy. A to nie len s blízkymi 

osobami, ale aj s podnikom samotným. Zákazníci sú tiež osobami, ktoré 

vyhľadávajú netradičnosť a unikátnosť.  

 Marketingový mix 

Marketingový mix zahrňuje všetky aktivity, ktoré firma vyvíja, aby vzbudila dopyt po 

svojich produktoch a službách. Obsahuje všetko podstatné, s čím sa obracia na trh 

a zákazníkov, všetko, čo rozhoduje o jej úspechu na trhu. Aby zákazník nakupoval, je 

potrebné mu ponúknuť správny produkt za správnu cenu a dostupným spôsobom. 

Marketingový mix využíva 4P, ktoré tvoria základ pre business stratégiu podniku a sú 

popísané v nasledujúcom texte.  

Produkt (product)  

Základom podnikateľskej činnosti je produkt, ktorý by mal spĺňať isté špecifiká, aby sa 

dokázal odlíšiť od konkurencie a uspokojil potreby zákazníkov. Ako vyplynulo z analýzy 

zákazníkov, jedným z najdôležitejších faktorov je kvalita ponúkaných produktov a šírka 

sortimentu. V nápojovom lístku sa tak bude nachádzať niekoľko druhov káv od 

klasického espressa, cez cafe latté, kávu s ľadom až po filtrovanú kávu. Nápoje budú mať 
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originálne mená a servírovanie Ponuka čajov je bohatá na oblasti, z ktorých pochádzajú. 

Obsahom budú čaje z rôznych kútov sveta. Zákazníci tak budú môcť ochutnať Indiu, 

Nepál, Taiwan, Vietnam, bylinné čaje a množstvo ďalších. Aby sme uspokojili potreby 

všetkých zákazníkov, do nápojového lístka budú zaradené domáce limonády, horúca 

čokoláda, fresh džúsy, akostné či prívlastkové vína, čapované a fľaškové pivá, sekty, 

šampanské, rôzne druhy alkoholických nápojov či miešané nápoje. Okrem nápojov, si 

zákazníci budú môcť pochutiť na celodenných raňajkách, stálom menu, či sladkých 

a zdravých dezertoch. Obsah nápojového lístku je obsahom príloh 20. Každý mesiac budú 

pre zákazníkov pripravované špeciálne ponuky, ktoré budú obsahovať netradičné 

kombinácie kávy a čaju v podobe alkoholických nápojov, drinkov s ovocím karamelom, 

alebo rôznymi zaujímavými príchuťami. Jedálny lístok sa bude meniť každý týždeň podľa 

aktuálnej ponuky Okrem jedál a nápojov budú v podniku ponúkané vodné fajky, avšak 

nie klasické, ale jedinečné od spoločnosti InsahAR. Malá ukážka vodných fajok je 

zobrazená na obrázku 35. 

 

Ponuka sortimentu je skutočne široká a verím, že svojim obsahom, kombináciou, kvalitou 

a servisom uspokojí potreby každého náročného zákazníka. Zákazníci budú mať možnosť 

prípravy jedál a čajov vlastnoručne, čo im môže priniesť skvelý zážitok.  

 (Zdroj: www.ihsahar.com, 2018) 

Obrázok 35: Vodné fajky InsahAR 
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Obrázok 36: Stručný obsah nápojového lístku 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Ďalším veľmi dôležitým faktorom je interiér podniku. Je podstatné, aby bol interiér nie 

len účelný, ale hlavne esteticky zaujímavý. Návrh interiéru bude delegovaný na 

dizajnérske štúdio, ktorý sa postará o jeho celkovú vizáž. Momentálne nie je možné 

s istotou navrhnúť zariadenie interiéru, pretože sa všetko odvíja od priestorov, ktoré budú 

prenajaté. Východzím krokom je ale priestor rozdelený na dve časti. V prvej časti bude 

kaviareň oddeľujúca časť čajovne barom. Jednoduchý pôdorys je zobrazený na obrázku  

č.37. Jednotlivé časti budú oddelené hlavne z dôvodu zariadenia a štýlu, v akom budú 

jednotlivé časti koncipované. Kaviareň bude navrhnutá v industriálnom štýle4, pretože 

v ňom vidím veľký potenciál, prepojený s moderným umením, ktorý dokáže navodiť tú 

správnu atmosféru. Pri dizajnovani interiéru v tomto štýle plánujem kombinovať 

„surové“, staré a pôvodné veci z rôznych budov či stavieb s moderným nábytkom. Tento 

vzhľad je možné kombinovať s viacerými štýlmi od rustikálnych až po minimalistické. 

Kaviareň bude od čajovne oddelená barovým pultom, ktorý bude prispôsobený z oboch 

strán pre danú časť podniku. Masívny bar bude dominantou podniku. Na rozdiel od 

kaviarne bude čajovňa pripomínať „domov“. Čajovňa nebude typickým podnikom, na 

aký sú zákazníci zvyknutí. Nebude sa tu sedieť na zemi a ani na nekomfortných 

                                                 
4 Ide o hrdé priznanie stavebných materiálov, ktoré sa inak bežne zakrývajú, napr. omietkami. V 

industriálnom štýle sa ponechávajú odhalené tehly, liaty betón i oceľové nosné konštrukcie. V dnešných 

novostavbách sa tento priemyselný vzhľad docieli obkladmi imitujúcimi tehlové murivo a betónovými 

stierkami. 
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vankúšoch. Zákazníci budú využívať pohodlné kreslá, pohovky, mäkké koberce či 

sedacie vaky. V čajovni bude čitateľský kútik s ponukou kníh a príjemným sedením, či 

kútik pre ľudí, ktorí sa chcú v kľude venovať práci či štúdiu. Iným spôsobom zariadenia 

čajovne chcem osloviť širšie spektrum zákazníkov. 

Podnik Zrnko čaje bude otvorený každý deň od 8:00 do 22:00 hodín, okrem štátnych 

sviatkov. V prípade potreby, alebo konania špeciálnej udalosti bude možné otváraciu 

dobu predĺžiť. Predpokladaná kapacita je odhadovaná na 30 miest, v závislosti na 

veľkosti prenajatého priestoru. 

 

Obrázok 37:Pôdorys podniku 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Cena (price) 

Ceny produktov a služieb ponúkaných podnikov, bude daná umiestnením podniku. Za 

ideálnych podmienok a získania vhodných priestorov v stanovej lokalite, by podnik 

mohol prosperovať hlavne vďaka svojej výhodnej polohe. To by znamenalo nasadiť ceny, 

ktoré odpovedajú konkurenčným podnikom v danom odvetví a lokalite. Cena je možné 

stanoviť na úrovni konkurencie, alebo ich nasadiť o niečo málo nižšie. Tým, že cena 

nebude premrštená, ale zrovnateľná s ostatnými podnikmi, je zjavné že je pre zákazníkov 

prijateľná a sú ochotní za produkt zaplatiť, v prípade, že dostanú podobnú, alebo lepšiu 

kvalitu.  
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Zľavy 

Podnik bude pre svojich zákazníkov neustále pripravovať akcie či zľavy, platné vždy dva 

mesiace. Na prvé dva mesiace je to nákup 9 raňajok, pričom desiate dostane zákazník 

zdarma, či nákup nealkoholických nápojov a dezertov, kde pri zaškrtnutí všetkých 

políčok zákazník dostane čokoľvek z jedálneho či nápojového lístka zdarma. Vzor 

kartičiek je vyobrazený na obrázku číslo 38. Všetky zľavové poukážky budú k dispozícii 

v elektronickej podobe v mobilnej aplikácii, ktorá zabezpečí, že ju zákazník bude mať 

vždy pri sebe a taktiež ho bude informovať o pripravovaných akciách.  

 

Obrázok 38: Vzor pripravovaných zliav 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Distribúcia (place) 

Distribúcia produktov a služieb je pre podnik zásadná a realizovaná na základe priameho 

predaja priamo v podniku. Lokalita spoločnosti mnoho predurčuje o tom, aká zákazníci 

ju budú navštevovať v akom počte a koľko budú ochotní a svoju návštevu utratiť. Mojim 

cieľom je umiestniť podnik v mestskej časti Brno-stred. Lokalita je zobrazená na obrázku 

číslo 39. Nájomné v danej oblasti je síce vysoké a pohybuje sa v rozmedzí 100 000 – 

150 000 Kč, avšak je dostupné pre široké spektrum zákazníkov. Je väčší potenciál, že 
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podnik nájdu aj okoloidúci potencionálni zákazníci, ako v oblasti mimo centrum mesta, 

kde by zákazníci  museli ísť za istým účelom.  

Vzhľadom k druhu podnikania je možné definovať rozsah trhu na viacerých možných 

segmentoch. Hlavným trhom, na ktorom bude firma pôsobiť je trh nealkoholických 

nápojov v gastronomickej oblasti. Je dôležité zamerať sa na tie segmenty, ktoré majú 

najväčší záujem o služby, ktoré chce určitý podnik poskytovať. Najdôležitejším 

segmentom, na ktorý sa firma bude orientovať je trh kávy a čaju. Čo sa týka geografickej 

segmentácie trhu, je samozrejmé, že primárne cielim na lokálnych obyvateľov mesta Brna 

a jeho návštevníkov. Primárnou cieľovou skupinou sú zamestnaní, prípadne študujúci 

muži a ženy vo veku od 25 – 60 rokov, ktorí obľubujú kávové a čajové nápoje v 

príjemnom prostredí, kde môžu relaxovať a stretnúť sa so svojimi priateľmi. 

 

 

Obrázok 39: Vhodná lokalita pre podnik - Brno stred 

 (Zdroj: www.mapa-brna.cz, 2018) 

 

Propagácia (promotion) 

Reklama a komunikácia 

Propagácia je pre podnik dôležitá z dôvodu jeho úspešnej existencie. Vzhľadom 

k finančnej situácii, bude podnik voliť lacnejšie druhy propagovania. V začiatkoch 

podnikania bude nutné vynaložiť vyššie finančné prostriedky, pretože podnik bude pre 

spotrebiteľov neznámy. V súčasnej dobe je väčšina informácii vyhľadávaná na internete. 

Preto je vhodné využiť internetovú funkciu „Google S-Click“, ktorá funguje na báze 

kľúčových slov. V prípade, kedy užívateľ do vyhľadávača zadá slovo ako napríklad 
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„kaviareň, čajovňa, káva....“ objaví sa podnik ako jedna z prvých ponúk. Ďalšou 

zaujímavou funkciou je „Google maps“, vďaka ktorej spotrebitelia uvidia na mape mesta 

Brna ikonku podniku. 

