


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Abstrakt  

Cílem bakalářské práce je návrh komunikačního mixu pro restauraci La Patas. Práce se 

dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá základní znalostí 

marketingu, komunikačního mixu a marketingového prostředí. V praktické části je 

uvedena analýza současného stavu a zjištění problémů restaurace. Praktická část 

využívá poznatků teoretické části k vytvoření návrhu na zlepšení marketingové 

komunikace restaurace.  

 

 

 

Abstract  

The aim of the bachelor’s thesis is to offer a communication mix for the restaurant La 

Patas. This bachelor’s thesis is divided into two parts, theoretical and practical. 

Theoretical part deals with basic knowledge of marketing, communication mix and 

marketing environment. Practical part analyses current situation and finds out problems 

of the restaurant. Practical part uses knowledge from theoretical part to offer 

improvement in marketing communication of the restaurant.  
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ÚVOD 

V této bakalářské práci se zabývám návrhem komunikačního mixu mnou vybrané 

společnosti. Marketingovou komunikaci představím z pohledu teoretického a následně i 

praktického v aplikaci na konkrétní společnost.  

Marketing a jeho nástroje jsou důležitou součástí každého prodeje nejen obchodních 

společností, ale například i restaurací, a proto je komunikační mix každodenním 

chlebem pro management, nebo marketingové oddělení společnosti. K dožadovanému 

obratu prodeje produktu v dnešní době nestačí pouze kvalita, ale právě marketing může 

napomoci k úspěšným prodejům na trhu s nebezpečnou konkurencí, se kterou se potýká 

každá společnost. Pro potřeby mé bakalářské práce přiblížím problematiku komunikace. 

Následně vypracuji analýzu problému společnosti a využiji ji k tvorbě návrhu řešení.  

K tvorbě návrhové části bakalářské práce využiji poznatků z části teoretické a 

analytické. Zhodnocení současného stavu společnosti a následná návrhová část by měla 

mít přínos pro pizzerii La Patas v tvorbě marketingu a posílení postavení mezi 

konkurencí v lokalitě Starého Lískovce a přilehlého okolí.  

Pro tvorbu řešení využiji analýzy SLEPT, analýzy SWOT, Porterova modelu 5 

konkurenčních sil, analýzy segmentace trhu a dotazníkového šetření.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ CÍLŮ A 

METOD 

První kapitola je zaměřena na vytyčení problému, stanovení cílů a metod potřebných 

k řešení. 

1.1 Vymezení problému 

Bakalářská práce se věnuje komunikačnímu mixu konkrétní společnosti. Pro tvorbu 

bakalářské práce byla zvolena restaurace La Patas se sídlem ve Starém Lískovci. 

Teoretická část práce poskytne obecný náhled na komunikační mix a teoretické metody 

analýzy. Analytická část využívá teorie při aplikaci na konkrétní společnost s cílem 

zvýšení povědomí o restauraci.  

1.2 Stanovení cíle práce 

Cílem bakalářské práce je tvorba návrhu komunikačního mixu pro Pizzerii La Patas, 

který má za úkol rozšíření povědomí o nabídce služeb mezi potencionální zákazníky 

restauračních zařízení nejen v lokalitě Starého Lískovce, ale i přilehlého okolí. 

Komunikační mix se zároveň bude snažit o upevnění vztahu se stávajícím zákazníkem a 

zvýšení zisků předmětné restaurace.  

1.3 Metody a postupy řešení 

K dosažení cílů bakalářské práce dopomůže rozbor analýzy SWOT, která zjišťuje slabé 

a silné stránky společnosti a její případné hrozby a příležitosti. Dále bude provedena 

SLEPT analýza, Porterův model 5 konkurenčních sil a analýza segmentace trhu. Pro 

zjištění preferencí zákazníka bude využito dotazníkové šetření.  



14 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část přináší rozbor základních principů marketingu a analýz, které jsou 

využity v části analytické.  

2.1 Definice marketingu 

Marketing lze definovat jako společenský proces, při kterém jednotlivec, či skupina, 

získává to, co potřebuje za pomoci vytváření, nabízení a volné směny výrobků či služeb 

s ostatními. Může tedy být pochopen jako identifikace a snaha o ukojení lidských a 

společenských potřeb (Kotler a Armstrong, 2004).  