Každý podnik v 21. storočí by mal mať svoju stránku na sociálnych sieťach. Užívatelia 

tam nie len trávia v niektorých prípadoch až neprimerane veľa času, ale aj vyhľadávajú 

informácie (kde je najlepšia káva, čaj, čítajú komentáre, recenzujú...). Podnik Zrnko čaje 

bude prezentovaný na Facebooku, kde bude zákazníkov informovať o aktuálnej ponuke 

jedálneho a nápojového lístka, uskutočňovaných akciách, zľavách, aktualitách, 

novinkách a podobne. Ďalšou formou bude sociálna sieť Instagram, kde bude 

uverejňovať fotografie z aktuálneho diania v podniku. Spoločnosť bude taktiež 

disponovať webovými stránkami, kde budú aktualizované informácie o podniku, jeho 

vízii, ponuke, aktualitách a všetky potrebné informácie. Cez webové stránky bude 

možnosť pripojenia sa zákazníkov k newsletteru, ktorý bude vychádzať každý mesiac 

a bude zobrazovať všetky dané akcie, novinky a udalosti na nasledujúci mesiac. Hlavným 

propagačným prostriedkom pred začatím podnikania bude Facebook, kde bude správca 

stránky uverejňovať informácie o rekonštrukcii, postupe výstavby, spôsobe otvárania 

podniku a všetkých aktualitách.   

Spoločnosť tesne pred otvorením pobočky využije formu reklamy pomocou letáčikov, 

avšak netradičnou formou. Rozdávanie informačných letákov je v dnešnej dobe 

neefektívne, z dôvodu hromadného oslovovania ľudí, ktorý o letáky nemajú záujem, 

neprečítajú ich a rovno zahodia do koša. Letáky budú tlačené v klasickej podobe a budú 

informovať o novozaloženom podniku, termíne otvorenia, jeho lokalite a stručných 

informáciách ponuky. Zaujímavejším bude spôsob ich „rozdávania“, kedy letáky budú 

umiestnené v krabici prekrytej čiernym povlečením, takže okoloidúci nebudú mať 

tušenie, čo sa v krabici nachádza. Vedľa krabice bude stáť tabula s nápisom „VYTIAHNI 

MA“. Zákazníci tak využijú svoje emócie (strach, túžbu, zvedavosť...) a budú rozmýšľať 

čo sa vo vnútri nachádza. Po vložení ruky do krabice vytiahnu informačný letáčik, 

a takmer zaručene si ho prečítajú a povedia o tom svojim známym a priateľom. Práve 

„Word of mouth“ marketing, alebo šírenie reklamy ústnym podaním je pre podnik 

kľúčové. Nechce vynakladať zvýšené finančné prostriedky na propagáciu, práve naopak. 

Referencie sú to, čo chcem aby sa o podniku šírilo. Mnoho ľudí otvorenie nového podniku 
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nespozoruje, ale povie im o ňom známy, priateľ či člen rodiny. Samozrejme len v prípade, 

ak sú referencie kladné.  

Guerillový marketing je účinná forma propagácie, ktorú chce spoločnosť využiť a vyťažiť 

z nej čo najviac. Jednou z foriem tohto marketingu bude v začiatkoch podnikania 

umiestnenie veľkého šálku rozdeleného na dve časti, kde v jednej bude namodelovaná 

káva a v druhej čaj do parku Lužánky, je skvelou formou ako upútať pozornosť nie len 

zákazníkov, ale aj médií. Zákazníci sa budú môcť vyfotografovať pri šálke nadľudských 

rozmerom a pomocou heštegov tak pridať fotografie na Instagram. Podnik si tak zaistí 

náležitú pozornosť a reklamu a zákazníci môžu propagáciou získať zaujímavé výhry.  

Podpora predaja 

Na podporu predaja podnik využije rôzne druhy zliav, príkladom sú napríklad vyššie 

uvedené zľavy ako napríklad nákup 9 raňajok, pričom desiate dostane zákazník zdarma, 

či nákup nealkoholických nápojov a dezertov, kde pri zaškrtnutí všetkých políčok 

zákazník dostane čokoľvek z jedálneho či nápojového lístka zdarma. Podnik bude 

odporúčať výhodné ponuky, ako koláč a kávu za priaznivú cenu, kávu a čaj, limonádu 

a dezert a podobne. Zákazníci tiež budú môcť zakúpiť darčekové poukážky v akejkoľvek 

hodnote na rôzne príležitosti Na Vianoce, narodeniny, Valentína, alebo len tak pre radosť 

svojho blízkeho. Na podporu predaja je vhodné využiť sociálne siete, ako Instagram, kde 

bude prebiehať súťaž, v ktorej budú zákazníci fotografovať produkt, ktorý si objednajú, 

označia „hashtagom“ podnik a najviac „lajkovaný“ príspevok získa každý mesiac kávu 

s dezertom podľa výberu. Motiváciou k predaju bude tiež možnosť získať hrnček so 

svojim menom, prípadne vybraným obrázkom. Ukážka hrnčekov je uvedená na obrázku 

40. Hrnček zákazník získa v prípade, kedy podnik navštívi 30 krát. Nezáleží na tom, akú 

vysokú finančnú čiastku pri svojej návšteve utratí. Pri každej návšteve musí získať 

pečiatku, ktorou je návšteva potvrdená, alebo fajku do svojej mobilnej aplikácie.  



126 

 

 

Obrázok 40: Ručne vyrobené hrnčeky 

 (Zdroj: www.faebook.com, 2018) 

Ďalším lákadlom pre zákazníkov môže byť samopríprava čaju zvanú čajové more. Čínsky 

sa táto metóda nazýva Čcha-hai. V podstate je to stolík, alebo podnos, na ktorom sa 

pripravuje čaj metódou Kung-fu. Dodáva príprave čaju svoje estetické kúzlo a zákazník 

si bude môcť pripraviť čaj podľa vlastných preferencií. Čajové more je zobrazené na 

obrázku 41. 

 

Obrázok 41: Čajové more 

 (Zdroj: www.google.cz, 2018) 

 Nie len príprava čaju, ale aj príprava jedál môže byť pre zákazníkov zaujímavá. 

V jedálnom lístku bude vždy jedno jedlo, ktoré si zákazník môže pripraviť, respektíve 

naaranžovať sám. K objednávke dostane stručný manuál, a suroviny, ktoré bude musieť 

podľa návodu zložiť do určitého tvaru. S jedlom sa tak vyhrá, zapojí fantáziu a odnesie si 
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zaujímavý zážitok. Niektorí zákazníci preferujú a objednávajú si lacnejšie produkty, iní 

práve naopak. Sú ochotní si za kvalitu priplatiť. Jeden deň v mesiaci bude venovaný 

zvláštnemu spôsobu platenia, kedy budú všetky produkty predávané za dvojakú cenu. To 

znamená, že budú rozdelené na dve časti a to produkty lacnejšie (50 Kč) a produkty 

drahšie (70 Kč). V prípade, že cena je nižšia ako 50 Kč, zostáva nemenná, teda nižšia. 

Zákazníci budú dostávať farebne rozlíšené tyčinky, ktoré pri zúčtovaní prinesú ku kase 

a budú zinkasovaní. Táto zaujímavá a hravá forma ponúka zákazníkom možnosť 

vyskúšať drahšie produkty za nižšiu cenu, ktorý by v inom prípade neboli ochotní na 

nákup produktu vynaložiť. Na spätnej väzbe podniku obzvlášť záleží, pretože môže 

získať informácie priamo od zákazníkov a upraviť ponuku, či kvalitu služieb priamo 

podľa ich požiadaviek. Preto môžu vyplniť dotazník, za ktorý dostanú odmenu malé pivo, 

ktorým je myslené pivo v pohári o objeme 0,4 ml.  

Zákazníci, ktorí sa rady zoznamujú s novými ľuďmi, alebo momentálne nemajú s kým 

tráviť svoj voľný čas, si môžu sadnúť k stolu „PRISADNI SI“, ktorý je určený 

k zoznamovaniu a spríjemneniu chvíľ zákazníkom, ktorí sa nepoznajú. 

Návštevníci podniku sa budú môcť zapojiť do aktivity „OCHUTNAJ SVET“, ktorej 

cieľom je, aby zákazníci ochutnali čo najviac produktov z ponuky nápojov a jedál. 

Zapojení zákazníci dostanú mapu sveta, na ktorej budú vyznačené miesta, z ktorých 

pochádzajú jednotlivé kávy, čaje či jedlá. Vždy, keď si daný produkt zakúpia, dostanú od 

obsluhy pečiatku do mapy a po vyzbieraní všetkých lokalít budú náležite odmenení.  

Public relations 

Budovanie a udržiavanie vzťahov so svojim okolím v dlhodobom období je pre podnik 

dôležité, pretože prostredníctvom PR môže zdelovať informácie potencionálnym aj 

súčasným zákazníkom v snahe podporiť predaj a udržať či zlepšiť si reputáciu. Jednou zo 

súčastí PR budú eventy. Prvým veľkým míľnikom pre spoločnosť bude otvorenie 

podniku, kedy bude podnik poskytovať informácie o priebehu rekonštrukcie, dobe 

otvorenia, noviniek a zaujímavosti prostredníctvom sociálnych sietí. Účelom je nalákať 

čo najviac zákazníkov ešte pred samotným otvorením. S otvorením podniku súvisí 

udalosť, kedy na svoj prvý „veľký“ deň podnik láka ľudí sledujúcich stránky na 

pripravované akcie. Ďalšími eventmi zaujímavými pre zákazníkov podniku môžu byť 

prebiehajúce kurzy zamerané napríklad na prípravu kávy, čajov, drinkov, dezertov, 
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výrobky ručnej tvorby a podobne. Polročne bude vydávaný sezónny časopis, v ktorom 

budú predstavení vybraní zamestnanci, dodávatelia, príbehy, aktuality, novinky 

a samotné produkty spoločnosti. Cieľom je priblížiť zákazníkom, aká je firemná kultúra 

spoločnosti a ukázať im, že aj práca môže človeka napĺňať. Bio ovocie a zelenina, bio 

mlieko a mliečne výrobky, jednoducho biopotraviny sú dnes veľmi obľúbené medzi 

ľuďmi, ktorí sa snažia o zdravý životný štýl. No nie je to len strava, ktorá môže byť bio, 

ale aj množstvo ďalších vecí, ktoré každodenne používame. Bio je pre niektorých ľudí 

vlastne spôsob života. V súčasnosti stále viac ľudí inklinuje práve k bio, vegánskym a 

vegetariánkym potravinám, preto sa bude podnik prezentovať zdravým životným štýlom. 

Spoločnosť tiež bude nakupovať predovšetkým remeselné produkty nakupované vo 

fairtradových obchodoch.  

Osobný predaj 

Osobný predaj bude prebiehať priamo pri návšteve podniku zákazníkom. Preto sú 

kľúčovými faktormi prístup orientovaný na zákazníka a zamestnanci. Dodržiavanie 

zlatého pravidla "BRAMS" (Dobrý deň - Bonjour, Očný kontakt - Regarder, Dovidenia - 

Au revoir, Ďakujem - Merci a stály Úsmev - Sourire) je viac než žiadané. Prvou dôležitou 

úlohou je výber zamestnancov, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní a schopní vykonávať 

prácu. Na začiatku podnikania bude výber zamestnancov náročnejší ako v priebehu, kedy 

si podnik bude vychovávať svojich vlastných zamestnancov, školiť ich a motivovať 

k lepším výkonom. Cieľom je nájsť lojálny personál s čo najmenšou fluktuáciou. Preto 

sa podnik pomocou motivácie, priateľského prostredia a rozvoja bude snažiť vytvoriť čo 

najlepšie pracovné podmienky pre zamestnancov pracujúcich v kaviarni. Motiváciou 

bude kariérny rast zamestnancov, ktorý v prípade obojstrannej spokojnosti môže byť 

značný, finančná odmena, kde sa pracovníci na vyšších pozíciách môžu podieľať na zisku 

podniku, firemné akcie konajúce sa niekoľkokrát do roka a rozvoj, kde každý 

zamestnanec ma stanovený rozpočet, ktorý môže prečerpať podľa vlastného uváženia.  

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený stručný prehľad nástrojov používaných pri tvorbe 

marketingovej stratégie.  
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Tabuľka 22: Zhrnutie marketingového mixu 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  

 Implementácia navrhnutej stratégie 

Samotnej implementácii navrhnutej stratégie predchádza prípravná etapa, kde je potrebné 

zabezpečiť tvorbu plánu, finančné, kapacitné a komunikačné náležitosti, nevyhnutné 

zaistiť pred otvorením podniku, ktoré sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.  

 

Obrázok 42: Implementácia rozjazdu stratégie 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V prvom kroku bude na základe business stratégie vypracovaný podnikateľský plán, 

ktorého obsahom bude prehľad základných informácii o podniku, produktoch a službách, 

Implementácia rozjazdu stratégie

Spracovanie podnikateľského plánu

Žiadosť o úver a získanie finančných prostriedkov

Opakovanie analýz

Hľadanie a prenájom vhodného priestoru

Návrh interiéru podniku architektom 

Prestavba a vybavenie interiéru

Testovanie brandového konceptu

Tvorba webových stránok a sociálnych sietí

Hľadanie dodávateľov a uzatváranie zmlúv

Hľadanie a školenie zamestnancov

Reklama otvorenie podniku

Reklama Podpora predaja
Google S-Click Worth of mouth

Google maps Zľavové kupóny

Webové stránky Súťaže

Sociálne siete (Facebook, Instagram) Zvýhodnené ponuky

Newsletter Darčekové poukážky

Letáky Samopríprava čaju, jedla

Guerillový marketing Spôsob platenia

Public relations Prisadni si

Event (otvorenie podniku) Ochutnaj svet

Podnikový časopis Osobný predaj
Kurzy Personál

Bio, Fair trade
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trhoch, konkurencii, marketingu, stratégii, organizácia a riadenie podniku a podrobný 

finančný plán na prvých 5 rokov podnikania. Podnikateľský plán bude slúžiť ako podklad, 

na základe ktorého budem žiadať banku a crowdfundingové spoločnosti o chýbajúce 

finančné prostriedky potrebné na založenie podniku. Vzhľadom k dátumom prevedenia 

analýz a otvorenia podniku, ktoré sú v značnom časovom rozdiele minimálne 1 rok, je 

potrebné previesť opätovné analýzy, aby boli výsledky relevantné a aktuálne. Po získaní 

finančných prostriedkov a prevedení analýz je nevyhnutnou záležitosťou nájsť vhodné 

priestory pre podnik, čo môže byť obtiažne vzhľadom k dostupnosti nehnuteľností na 

prenájom a stanovených podmienok na interiér. Akonáhle bude nájdený vhodný priestor 

na prenájom, začne architekt s návrhom interiéru. Po schválení návrhu sa začne prestavba 

interiéru, nákup potrebného vybavenia a doladenie detailov dotvárajúcich príjemnú 

atmosféru. Testovanie brandového konceptu bude zabezpečené pomocou focus group 

potencionálnych zákazníkov, ktorí prispejú k tomu, aby bol podnik úspešný a žiadaný. 

Po dokončení návrhu interiéru a testovaní konceptu sa vytvoria webové stránky a sociálne 

siete, z dôvodu zdielania rekonštrukcie spolu s potencionálnymi zákazníkmi, ktorí môžu 

sledovať vznik podniku od úplných začiatkov. Po vybavení interiéru začína proces 

hľadania dodávateľov a uzatváranie obchodných kontraktov, rovnako ako výber 

zamestnancov a ich prípadné preškolenie v oblasti, v ktorej budú vykonávať svoju 

pozíciu. Jednou z posledných fáz pred otvorením podniku je reklama a propagácia 

spoločnosti, vďaka ktorej osloví potencionálnych zákazníkov. 

Po prípravnej fáze nasleduje zhotovenie podnikateľského plánu, ktorého hlavným 

záujmom je návrh organizačnej štruktúry podniku, ktorá je vzhľadom k poštu 

zamestnancov veľmi jednoduchá. Úspešne implementovať stratégiu je možné jedine 

prostredníctvom ľudí. Spôsob organizácie ľudských zdrojov je teda pre efektivitu 

realizácie stratégie zásadná. Na vrchole štruktúry je majiteľka, ktorej sa zodpovedajú 

podriadení pracovníci (kuchyňa, bar, obsluha). Zamestnanci sú pre podnik kľúčoví, preto 

počas celej existencie podniku a hlavne v prvých rokoch podnikania je potrebné hľadať 

vhodných zamestnancov, aktívne sa starať o ich osobný a profesijný rozvoj a budovať 

vzťahy medzi jednotlivými spolupracovníkmi. Implementovať motivačné prvky a 

iniciatívy, ktoré podporujú úsilie o dobrú realizáciu stratégie a podporujú angažovanosť 

pracovníkov. 
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Pri implementácii stratégie sú okrem vytvorenia organizačných schopností a štruktúry 

dôležité finančné zdroje a ich efektívne prerozdeľovanie, tak aby vyhovovali 

rozpočtovým požiadavkám.   

Pre dlhodobé plánovanie rozvoja sú kľúčové akčné plány, ktorých cieľom je poskytnúť 

základnú predstavu o predaji a smerovaní podniku v nasledujúcich rokoch.  

V prvých rokoch podnikania je potrebné dbať na neustále zlepšovanie procesov a nájsť 

praktiky, ktoré podnik dostanú k stanovenému cieľu. Pri implementácii stratégie 

využijem princípy projektového riadenia, aby bol podnik otvorený v požadovanom čase. 

Samotná implementácia je postavená na zostavení podnikateľského plánu primárne 

zameraného na tvorbu organizačnej štruktúry, personálneho zabezpečenia podniku 

a stanovení finančného plánu dôležitého pre financovanie podniku. V prvom roku 

podnikania je akceptovateľná strata a podnik sa tak nemusí dostať do čiernych čísel. 

V ďalších rokoch však spoločnosť so záporným výsledkom hospodárenia nepočíta 

a v prípade, žeby nastal, mohol by výrazne ovplyvniť existenciu podniku. Implementácia 

je tiež postavená na akčných plánoch predaja a kontrolingu finančných cieľov.  

 Zhrnutie návrhovej časti 

Vlastné návrhy vymedzujú ciele pre tvorbu business stratégie, charakter konkurenčného 

správania, definujú obchodný model Canvas, predstavujú techniky budovania značky, 

marketingový mix definujúci 4P a implementáciu navrhnutej stratégie.  

Na definíciu strategických cieľov som v práci použila 3D prístup, ktorý za pomoci 

prepojenia ekonomickej, externej a internej dimenzie smeruje k úspechu firmy. 

Stanovené ciele chce spoločnosť dosiahnuť v horizonte 3 až 5 rokov. Charakter 

konkurenčného správania definuje segment, na ktorý sa podnik plánuje zameriavať a 

spôsob, ktorým sa bude diferencovať od konkurenčných podnikov. Primárnym 

segmentom na ktorý sa podnik plánuje zameriavať sú zamestnaní, prípadne študujúci 

muži a ženy vo veku od 25 – 60 rokov, ktorí obľubujú kávové a čajové nápoje v 

príjemnom prostredí, kde môžu relaxovať a stretnúť sa so svojimi priateľmi. Okrem 

lokálnych obyvateľov spoločnosť cieli aj na zahraničných obyvateľov a turistov mesta 

Brna. Diferenciácia podnikov spočíva v kombinácii prvkov, ktorými sú koncept 
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podnikania, individuálny prístup, kvalifikovaní zamestnanci, kvalitní dodávatelia 

a geografická poloha.  

Value Proposition Canvas nachádza vhodné produkty a služby, ktoré firma ponúka 

zákazníkom a zároveň poukazuje na slabiny ponúkaných produktov a služieb. Vo 

výsledku model zobrazuje prepojenie zákazníckeho segmentu a hodnotovej ponuky, na 

základe čoho sú určené reálne potreby zákazníkov. Business model Canvas predstavuje 

základné princípy, ako firma vytvára, predáva a získava hodnotu. Model vymedzuje 3 

typických zákazníkov, ktorá by potencionálne mohli podnik navštevovať. Hlavnou 

poskytovanou hodnotou pre zákazníka je profesionálny, individuálny a zároveň ľudský 

prístup, s ktorým zamestnanci pristupujú ku každému zákazníkovi a kvalitné produkty 

a zážitok, ktorý si zákazníci odnesú zo svojej návštevy. Podnik bude používať niekoľko 

komunikačných kanálov. Jedným z nich bude samotná kamenná predajňa, ktorá slúži ako 

najlepší propagačný prostriedok. Ďalším je internet, ktorý bude využívať sociálne siete 

ako je Facebook, Instagram, Youtube, webové stránky spoločnosti a diskusné fóra, kde 

sa bude aktívne zapájať do konverzácii. Guerillový marketing, pozitívne recenzie 

a odporúčania sú taktiež dôležitými kanálmi. Pre podnik je dôležitou súčasťou udržiavať 

vzťahy so svojimi zákazníkmi a preto sa bude zameriavať na získanie a udržanie 

zákazníkov. Zdroje príjmov vychádzajú z hodnotových ponúk, ktoré boli úspešne 

ponúknuté zákazníkovi. Hlavnými príjmami pre podnik sú teda tržby získané z predaja 

produktov a služieb priamo v podniku. Kľúčovým zdrojom podniku je predovšetkým 

majiteľka podniku, ktorá sa stará a celkový chod podnikania a všetky činnosti s ním 

súvisiace, zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi a tvoria celkový dojem 

a ingrediencie, ktoré musia byť kvalitné a čerstvé. Kľúčovými aktivitami podniku sú 

príprava jedál a nápojov, s ktorým súvisí aj servírovanie na patričnej úrovni 

a poskytovanie kvalitných služieb na základe osobitého prístupu k zákazníkom. Získanie 

a udržiavanie zákazníkov je nevyhnutnou súčasťou podnikania, ktorú zabezpečíme 

pomocou spätnej väzby a komunikácie so zákazníkmi. Hlavných partnerov pre podnik 

predstavujú dodávatelia, od ktorých podnik nakupuje kávu, čaj, dezerty a ingrediencie na 

prípravu jedál. Dôležitá je tiež spolupráca s pražiarňou, od ktorej podnik získava kvalitnú 

a čerstvú kávu. K základným položkám nákladov patria fixné náklady spoločnosti 

(náklady za prenájom priestorov, spotrebu energie a podobne), ktoré musí podnik 

uhrádzať či už vytvára zisk, alebo nie. Veľkou časťou nákladov sú náklady na personál 
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a odvody, rozvoj zamestnancov, teambuildingy na udržovanie a budovanie vzťahov so 

zamestnancami. Ďalšími nákladmi sú výdavky za marketing. 