Snahou marketingu je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojovat potřeby koncového 

zákazníka, který je hlavním bodem všech marketingových úvah. Zároveň s tímto 

procesem se marketing snaží o dosáhnutí cílů společnosti (Zamazalová, 2010). 

Úspěšnost podnikání závisí na přizpůsobivosti proměnným podmínkám na trhu a 

působnosti na dynamicky se vyvíjející vztahy mezi nabídkou a poptávkou. K těmto 

účelům nám slouží právě marketing, jeho metody, nástroje a principy (Zamazalová, 

2010). 

2.2 Marketingové prostředí 

Společnost je součástí marketingového prostředí, které je díky funkcím společnosti a 

ovlivňujícím faktorům komplexní, proměnlivé a dynamické (Moudrý, 2008). 

Pro nutnou průběžnou kontrolu stavu a vývoje marketingového prostředí se využívá 

marketingový informační systém společně s průzkumy, nebo jinou informační 

technikou. Zjišťování a kontrola probíhá po rozdělení marketingového prostředí na 

mikroprostředí, obsahující oblasti, které je společnost schopna ovlivňovat a 

makroprostředí, ve kterém má společnost omezený, či žádný vliv (Zamazalová, 2010).  

2.2.1 Makroprostředí 

V rámci makroprostředí fungují faktory, které společnost není schopna ovlivňovat, nebo 

jen minimálně a s dlouhou dobou reakce. Největším vlivem v makroprostředí oplývají 

externí instituce, na které společnost nemá vliv, a proto faktory makroprostředí jsou 

krátkodobě neměnné. Ignorací se společnost vystavuje riziku, jelikož faktory 
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makroprostředí představují mantinely, ve kterých je doporučeno se zdržovat a fungovat 

(Zamazalová, 2010). 

Makroprostředí se dělí na: 

• demografické prostředí, zahrnující populaci lidí ve společnosti, populační růst, 

porodnost, úroveň vzdělanosti, nebo migrace, 

• ekonomické prostředí s růstem počtu společností, snižováním nezaměstnanosti 

nebo zvyšováním životní úrovně obyvatelstva, 

• přírodní prostředí s ohledem na úsporná opatření, hospodárné využívání 

zdrojů, využití energeticky úsporných technologií a zohledňování zásad 

šetrného působení na životní prostřed,  

• technologické prostředí obsahující technologický pokrok, investice do nového 

vybavení, které se přímo promítá do výrobního procesu společnosti,  

• politické prostředí s legislativou, státními orgány, politickými stranami, 

právními normami, zákony o ochraně zájmů spotřebitelů, či ochranou 

hospodářské soutěže, 

• kulturní prostředí, kde se vychází z hodnot, tradic, zvyků, obyčejů a tvoří 

ucelený obraz o společnosti (Moudrý, 2008).  

2.2.2 Mikroprostředí 

Oproti faktorům makroprostředí, jsou faktory mikroprostředí ovlivnitelné. Faktory 

mikroprostředí rozumíme zákazníky, dodavatele, odběratele, konkurenci, či ostatní 

společnosti a jejich organizační strukturu. I v případě mikroprostředí je nutnost faktory 

analyzovat, kde s výstupem analýz je možné určit případné hrozby a příležitosti 

(Zamazalová, 2010). 

Do mikroprostředí je zahrnuto šest podkategorií, kterým je možné sestavit specifické 

marketingové plány, které mají za úkol dosažení požadovaného postoje daných skupin 

ke společnosti (Zamazalová, 2010). 

Firemní prostředí je vnitrofiremní prostředí složeno z vrcholového managementu, 

finančního oddělení, výzkumu a vývoje, nákupního oddělení, výroby a účetního 
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oddělení. Každé z oddělení má svoji roli a marketingové oddělení je jejich pojítkem, 

které dopomáhá ke vzájemné spolupráci při uspokojování potřeb a přání zákazníka. 