Budovanie značky je neoddeliteľnou súčasťou podniku. Logo spoločnosti zobrazuje 

kávové zrno a čajový lístok, ktoré prepojujú koncept a myšlienku podnikania. Je dôležité, 

aby podnik naviazal určité emočné väzby. Základným atribútom vzťahov značky 

s externým prostredím je dôvera. Návštevník podniku by mal byť milovník kávy 

a čajových nápojov, pretože o tom je podstata podnikania. Mal by byť pozitívne 

naladený, priateľský, príjemný a mal by vedieť oceniť hodnotu, ktorú mu návšteva 

podniku prináša. Keby bola značka osobou,  bola by priateľská, pretože cieľom je 

budovanie dobrých vzťahov so zákazníkmi, kreatívna, aby nebola nudná a prinášala 

spotrebiteľom vždy niečo nové a zaujímavé. Zmyselná, silne spojená s vnímaním 

a príťažlivosťou podniku, značky či produktov. Orientovaná na kvalitu, pretože kvalita 

produktov a služieb tvorí nevyhnutnú časť úspešného podnikania a tiež módna a chutná. 

Spoločnosť sa bude zaoberať environmentalistikou a prevenciou znečisťovania životného 

prostredia a starostlivosťou o zdravý životný štýl populácie. Zákazníci podniku by sa 

mali vidieť ako osoby, ktoré nakupujú vysoko kvalitné produkty, radi zdieľajú veľké 

momenty so svojou rodinou či kamarátmi a tešia sa z maličkostí, z čoho vyplýva 

orientácia na vzťahy. 

Marketingový mix zahrňuje všetky aktivity, ktoré firma vyvíja, aby vzbudila dopyt po 

svojich produktoch a službách. Ako vyplynulo z analýzy zákazníkov, jedným 

z najdôležitejších faktorov je kvalita ponúkaných produktov a šírka sortimentu. 

V nápojovom lístku sa tak bude nachádzať niekoľko druhov káv od klasického espressa, 

cez cafe latté, kávu s ľadom až po filtrovanú kávu. Nápoje budú mať originálne mená 

a servírovanie Ponuka čajov je bohatá na oblasti, z ktorých pochádzajú. Obsahom budú 

čaje z rôznych kútov sveta. Zákazníci tak budú môcť ochutnať Indiu, Nepál, Taiwan, 

Vietnam, bylinné čaje a množstvo ďalších. Aby sme uspokojili potreby všetkých 

zákazníkov, do nápojového lístka budú zaradené domáce limonády, horúca čokoláda, 

fresh džúsy, akostné či prívlastkové vína, čapované a fľaškové pivá, sekty, šampanské, 

rôzne druhy alkoholických nápojov či miešané nápoje. Okrem nápojov, si zákazníci budú 

môcť pochutiť na celodenných raňajkách, stálom menu, či sladkých a zdravých 

dezertoch. Ďalším veľmi dôležitým faktorom je interiér podniku. Je podstatné, aby bol 

interiér nie len účelný, ale hlavne esteticky zaujímavý. Návrh interiéru bude delegovaný 
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na dizajnérske štúdio, ktorý sa postará o jeho celkovú vizáž. Ceny produktov a služieb 

ponúkaných podnikov, bude daná umiestnením podniku. Za ideálnych podmienok 

a získania vhodných priestorov v stanovej lokalite, by podnik mohol prosperovať hlavne 

vďaka svojej výhodnej polohe. To by znamenalo nasadiť ceny, ktoré odpovedajú 

konkurenčným podnikom v danom odvetví a lokalite. Podnik bude pre svojich 

zákazníkov neustále pripravovať akcie či zľavy. Lokalita spoločnosti mnoho predurčuje 

o tom, aká zákazníci ju budú navštevovať v akom počte a koľko budú ochotní a svoju 

návštevu utratiť. Mojim cieľom je umiestniť podnik v mestskej časti Brno-stred. 

Propagácia je pre podnik dôležitá z dôvodu jeho úspešnej existencie. Vzhľadom 

k finančnej situácii, bude podnik voliť lacnejšie druhy propagovania. V začiatkoch 

podnikania bude nutné vynaložiť vyššie finančné prostriedky, pretože podnik bude pre 

spotrebiteľov neznámy. Jednotlivé druhy propagácie sú zobrazené v tabuľke číslo 22, 

podrobnejší zoznam aktivít, ktoré podnik plánuje využiť pri reklame, podpore predaja, 

PR a osobnom predaji.   

Samotnej implementácii navrhnutej stratégie predchádza prípravná etapa, kde je potrebné 

zabezpečiť tvorbu plánu, finančné, kapacitné a komunikačné náležitosti, nevyhnutné 

zaistiť pred otvorením podniku. Samotná implementácia je postavená na zostavení 

podnikateľského plánu primárne zameraného na tvorbu organizačnej štruktúry, 

personálneho zabezpečenia podniku a stanovení finančného plánu dôležitého pre 

financovanie podniku. V prvom roku podnikania je akceptovateľná strata a podnik sa tak 

nemusí dostať do čiernych čísel. V ďalších rokoch však spoločnosť so záporným 

výsledkom hospodárenia nepočíta a v prípade, žeby nastal, mohol by výrazne ovplyvniť 

existenciu podniku. Implementácia je tiež postavená na akčných plánoch predaja 

a kontrolingu finančných cieľov.  
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ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom obchodnej stratégie pre novozaložený podnik, 

pôsobiaci na českom trhu, ktorý je spojením viacúčelového konceptu kaviarne a čajovne. 

Vzhľadom k tomu, že podnik by pôsobil vo vysoko konkurenčnom prostredí a je potrebné 

aby sa od ostatných firiem odlišoval, zvolila som spôsob diferenciácie. Za hlavnú 

konkurenčnú výhodu podniku považujem viacúčelový koncept, interiér podniku, 

rozmanitú ponuku produktov a spôsob interakcie a  komunikácie so zákazníkmi. 

Základom práce bolo pochopenie danej problematiky a preštudovanie teoretických 

východísk práce, na základe ktorých bola vypracovaná analytická časť zameraná na 

vymedzenie, charakteristiku, preskúmanie konkurenčných podnikov a analýzu 

zákazníkov smerovanú na poznanie ich požiadavkou a preferencii. Teoretická časť 

vymedzuje koncept formulácie stratégie malej firmy na základe tradičnej teórie 

strategického managementu a vhodného prístupu k budovaniu značky. 

Úlohou analytickej časti bola tiež identifikácia hlavných rizík a príležitosti pre formuláciu 

stratégie, definovanie požiadavkou na interné zdroje a celkové vymedzenie východísk pre 

tvorbu stratégie rozvoja. 

 Po preskúmaní vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku, boli zhotovené návrhy 

obchodnej stratégie. Cieľom návrhov riešenia bolo vymedziť obchodnú stratégiu 

obsahujúcu ciele v 3 D pojatí, stanoviť charakter konkurenčného správania definovaný 

pomocou obchodného modelu Canvas, návrh konceptu budovania značky s použitím 

Brand Identity Prism, vymedziť predpoklady realizácie a definovať doporučení pre 

implementáciu stratégie.  

Výsledkom diplomovej práce je návrh business stratégie, ktorá sa diferencuje od 

konkurenčných podnikov na trhu s primárnou orientáciou na zákazníka, ktorý je 

stredobodom pozornosti. Podnik sa tak snaží uspokojiť jeho požiadavky, vybudovať si 

s ním dlhodobý vzťah a poskytnúť mu určitú pridanú hodnotu.  

V diplomovej práci je navrhnutá business stratégia s odpovedajúcim prístupom 

k budovaniu značky novo založeného podniku s dôrazom na udržanie a rozvoj v prvým 

rokoch podnikania, preto sa domnievam, že stanoveného cieľu práce bolo dosiahnuté.  
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I 

 

PRÍLOHY 

Príloha č. 1: Zadanie pre konzultačný workshop 
 

 

Konzultačný Workshop 

 

Stručné predstavenie podniku 

Predmetom podnikania je prevádzkovanie osobitého gastronomického zariadenia 

vytvoreného spojením dvoch konceptov kaviarne a čajovne so zameraním na 

diferenciáciu. Primárnou cieľovou skupinou sú zamestnaní, prípadne študujúci muži a 

ženy vo veku od 25 – 60 rokov, ktorí obľubujú kávové a čajové nápoje v príjemnom 

prostredí, kde môžu relaxovať a stretnúť sa so svojimi priateľmi. 

Vašou úlohou je navrhnúť unikátny brand podniku, ktorý sa bude diferencovať od 

konkurenčných spoločností na trhu a to za pomoci návrhu nasledujúcich bodov:  

 

• Názov, slogan a logo spoločnosti – Vytvorte názov, charakteristický slogan a 

logo podniku, ktoré bude korešpondovať s predmetom podnikania. Snažte sa, aby 

bol v logu zakomponovaný koncept kaviarne aj čajovne.   

• Príbeh značky – Vymyslite autentický príbeh, ktorý pomôže naviazať hlbší 

emocionálny vzťah so zákazníkom.  

• Osobnosť značky – Definujte, aká by mala byť osobnosť značky a čo by mala 

evokovať v cieľovej skupine.  

• Spôsob diferenciácie – Navrhnite možné spôsoby, ktorými sa značka môže 

diferencovať od konkurenčných podnikov na trhu.  

• Hodnoty pre zákazníka – Stanovte, čo by mohlo byť hodnotami pre zákazníka 

(funkčná, emocionálna, sociálna hodnota). 

• Reklama – Pokúste sa navrhnúť kreatívne spôsoby propagácie a podpory predaja, 

ktoré si nevyžadujú vysoké finančné prostriedky a sú účinné. 

 

  



II 

 

Príloha č. 2: Časový harmonogram spracovania 
 

 

 

Etapa 1 Termín: 15.11.2017 

Formálne podklady 

Názov témy  

Abstrakt  

Meno oponenta  

Výber literatúry  

 

Etapa 2 Termín: 15.11.2017 

Ciele a metódy spracovania 

Vymedzenie problému  

Vytýčenie cieľov  

Metodika práce  

 

Etapa 3 Termín: 31.1.2018 

Teoretická časť a upresnenie metodiky analýzy 

Definícia termínov použitých v práci  

 

 

Zber podkladov pre analytickú časť  

 

Etapa 4 Termín: 15.4.2018 

Analytická časť 

  

 

Etapa 5 Termín: 01.5.2018 

Návrhová časť 

Spracovanie návrhov  

 

Etapa 6 Termín: 10.5.2018 

Úvod, záver 

  

 

Etapa 7 Termín: 12.5.2018 

Odovzdanie konečnej verzie práce 

Finálna verzia diplomovej práce  
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Príloha č. 3: Charakteristika kritérií vybraných pri konkurenčných 

mapách 
 

Jednotlivé konkurenčné mapy sa nachádzajú v analytickej časti v kapitole 2.2.5. 

 

1. Sortiment a kvalita produktov 

Na  nasledujúcich konkurenčných mapách sú zobrazené kritéria sortiment a kvalita 

produktov kaviarní a čajovní. Vybrané kaviarne a čajovne ponúkajú široký sortiment 

produktov, pretože sú si vedomé, že zákazníci od návštevy podniku očakávajú viac ako 

len kávu či čaj. Kaviarne ponúkajú kávu v mnoho studených aj teplých úpravách, niektoré 

priamo z domácej pražiarne. Okrem kávy čaká zákazníkov ponuka premyslených 

a chutných limonád, alkoholických nápojov, čerstvých dezertov, raňajok, šalátov, 

polievok a ďalších malých jedál. Čajovne ponúkajú bohatú ponuku čajov, zelené, žlté, 

biele, čierne, tmavé, polofermentované, ovocné, bylinné, chladené, čaje nečaje a čaje 

s alkoholom. Mimo štandardnú ponuku nápojov ponúkajú drobné pochutiny, oriešky, 

čokolády, kus kus, šaláty či dezerty. Neoddeliteľnou súčasťou čajovní sú vodné fajky, 

niekoľkých príchutí. Mala som možnosť navštíviť všetky podniky, a podľa môjho názoru 

a recenzíí zákazníkov, takmer všetky podniky či už kaviarne, alebo čajovne, ponúkajú 

kvalitné  produkty. Z hľadiska sortimentu a kvality produktov za konkurentov považujem 

všetky kaviarne SKØG, V melounovém cukru, Momentu a Teevee, pretože ich produkty 

považujem za kvalitné. Čajovne sú na tom v tomto prípade veľmi podobne ako kaviarne. 

Ponúkajú kvalitný sortiment za vyššie ceny. Výnimkou je Utopia, kde zákazníci sortiment 

čajovne nepovažujú za kvalitný a často sa naňho sťažujú.. Podrobnejšie informácie sú 

vyobrazené a popísané na mape hodnotiacej spokojnosť zákazníkov. 

2. Kritéria kvalita produktov a spokojnosť zákazníkov 

Kvalita produktov bola okomentovaná v kritériách hodnotiacich sortiment a kvalitu 

produktov. Oblasť spokojnosti zákazníkov sa v jednotlivých kaviarňach a čajovniach 

líši. Najpozitívnejšie hodnotenie zo všetkých kaviarní ma  SKØG Urban hub. Zákazníci 

oceňujú dizajnové riešenie interiéru, príjemnú obsluhu a kvalitný kávu a chutné jedlá. 

Naopak sťažujú sa na vysoké ceny a často preplnený priestor. Veľmi dobré hodnotenie 

s podobným skóre má tiež kaviareň Momenta, v ktorej zákazníci obľubujú výzdobu 

interiéru, výbornú kávu a veľký výber dezertov. Negatíva zákazníci vidia opäť v cene, 

a v chuti niektorých druhov raňajok, čo však kompenzuje príjemná obsluha a atmosféra 
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podniku. Napriek tomu, že kaviareň v Melounovém cukru má celkovo  pozitívne 

hodnotenie, v recenziách sa častejšie objavuje kritika. Zákazníci sa sťažujú na kávu, 

ktorá je priemerná a nie príliš chutná, na pomalú obsluhu, hluk v malých a preplnených 

priestoroch podniku a nemožnosť platby kartou.  Na druhej strane oceňujú kreatívny 

jedálny a nápojový lístok, sezónne ponuky napísané (nakreslené) ručne a vložené do 

menu a pekné servírovanie ladiace s interiérom. Kaviareň Teevee, má spomedzi 

ostatných podnikov najslabšie hodnotenie, avšak obsah recenzií tomu nenasvedčuje. 

Zákazníci doslova vyzdvihujú skvelú a usmievavú obsluhu, dezerty, kávu, interiér, 

terasu s vonkajším posedením, chutnosť pripravených jedál. Jedinou slabou stránkou je 

ojedinele pomalá obsluha.  

Čajovňa Za zrcadlem si od svojich zákazníkov vyslúžila pozitívne hodnotenie najmä 

vďaka príjemnej obsluhe, osobitej atmosfére, výborným čajom a nespočetnému 

množstvu stolových hier, ktoré spríjemňujú chvíle strávené v podniku. Niektorých 

zákazníkov odstrašuje hlučné a preplnené prostredie, pomalá obsluha a nepohodlné 

sedenie. Chajovna zákazníkom ponúka veľký výber čajov, vodných fajok a drobných 

pochutín, vďaka čomu si vyslúžila kladné hodnotenie a stala sa jednou 

z najobľúbenejších čajovní v Brne. Utopia je spomedzi všetkých čajovní hodnotená 

najkritickejšie. V začiatkoch prevádzkovania žala úspech, avšak postupom času sa 

objavovali stále negatívnejšie hodnotenia. Zákazníci majú stále častejšie odmietavý 

prístup k rozľahlým, zničeným a tmavým priestorom podniku, kde hlavne v lete 

nefunguje vzduchotechnika a je tam neznesiteľne teplo. Sťažujú sa na nadmerný hluk, 

nedostatok súkromia, nevyhovujúcu kvalitu vodných fajok, ktoré majú prednabité 

korunky, sú špinavé a preplnené vodou. Najviac a opakovane nespokojní sú zákazníci 

s obsluhou, ktorá nestíha obsluhovať zákazníkov a je príliš pomalá. Pozitívne vnímajú 

kvalitu čajov, pool či šípky. Veselá čajovna má podobne ako Utopia značne negatívne 

hodnotenia. Väčšina zákazníkov sa nedokáže stotožniť s presunom podniku a sťažuje sa 

na to, že čajovňa je v omnoho horšom stave ako na pôvodnej adrese hlavne s ohľadom 

na arogantný personál, a čakaciu dobu neraz 50 minút, popletené objednávky, zafajčené 

priestory a presedené sedačky. Naopak kvalita čajov a fajok bola v poriadku. 

3. Kritéria povedomie o značke a komunikačné nástroje 

Napriek tomu, že existencia kaviarni na trhu je pomerne krátka, sú medzi spotrebiteľmi 

dostatočne známe a to aj bez toho, aby museli používať extra komunikačné kanály. 
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Všetky podniky sa prezentuje z väčšej časti na sociálnych sieťach ako je Facebook či 

Instagram, kde zverejňujú aktuálnu ponuku jedálnych a nápojových lístkoch spolu s 

fotodokumentáciou, uverejňujú udalosti odohrávajúce sa v priestoroch podnikov, 

hľadajú zamestnancov a so zákazníkmi zadeľujú všetky aktuality týkajúce sa podnikov. 

Facebook je silný komunikačný prostriedok a jeho používanie sa spoločnostiam vo 

všetkých prípadoch osvedčilo. Zákazníci sa tak dozvedia aká je aktuálna ponuka, čo ich 

čaká, čo je nové a môžu zanechať svoju spätnú väzbu. Okrem sociálnych sietí sa podniky 

prezentujú aj na vlastných webových stránkach, ktoré sú po grafickej stránke zvládnuté 

veľmi dobre. Kaviareň V melounovém cukru webové stránky nepoužíva, pretože na 

komunikáciu so zákazníkmi jej podľa slov majiteľky postačuje Facebook. Podľa 

vlastných skúseností a recenzií zákazníkov je SKØG a Momenta takmer neustále plná 

a zákazníci často krát musia čakať na stôl. Napriek tomu, že cafe Teevee používa 

podobné komunikačné kanály ako SKØG a Momenta, povedomie o tomto podnikom je 

malé. 

V prípade, kedy sa ktoréhokoľvek Brňáka opýtate na čajovňu, ktorú by Vám odporučil, 

takmer vždy odpovie Utopia. Je to dané veľkými priestormi, ktoré využíva ku spojeniu 

čajovne a hracích zón. Zákazníci si tu môžu zahrať pool, snoocer, karambol, šachy, šípky 

a mnoho iných spoločenských hier. Nemenej vychýrená je aj Chajovna s dlhoročnou 

tradíciou od roku 1997, ale samozrejme aj ostatné čajovne. Čajovne používajú na 

marketing a svoje zviditeľnenie obdobne ako kaviarne sociálne siete  internetové stránky.  