(Kotler a Armstrong, 2004). 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy zajišťující možnost produkce vlastních výrobků, 

služeb a uspokojení. Pracovníci marketingového oddělení monitorují vstupy a 

dosažitelnost vstupů společnosti. Jejich výpadky, zpoždění dodávky, stávky nebo 

zvýšení ceny klíčového vstupu jsou vážnou hrozbou v krátkém horizontu a snižují 

objem prodejů (Kotler a Armstrong, 2004). 

Poskytovatelé služeb usnadňující společnosti realizaci její obchodní operace. Jde o 

obchodní mezičlánky, které napomáhají s hledáním zákazníků, prodejem výrobků a 

služeb, nebo společnosti poskytující finanční služby. (Kotler a Armstrong, 2004). 

Charakter cílového trhu obsahuje pět základních typů, které je nutno analyzovat. 

Spotřebitelský trh, který zahrnuje jednotlivce a domácnosti nakupující zboží, či služby 

pro jejich vlastní potřebu. K nákupu zboží a služeb ke zpracování, či pro výrobní proces 

slouží průmyslový trh, zatímco pro nákup pro přeprodej za účelem zisku slouží trh 

obchodních mezičlánků. Poptávka státních úřadů po nákupu zboží a služeb pro vlastní 

potřebu, či redistribuci spadají do státních pohledávek. (Kotler a Armstrong, 2004). 

Konkurence, kterou společnost musí předčit v uspokojování potřeb, aby dosáhla 

úspěšnosti na trhu. Volba správné strategie se odvíjí od velikosti společnosti, jelikož 

malá společnost si nebude moci dovolit zainvestovat do strategie, jakou využívá velká 

s dobrou pozicí na trhu (Kotler a Armstrong, 2004). 

Vztahy s veřejností neboli public relations, představují vztah se zájmovými skupinami. 

Informace v novinách, časopisech, internetu, rozhlase či televizi jsou v režii médií. 

Právní prostředí vytváří vládní instituce. Vhodná je práce marketingového oddělení se 

spotřebitelskými organizacemi a dalšími občanskými iniciativami, které mají vliv na 

oslabení marketingu společnosti, zároveň je důležitá komunikace s místní samosprávou 

a občany v sousedství, kterým zodpovídá dotazy, nebo se může podílet na příspěvcích 

v rámci dobročinné akce (Kotler a Armstrong, 2004). 
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Obr. 1:  Marketingové prostředí společnosti (Vlastní zpracování dle Zamazalová, 2009, s. 48) 

2.3 SLEPT Analýza 

Analýza širšího vnějšího okolí se záměrem na zkoumání budoucího vývoje prostředí a 

jeho vývojových trendů, které mohou být příležitostí O (Opportunity), nebo hrozbou T 

(Threat). Budoucí vývoj by měl být předvídán v návaznosti na zkoumání minulého 

vývoje a současného stavu. Existuje pět oblastí okolí společnosti, které zároveň tvoří 

název SLEPT z počátečních písmen jejich anglických slov (Keřkovský, Novák, 2015).  

 

Obr. 2: SLEPT Analýza (Vlastní zpracování dle Keřkovský, Novák, 2015, s. 94) 
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Je možné se setkat i s označením PEST analýza, která využívá stejné zpracování, ale 

obsahuje politické, ekonomické, společenské a technologické faktory. SLEPT analýza 

s právním faktorem je vhodnější než PEST analýza z důvodu toho, že právě právní 

faktor je pro finanční oblast velmi důležitý. Existují však další názvy, kombinující 

přidané faktory, jako PESTL, STEP atd. (Keřkovský, Novák, 2015). 

2.3.1 Sociální faktory 

Sociální faktor je spojen s vlivem postoje a života obyvatelstva, případně strukturou 

obyvatelstva. Přináší možnost rozvoje v oblastech vázaných na stárnutí, životní styl, 

nebo vyšší kvalitu osobního života. Elementy sociálního faktoru jsou výsledek 

kulturních, ekonomických, nebo náboženských podmínek života. Rozpoznání a reakce 

na trendy této oblasti vedou k výhodě při získání zákazníka (Sedláčková, Buchta, 2006).  