4. Kritéria netradičnosť a pridaná hodnota pre zákazníka 

Posledným skúmanými kritériami sú netradičnosť a pridaná hodnota, ktorú podnik 

zákazníkom prináša. SKØG Urban Hub je brnenský viacúčelový koncept, ktorý vznikol 

fúziou kaviarne, baru, pražiarne a priestoru pre kultúrne akcie. Tento koncept je jedinečný 

a zaujímavý nielen pre svoje dizajnové prevedenie interiéru, ale aj prezentáciu drinkov či 

jedál. Návštevou zákazníci jednoznačne dostanú pridanú hodnotu vo forme 

gastronomického zážitku. Momenta síce nie je viacúčelový koncept, ale považujem ju za 

netradičnú kaviareň vďaka osobitého prístupu k zákazníkom a zaujímavého dizajnu 

podniku. Podnik V melounovém cukru je prezentovaný ako spojenie kaviarne a vinárne, 

čo však v dnešnej konkurencie nie je príliš netradičné pojatie. Interiér podniku je podobne 

ako interiér kaviarne Teevee riešený tradičným spôsobom, no napriek tomu kaviarne 

ponúkajú svojim zákazníkom nadštandardné služby s pridanou hodnotou. 
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Čajovňa Za zrcadlem, Veselá čajovna a Chajovna sú svojimi majiteľmi pojímané ako 

tradičné čajovne. Vo všeobecnosti je čajovňa vnímaná ako miesto s tlmeným osvetlením, 

kde v sprievode najčastejšie meditatívnej hudby pijú nie len čaje, ale aj juhoafrické maté, 

alebo africký rooibos. Jedinou výnimkou je čajovňa Utopia, ktorá už podľa môjho názoru 

stráca zmysel čajovne, pretože sa snaží prispôsobiť toľkým druhom zákazníkom, že 

stratila účel, pre ktorý vznikla a tak prestala byť pre mnohých spotrebiteľov neatraktívna 

a nezaujímavá. Naopak ostatné čajovne, napriek tomu, že sú založené na tradičnom 

prístupe svojim zákazníkom dokážu poskytnúť to, čo požadujú.  
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Príloha č. 4: Mystery shopping 
 

Mystery shopping v kaviarni SKØG 

 

 

Kaviareň SKØG má výbornú lokalitu a to priamo v centre Brna na ulici Dominikánkom 

námestí. Na prvý pohľad je to teda taká typická hipsterčina - lokálne a čerstvé suroviny, 

kvalitná káva. V čom však táto kaviareň oproti mnohým podobným vyniká, to je jej 

špecifická atmosféra. Veľký podiel na tom má určite dizajn a interiér od španielsko-

slovenského architektonického štúdia B L A U, ktorý je maximálne minimalistický a v 

škandinávskom štýle, všadeprítomné drevo a vrźganie drevenej podlahy môže byť pre 

niekoho rušivé, no priestoru dodáva šmrnc a istú formu "tepla". Personál pôsobil 

priateľsky a zároveň profesionálne. Hneď po mojom príchode a usadení mi naliali pohár 

vody a príjemne mňa privítali. Vodu mi dolievali po celú dobu mojej návštevy. Pozitívne 

tiež hodnotím dress code, ktorým boli čierne nohavice a čierne tričko. Zamestnanci mali 

výborné znalosti o ponúkanom sortimente. Kaviareň sa po 18 mení na coctailový bar, kde 

ponúkajú výborné drinky. Zamestnanci radi poradia výberom podľa vašej chuti. 

Oceňujem spôsob servírovania drinkov, ktorý bol nezvyčajný a špecifický. Každý drink, 

ktorý miešal barman mal svoj originálny pohár a servírovanie. Káva je podávaná do 22 

hodiny a pochádza z pražiarne, ktorú prevádzkujú samotní majitelia. Objednala som si 

filtrovanú kávu Costa Rica Las Lajas, ktorá bola pripravená skúseným baristom, o čom 

svedčila aj jej chuť. Vyskúšala som tiež tymianovú limonádu s citrónom, ktorá skutočne 

obsahovala spomenuté ingrediencie a chutila ako domáca. Kuchyňa je jednoduchá, 

ponúka veľa možností pre vegánov a stavia na to, čo je pre SKØG typické - nejde o 

kvantitu, ale o kvalitu. Mimo kávu, coctaily a limonády, si tu zákazníci môžu dať sladké 
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cheesecakes či cupcakes. Atmosféra podniku je dopĺňaná príjemnou hudbou a živými 

kvetmi a kyticami vo vázach, či kvetníkoch, takže sa človek cíti „ako doma“. SKØG je 

zároveň kultúrnym priestorom, relatívne pravidelne tu prebiehajú koncerty indie 

interpretov zo zahraničia, ochutnávky či prednášky. SKØG považujem za najväčšieho 

konkurenta v oblasti kaviarní, či už sa to týka ponúkaného sortimentu designu, či 

ponúkaných služieb.  

 

Mystery shopping v kaviarni Momenta 

 

Exteriér podniku je  v celku nenápadný, čo je zapríčinené tým, že mystery shopping 

prebiehal v zimných mesiacoch. Počas leta si zákazníci môžu vychutnávať príjemné 

prostredie na záhradke umiestnenej  priamo pred podnikom s výhľadom na Zelní trh. Prvý 

dojem je pre mňa ako zákazníka zväčša najdôležitejší. Pri vstupe do podniku som 

zaregistrovala ako prvé veľké okná, čo príjemne dotváralo prostredie podniku 

a preplnený podnik s príjemnou atmosférou. Interiér podniku je vybavený 

v industriálnom štýle doplnený drevenými prvkami, čo mu dodáva istú dávku 

netradičnosti a originality. Pôsobí moderne, príjemne a nadčasovo. Očami som začala 

hľadať voľné miesto, ale hneď pri príchode sa ma ujala milá čašníčka, ktorá ma usadila 

a podala mi jedálny a nápojový lístok. Stoly boli upratané a čisté, a uprostred boli 

umiestnené vázičky so živými tulipánmi a narcismi. Kvety naznačovali príchod jari 

a dotvárali príjemnú atmosféru. Usadila som sa a začala si vyberať z bohatej nápojovej 

ponuky, ktorá bola  prispôsobená aktuálnemu ročnému obdobiu. Ponuka obsahovala 

množstvo káv rôzneho druhu, čajov, domácich limonád či alkoholických nápojov. 
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Ponúkaný sortiment nebol len obsahom nápojového lístka, ale bol prezentovaný aj na 

veľkých tabuliach umiestnených na viditeľnom mieste, či malých pútačoch na stoloch. 

Z bohatej ponuky som si vybrala Cappuccino Inverso, čo je vyšľahané espresso s ľadom 

na studenom mlieku a levanduľovú limonádu. Limonádu ponúkali v množstve 0,3 litra 

a 1 liter. Spýtala som sa čašníčky, či by bolo možné priniesť mi 0,5 litra, na čo sa 

nezatvárila veselo a odpovedala „že na bare síce nadšení nebudú“, ale pol litra limonády 

som nakoniec  dostala. Oceňujem servírovanie limonády, kde som okrem limonády 

pripravenej v džbáne dostala pohár s vetvičkou levandule, ktorá nie len príjemne voňala, 

ale celkovo nápoj oživila. Ďalším príjemným prekvapením bola stévia servírovaná 

v malej kanvičke na mlieko, čo považujem za zdravý a chutný substitút cukru. Istou 

nevýhodou podniku z môjho uhlu pohľadu je usporiadanie kaviarne. Stoly boli príliš 

blízko seba a tak človek strácal priestor na súkromný rozhovor. Tiež som mala pocit, že 

sa musím miestami zvýšiť hlas, aby bolo počuť čo hovorím. V pozadí hrala hudba, ktorú 

som ale  počula iba ako šušťanie, práve vďaka preplnenej kaviarni. Čo v konečnom 

dôsledku nevadí, pretože  keby som chcela počúvať hudbu zvolím iný druh podniku. 

Podnik obsluhoval príjemný personál. Na „ place“  boli dve servírky, ktoré boli príjemné 

a ochotné splniť všetky vaše požiadavky. Starali sa o zákazníkov a udržovali čistotu  

stolov, čo sa prejavovalo utieraním stolov čistiacimi prostriedkami po každej návšteve. 

Kaviareň Momenta je rozdelená na dve časti. V hornej časti je situovaná samotná 

kaviareň a v spodnej časti sa nachádza bar, za ktorým sa pripravujú všetky nápoje, je 

vystavená aktuálna ponuka dezertov a pokladňa. Tento bar bol obsluhovaný 2 baristami 

a 2 servírkami, ktorí pripravovali objednávky. Momenta je vybavená platobným 

terminálom a taktiež dotykové počítače, do ktorých servírky zadávajú objednávky od  

zákazníkov. Celkovo hodnotím návštevu predajne veľmi pozitívne.  
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Mystery shopping v čajovni Za zrcadlem  

 

V nenápadnej brnenskej ulici Jaselská sa ukrýva čajovňa Za zrcadlem. Na prvý dojem 

čajovňa nepôsobila typicky ako ostatné čajovne, ktoré sú umiestnené v pivničných 

priestoroch, alebo sú umiestnené v tmavých priestoroch kvôli atmosfére. Práve naopak, 

čajovňa bola presvetlená a pôsobila moderným dojmom. Pri príchode ma nik neoslovil 

a nepozdravil sa napriek tomu, že sa hneď oproti vchodovým dverám nachádzali slečna, 

ktorá obsluhovala pokladňu a pripravovala čaje. Príčinou však bola vyťaženosť 

zamestnancov, pretože napriek tomu, že čajovňa bola plná som spozorovala len 2 

zamestnancov a tak boli značne zaneprázdnení. Vzhľadom tomu, že čajovňa bola na prvý 

pohľad kapacitne obsadená a rozľahlá som sa spýtala čašníka, či majú voľné miesto. 

Ochotne ma zaviedol cez jednu miestnosť do nasledujúcej, kde ma usadil na pohodlných 

sedacích vakoch. Začala som si prehliadať jedálny a nápojový lístok, ktorý ponúkal 

široký sortiment čajov, ktoré sú v ponuke dlhodobo, ale aj sezónne čaje a špeciality. Ku 

konzumácii je možné objednať si rôzne druhy kus kusu, toasty, domáce múčniky a iné 

drobné pochutiny. Napriek tomu, že som bola v čajovni som si objednala nečajovú 

limonádu, pretože som mala chuť na niečo studené. Limonáda však chutila takpovediac 

„umelo“ ako voda s ľadom a sirupom. Nebola ničím špeciálna. Čašník bol veľmi milý, 

usmievavý a ochotný, avšak keď som sa ho spýtala na dezerty, ponúkol mi ich špecialitu 

Red velvet. Nevedel však vysvetliť o aký druh koláča sa jedná a zodpovedať z čoho je 

upečený. Tak som zvolila alternatívu čokoládového koláča, ktorý bol veľmi chutný. 

Páčilo sa mi, že zákazníci si mohli vybrať, či budú sedieť na zemi na vakoch či vankúšoch, 

alebo sa usadia za stolom. Všade navôkol boli tabule, s aktuálnou ponukou jedál 

a nápojov a stolové hry, ktorých bolo skutočne mnoho. Zákazníci čajovne sa zabávali 



XI 

 

rozprávacími hrami, trápili sa hlavolamami, šachom, kartovými hrami, vedomostnými 

hrami a mnohými ďalšími, pričom pili čaje a pofajčievali vodnú fajku. Ak by som mala 

zhodnotiť čajovňu svojim celkovým dojmom, necítila som sa tam komfortne. Nie je to 

pre mňa miesto, kde si môžem v kľude odpočinúť, dať si svoj šálok čaju a vypnúť. 

Napriek tomu je však čajovňa medzi svojimi zákazníkmi teší veľkej obľube a teší sa 

pomerne vysokej návštevnosti. 

 

Mystery shopping v čajovni Chajovna 

 

Chajovna sa nachádza na Dominikánskom námestí v centre Brna, takže má veľmi 

výhodnú polohu. Ako väčšina čajovní je situovaná v podzemných priestoroch a vstupuje 

sa do nej relatívne strmými schodmi. Samotný priestor je veľký, a môžete si vybrať či 

chcete sedieť v miestnosti, kde sa fajčia vodné  fajky, alebo v miestnosti, kde sú podávané 

nápoje a jedlo. Usadila som sa v miestnosti, v ktorej sa nefajčí a čašník mi doniesol 

nápojový lístok. Ponúkaný sortiment bol obšírny sama som si nevedela vybrať čo vlastne 

chcem a tak som ho poprosila o pomoc s výberom. Spýtal sa ma čo preferujem a na 

základe mojich požiadavkou mi vybral čaj HOJICHA [hódžiča]. Informoval ma 

o možnostiach prípravy a to buď príprava čaju na bare, alebo samopríprava. Zvolila som 

samoprípravu. Musím konštatovať, že čašník bol veľmi ochotný poradiť a mám mnoho 

znalostí o čajoch a ich účinkoch. Po chvíľke doniesol čajové more a krok po kroku ma 

navigoval ako si mám čaj pripraviť. Táto interaktívna forma prípravy ma veľmi bavila 

a spolu s poučným komentárom som si čaj o to viac vychutnala. Celkový atmosféra však 

na mňa nepôsobila príjemným dojmom. V pozadí síce hrala príjemná hudba, ale steny 

boli neupravené, ošúchané a sedenie bolo nekomfortné z dôvodu nedostatočného počtu 

vankúšov, kedy som musela sedieť na tvrdom dreve. Interiér nebol ani zďaleka dokonalý 

a vyladený doplnkami, ale o to viac to nahradila starostlivá obsluha. Servírovanie bolo 

špeciálne v tom, že keramika, v ktorej sú čaje podávané je ručne vyrobená a jedinečná. 
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V čajovni sa nachádzali štyria pracovníci. Dvaja obsluhovali zákazníkov a dvaja 

pripravovali vodné fajky a čaje. Ich znalosti o čaji boli bravúrne, čo som si overila nielen 

pri objednávke, ale aj pri odchode z čajovne, kedy som spozorovola, že priamo v podniku 

sa nachádza obchod, v ktorom predávajú bezmála stovku čajov zo všetkých významných 

čajových oblastí, širokú ponuku autorskej čajovej keramiky predných českých umelcov, 

orientálny riad, vonné tyčinky, tušové maľby a rôzne darčekové predmety. Poprosila som 

zamestnanca čajovne o popísanie účinkov vybraných čajov a pomoc s výberom. 

Zamestnanec poznal účinky čajov a tak mi odporučil  čaj, ktorý som potrebovala. 

V čajovni sa tiež konajú prednášky a rôzne stretnutia. Osobne som mala šťastie na 

skupinu záhradkárov, takže som sa dozvedela množstvo zaujímavých informácií 

o záhradníčení a nových trendoch. Chajovna je taktiež vybavená platobným terminálom 

a tak je možné pohodlne zaplatiť kartou. Celkovo bola návšteva Chajovny príjemná, aj 

napriek drobným nedostatkom ako nepohodlné sedenie, toaleta, ku ktorej musel človek 

zdolať strmé schody,  či interiér, ktorý nebol vybavený  podľa posledných módnych 

trendov.  V tom, ale spočíva čaro tejto čajovne. 

 

  



XIII 

 

Príloha č. 5: Silné stránky (Strengths) 
 

Silné stránky (Strengths) 

• Prepojenie viacerých konceptov – Podnik vznikne ako prepojenie dvoch 

konceptov a to kaviarne a čajovne čo ho viditeľne odlišuje od konkurenčných 

spoločností.  

• Netradičný typ podniku – Vzhľadom k tomu, že podnik nie je len tradičnou 

kaviarňou či čajovňou, má väčšie predpoklady na úspech. Je založený na 

diferenciácii a to je v dnešnej dobe nevyhnutným predpokladom pre úspešné 

podnikanie. 

• Kvalifikovaní zamestnanci – V podniku budú pracovať zamestnanci s potrebnou 

kvalifikáciou či už v oblasti prípravy kávy, čaju, dezertov či v kuchyni. 

S odbornosťou zamestnancov úzko súvisí aj kvalita produktov. 

• Osobitý prístup k zákazníkom – V podniku si budeme zakladať na osobitom 

prístupe, pretože je to kľúč k spokojnému a lojálnemu zákazníkovi. Podnik sa tak 

nestane len poskytovateľom produktu, ale miestom, kde sa zákazníci radi vracajú 

a majú k nemu vzťah.  

• Široký sortiment produktov – Podnik bude ponúkať širokú škálu produktov. 

V ponuke budú rôzne druhy káv, čajov, jedál zákuskov. 

• Kvalita ponúkaných produktov – Produkty budú vyrábané zo zdravých 

prevažne bio produktov, za prípravy špecialistov.  

• Kvalita ponúkaných služieb – Vďaka osobitému prístupu vedenia 

k zamestnancom a zamestnancov k zákazníkom bude podnik poskytovať kvalitné 

služby.  

• Distribučné kanále a marketing – Súčasným trendom sú sociálne siete ako 

Facebook či Instagram, ktoré sú veľmi využívané a taktiež účinné. Pred začatím 

a počas podnikania budeme využívať guerilla marketingu a rôzne druhy 

propagácie. 
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Príloha č. 6: Slabé stránky (Weaknesses) 
 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

• Nedostatok skúseností s podnikaním – Jednou z hlavných slabých stránok je 

nedostatok skúseností v oblasti podnikania, ktoré môžu spôsobiť značné 

komplikácie. V súčasnej dobe však existuje mnoho zdrojov či už personálnych, 

knižných, alebo internetových, kde je možné si všetky dôležite informácie 

naštudovať. 

• Nedostatok finančných zdrojov – V prípade, že nebudem disponovať dostatkom 

finančných prostriedkov, bude založenie a fungovanie podniku nereálne, alebo 

veľmi obtiažne. Preto je potrebné získať tieto prostriedky z rôznych zdrojov 

a s dostatočným odstupom pred začatím podnikania.  

• Nový podnik/neznáma značka – Na jednej strane pre podnik nemusí byť 

nevýhodné, že podnik je nový, pretože to so sebou môže priniesť zvedavých 

zákazníkov, ktorí rady skúšajú niečo nové, avšak z väčšej časti je to pre podnik 

slabá stránka. Podnik nemá vybudované žiadne meno, na trhu ho nikto nepozná 

a je otázne, či zákazníci budú javiť záujem o takýto typ podniku.  

• Žiadne/slabé vzťahy s dodávateľmi – Podnik na začiatku podnikania nebude 

mať upevnené respektíve žiadne vzťahy s dodávateľmi čo môže v niektorých 

situáciách spôsobiť komplikácie. Je potrebné opatriť si  základné podmienky 

v zmluve s dodávateľom. 
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Príloha č. 7: Príležitosti (Opportunities) 
 

Príležitosti (Opportunities) 

• Nárast v spotrebe konzumácie kávy a čajov - Súčasný trend v konzumácii kávy 

a čajov  neustále narastá, čo je pre podnik a zámer podnikania pozitívnou správou. 

• Vyššie priemerné spotrebné výdaje - Najvýznamnejšími položkami v rodinnom 

rozpočte sú dlhodobo výdaje na bývanie a energie, ktoré tvoria 20,8% 

spotrebných výdajov. Na druhom mieste sú potraviny a alkohol, ktoré tvoria 

19,8% výdajov. Útraty, za obe skupiny v minulom roku stúpli, čo je pozitívnou 

správou, pretože výdaje za alkoholické a nealkoholické nápoje ovplyvňujú 

spoločnosť. 

• Narastajúca návštevnosť kaviarní a čajovní – Kaviarne a čajovne sa 

v posledných rokoch tešia vzrastajúcej obľube, čím sa následne zvyšuje aj ich 

návštevnosť.  

• Obľúbenosť malých, lokálnych podnikov - Kaviarní všetkých druhov a to od 

malých rodinných podnikov až po veľké kaviarenské reťazce je v Českej 

republike cez dva a pol tisíc. Malé kaviarne na rozdiel od veľkých reťazcov 

ponúkajú isté kúzlo a osobitý prístup, čo zákazníci dokážu náležite oceniť. 

• Zvýšenie tržieb v gastronomickej oblasti – Napriek tomu, že konkurencia  je  

zvlášť vo veľkých mestách silná, ale zatiaľ to vyzerá, že dobre vedený podnik 

nebude mať na trhu žiadny problém. Potvrdzujú to samotní kaviarnici a pražiči 

kávy,  zákazníci dávajú stále častejšie prednosť menším lokálnym podnikom pred 

medzinárodnými reťazcami o čom svedčí aj zvýšenie trťieb v uplynulom roku 

o 5%. 

• Záujem o originálne, netradičné podniky – Súčasným zákazníkom už 

nepostačuje kúpiť si kávu v kelímku, či zalievaná káva, ktorú vypijú kdekoľvek. 

Vyhľadávajú kvalitnú kávu, ktorú si vypijú v príjemnom často netradičnom 

prostredí moderných kaviarní a čajovní.  

• Lokálnosť a domáce produkty - Lokálnosť, alebo dokonca vlastnoručne 

vypestované plodiny sú aktuálne trendy v gastronómii. Čistota, kvalita a dobrý 

pôvod ingrediencií sú jasným predpokladom dobrej gastronómi pričom z 

lokálnosti sa stáva základný atribút dobrého menu. 

• Zahraničná klientela - V posledných rokoch sa do Brna sťahuje stále viac 
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zahraničných obyvateľov, či už za prácou, alebo štúdiom, ktorí vyhľadávajú 

zaujímavé podniky, kde môžu tráviť svoj voľný čas. Na základe rozhovoru s 

Petrom Kollárom, majiteľom SKØGu, som sa dozvedela, že zahraničných 

zákazníkov je v posledných rokoch stále viac a viac a tvoria podstatnú klientelu 

podniku. Práve preto je potrebné prispôsobiť ponuku podniku širšiemu spektru 

zákazníkov. 

• Dopyt po službách s pridanou hodnotou – Zákazníci už neočakávajú len to, že 

produkt dostanú, skonzumujú či vypijú zaplatia a odídu, ale očakávajú istú 

pridanú hodnotu. Sú ochotní si priplatiť za produkty, ktoré sú kvalitné, podávané 

v príjemnom prostredí, s patričným servisom a príjemnou obsluhou. Jednoducho 

očakávajú „niečo naviac“. 

  



XVII 

 

Príloha č. 8: Hrozby (Threats) 
 

Hrozby (Threats) 

• Nezískanie finančných prostriedkov – V prípade, že nezískam úver od banky, 

prípadne dostatok finančné prostriedky z iných zdrojov, je podnikanie nereálne.  

• Neúspech u zákazníkov – Pri nesplnení potrieb zákazníkov, či v prípade ich 

nezáujmu podnik nemôže ďalej fungovať, pretože zákazníci sú nevyhnutnou 

súčasťou podnikania. Ak nebudú lojálni a nebudú podnik navštevovať pravidelne, 

účel podnikania je nesplnený a nemá perspektívu do budúcna.   

• Neočakávané problémy pri otvorení podniku – Pri otvorení podniku môže 

nastať mnoho komplikácii. Môžu to byť napríklad požiadavky hygieny, právne a 

legislatívne predpisy, BOZP a podobne.  

• Neodpovedajúca ponuka priestorov – Na priestory je kladený výrazné 

požiadavky. V prípade nenájdenia vhodných priestorov v danej lokalite, podnik 

jednoducho nemôže byť otvorený. 

• Silná konkurencia – Na trhu sa nachádza niekoľko podnikov, ktoré považujem 

za silnú konkurenciu. Na trhu je však stále dostatok miesta pre nové podniky. 

Konkurenciu je potrebné sledovať a v určitých ohľadoch sa ňou inšpirovať. 

• Neuspokojenie potrieb zákazníkov – Napriek tomu, že podnik chce ponúkať 

široký sortiment produktov, kvalitné produkty a služby za pomoci 

kvalifikovaných zamestnancov, môže sa stať, že neodhadneme čo zákazníci 

skutočne požadujú a budú tak nespokojní.  

• Neočakávaný vývoj trhu – Súčasným trendom je síce rozvoj a obľúbenosť kávy 

a čaju, ale môže sa stať čokoľvek nepredvídateľné. Môže to byť nezáujem 

zákazníkov, finančná kríza, nasýtený trh a mnoho ďalších faktorov. 

• Výber nevhodných dodávateľov – Výber dodávateľov je samozrejme 

realizovaný za dôkladnej analýzy, avšak vždy sa môže stať, že si vyberieme 

nespoľahlivého dodávateľa, ktorý nám bude spôsobovať komplikácie a môže tak 

výrazne oslabiť chod podniku. 
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Príloha č. 9: Analýza silných stránok 
 

 

 

  

Prepojenie 

viacerých 

konceptov 

Netradičný 

typ podniku

Kvalifikovaní 

zamestnanci

Osobitý 

prístup 

k zákazníkom

Široký 

sortiment 

produktov

Kvalita 

ponúkaných 

produktov

Kvalita 

ponúkaných 

služieb

Moderný 

koncept 

podnikania

Distribučné 

kanále a 

marketing

Súčet Váha %

Označenie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 ∑ ∑
Prepojenie viacerých 

konceptov S1 x 0,5 0 0 0 0 0 1 0 1,5 4,3

Netradičný typ podniku S2 0,5 x 0 0 1 0 0 1 1 3,5 10,0

Kvalifikovaní zamestnanci S3 1 1 x 0,5 1 0,5 0,5 1 1 6,5 18,6

Osobitý prístup k zákazníkom S4 1 1 0,5 x 1 0,5 0,5 1 1 6,5 18,6

Široký sortiment produktov S5 0 0 0 0 x 0,5 0 0 0 0,5 1,4

Kvalita ponúkaných produktov S6 1 1 0,5 0,5 1 x 0,5 1 1 6,5 18,6

Kvalita ponúkaných služieb S7 1 1 0,5 0,5 1 0,5 x 1 1 6,5 18,6

Moderný koncept podnikania S8 0 0,5 0 0 0 0 0 x 0 0,5 1,4

Distribučné kanále a marketing S9 1 0 0 0 1 0 0 1 x 3 8,6

Znaky/porovnávané
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Príloha č. 10: Analýza slabých stránok 
 

 

 
  

Nedostatok 

skúseností 

s podnikaním

Nedostatok 

finančných 

zdrojov

Nový 

podnik/nezn

áma značka

Žiadne/slabé 

vzťahy 

s dodávateľ

mi

Súčet Váha %

Označenie W1 W2 W3 W4 ∑ ∑
Nedostatok skúseností 

s podnikaním W1 x 0 1 1 2 28,57

Nedostatok finančných zdrojov W2 1 x 1 1 3 42,86

Nový podnik/neznáma značka W3 0 0 x 1 1 14,29
Žiadne/slabé vzťahy 

s dodávateľmi W4 0 0 1 x 1 14,29

Znaky/porovnávané
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Príloha č. 11: Analýza príležitostí 
 

 

 
 

 

 

  

Nárast 

v spotrebe 

konzumácie 

kávy a čajov 

Vyššie 

priemerné 

spotrebné 

výdaje 

Narastajúca 

návštevnosť 

kaviarní 

a čajovní 

Obľúbenosť 

malých, 

lokálnych 

podnikov 

Zvýšenie 

tržieb 

v gastronomic

kej oblasti 

Záujem 

o originálne, 

netradičné 

podniky 

Lokálnosť 

a domáce 

produkty 

Zahraničná 

klientela 

Dopyt po 

službách 

s pridanou 

hodnotou 

Súčet Váha %

Označenie O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 ∑ ∑
Nárast v spotrebe konzumácie 

kávy a čajov O1 x 0,5 0,5 1 0 1 1 1 1 6 19,4
Vyššie priemerné spotrebné 

výdaje O2 0,5 x 0 0 0,5 1 0 0 0 2 6,5
Narastajúca návštevnosť 

kaviarní a čajovní O3 0,5 0,5 x 0,5 0,5 1 0 1 0,5 4,5 14,5
Obľúbenosť malých, lokálnych 

podnikov O4 0 0 0,5 x 1 0,5 0,5 1 0,5 4 12,9
Zvýšenie tržieb 

v gastronomickej oblasti O5 0 0,5 0,5 0 x 0 0 1 0 2 6,5
Záujem o originálne, 

netradičné podniky O6 0,5 1 0,5 0,5 1 x 0,5 0,5 0,5 5 16,1

Lokálnosť a domáce produkty O7 0 0 0 0,5 0 0,5 x 0 0,5 1,5 4,8

Zahraničná klientela O8 0 0 0,5 0 0 0 0 x 0 0,5 1,6
Dopyt po službách s pridanou 

hodnotou O9 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 x 5,5 17,7

Znaky/porovnávané
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Príloha č. 12: Analýza hrozieb 
 

 

 
  

Nezískanie 

finančných 

prostriedkov

Neúspech 

u zákazníkov 

Neočakávané 

problémy pri 

otvorení 

podniku

Neopovedajú

ca ponuka 

priestorov

Silná 

konkurencia 

Neuspokoje

nie potrieb 

zákazníkov

Neočakávaný 

vývoj trhu

Výber 

nevhodných 

dodávateľov

Súčet Váha %

Označenie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 ∑ ∑
Nezískanie finančných 

prostriedkov T1 x 1 1 1 1 1 1 1 7 24,6

Neúspech u zákazníkov T2 0 x 1 1 1 1 1 1 6 21,1
Neočakávané problémy pri 

otvorení podniku T3 0 0 x 0 1 0 0,5 0 1,5 5,3
Neodpovedajúca ponuka 

priestorov T4 0 0 1 x 1 1 1 1 5 17,5

Silná konkurencia T5 0 0 0,5 0 x 0 1 0 1,5 5,3
Neuspokojenie potrieb 

zákazníkov T6 0 0 1 1 1 x 1 1 5 17,5

Neočakávaný vývoj trhu T7 0 0 0 0 0 0 x 0,5 0,5 1,8
Výber nevhodných 

dodávateľov T8 0 0 1 0 1 0 0 x 2 7,0

Znaky/porovnávané
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Príloha č. 13: Vzájomné pôsobenie silných stránok a príležitostí 
 

 

 
  

Kvalifikovaní 

zamestnanci

Osobitý 

prístup 

k zákazníkom

Kvalita 

ponúkaných 

produktov

Kvalita 

ponúkaných 

služieb

Netradičný 

typ podniku

Súčet 

ohodnotenia

Nárast 

v spotrebe 

konzumácie kávy 
-5 -5 -3 -4 -5 -22

Dopyt po 

službách 

s pridanou 

hodnotou 

4 5 5 5 5 24

Záujem 

o originálne, 

netradičné 

podniky 

1 1 1 1 5 9

Narastajúca 

návštevnosť 

kaviarní a čajovní 
3 5 5 5 4 22

Obľúbenosť 

malých, lokálnych 

podnikov 
1 2 2 2 4 11

44

Silné stránky
P

rí
le

ži
to

st
i
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Príloha č. 14: Vzájomné pôsobenie silných stránok a hrozieb 
 

 

 
  

Kvalifikovaní 

zamestnanci

Osobitý 

prístup 

k zákazníkom

Kvalita 

ponúkaných 

produktov

Kvalita 

ponúkaných 

služieb

Netradičný 

typ podniku

Súčet 

ohodnotenia

Nezískanie 

finančných 

prostriedkov
1 1 1 1 1 5

Neúspech 

u zákazníkov 
5 5 5 5 5 25

Neodpovedajú

ca ponuka 

priestorov
-4 1 1 1 5 4

Neuspokojenie 

potrieb 

zákazníkov
5 5 5 5 3 23

Výber 

nevhodných 

dodávateľov
-3 -4 5 -3 -3 -8

49

Silné stránky
H

ro
zb

y
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Príloha č. 15: Vzájomné pôsobenie slabých stránok a príležitostí 
 

 

 
  

Nedostatok 

finančných 

zdrojov

Nedostatok 

skúseností 

s podnikaním

Nový 

podnik/nezná

ma značka

Žiadne/slabé 

vzťahy 

s dodávateľmi

Súčet 

ohodnotenia

Nárast 

v spotrebe 

konzumácie 

kávy a čajov 

-3 -2 -3 -4 -12

Dopyt po 

službách 

s pridanou 

hodnotou 

-3 -2 1 1 -3

Záujem 

o originálne, 

netradičné 

podniky 

-3 1 1 -1 -2

Narastajúca 

návštevnosť 

kaviarní 
1 3 1 1 6

Obľúbenosť 

malých, 

lokálnych 

podnikov 

1 2 1 1 5

-6

Slabé stránky
P

rí
le

ži
to

st
i
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Príloha č. 16: Vzájomné pôsobenie slabých stránok a hrozieb 
 

 

 
  

Nedostatok 

finančných 

zdrojov

Nedostatok 

skúseností 

s podnikaním

Nový 

podnik/nezná

ma značka

Žiadne/slabé 

vzťahy 

s dodávateľmi

Súčet 

ohodnotenia

Nezískanie 

finančných 

prostriedkov
5 -5 2 -5 -3

Neúspech 

u zákazníkov 
5 5 3 2 15

Neodpovedajúca 

ponuka 

priestorov
2 -5 -5 -5 -13

Neuspokojenie 

potrieb 

zákazníkov
3 3 2 3 11

Výber 

nevhodných 

dodávateľov
2 2 2 4 10

20

Slabé stránky
H

ro
zb

y
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Príloha č. 17: Typický zákazník č.1 
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Príloha č. 18: Typický zákazník č.2 
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Príloha č. 19: Typický zákazník č.3 
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Príloha č. 20: Návrh obsahu nápojového lístka 
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