2.3.2 Legislativní faktory 

Právní faktory jsou důležité pro existenci společnosti, či trhu. Společnost se potýká 

s ochranou spotřebitele, nebo životního prostředí. Musí být dodržovány normy, které 

jsou vydány příslušnou institucí. Legislativní oblast se zaobírá právním prostředím, jeho 

kvalitou a stabilitou. Mezi ovlivňující faktory lze zahrnout vymahatelnost práva, 

stabilitu právního systému, stabilitu právních norem, požadavky státních a soukromých 

regulátorů, nebo přehlednost složitosti právních norem (Zamazalová, 2010). 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Faktory ekonomické vychází z ekonomické podstaty a směrů ekonomického rozvoje. 

Ekonomická oblast se věnuje zkoumání stavu ekonomiky. Do této ekonomické oblasti 

spadají faktory jako je fáze hospodářského cyklu, politický vliv na hospodářství, 

monetární politika státu, či daňové zatížení. Tyto faktory společně s ekonomickým 

růstem, úrokovou mírou, nebo mírou inflace mají bezprostřední vliv na plnění cílů 

společnosti (Sedláčková, Buchta, 2006). 

2.3.4 Politické faktory 

Daňové zákony, protimonopolní zákony, regulace exportu a importu, nebo cenová 

politika a ochrana zaměstnanců jsou politickými omezeními, které se týkají každé 

společnosti. Důležitými součástmi politického je také stabilita zahraniční a národní 
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politiky, nebo členství v EU, které přináší příležitosti, ale také ohrožení pro společnost 

(Moudrý, 2008). 

2.3.5 Technologické faktory 

Nutná je informovanost společnosti o technických a technologických změnách, aby 

nezaostávala oproti konkurenci a vykazoval inovační činnost. Předvídání vývoje 

v technickém rozvoji je důležitým činitelem v úspěšnosti společnosti (Sedláčková, 

Buchta, 2006). 

2.4 Porterův model 5 konkurenčních sil 

K analýze konkurence je využíván Porterův model 5 konkurenčních sil ovlivňujících 

fungování společnosti. Podstatou je předpovědět vývoj konkurenčního prostředí a 

možného chování ostatních konkurentů v odvětví (Štrach, 2003). 

Mezi konkurenční síly spadají: 

• konkurenti v odvětví – vliv konkurence plynoucí ze soupeření konkurenčních 

společností, které využívají strategických tahů k získání konkurenční výhody. 

Toto soupeření probíhá na úrovni reklamy, doprovodných služeb, či cen, 

• nově vstupující konkurenti – nová konkurence přichází s novou kapacitou a 

zdroji a snaží se o získání podílu na trhu. Tím může docházet k menším ziskům, 

jelikož dochází ke stlačování cen. Vstup nové konkurence na trh je ovlivněn 

množstvím překážek pro vstup na tento trh, 

•  dodavatelé – v případě, že jsou dodavatelé silnější a ve vyšší koncentraci než 

odběratelé a výrobci, jsou schopni ovlivňovat cenu výsledného produktu, či 

služby. Jde o konkurenční sílu, při které dodavatel má vyjednávací pozici  

• odběratelé – nebo také kupující, kteří mají konkurenční sílu ve vyjednávací 

pozici kupujícího. Může jít o kupujícího běžného a lehce nahraditelného 

produktu, nebo také nákupce velkého objemu produktu, či služby. Odběratelé 

mají schopnost ovlivňovat cenu produktu, či služby a jejich množství, 

• substituty – jde o náhradu produktu nebo služby, která může ovlivnit zájem 

nakupujících o nabízené produkty, či služby. V případě, že substitut je lehce 
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dostupný, nakupující mají možnost měnit dodavatele a tím ovlivňovat cenu 

produktu, či služby. (Čižinská, 2010).  

 

Obr. 3: Model pěti sil (Vlastní zpracování dle Sedláčková, Buchta, 2006, s. 48) 

2.5 Metoda 7S 

Cílem společnosti je odhalení rozhodujících faktorů, které mají vliv na úspěšnost 

společnosti. Tyto faktory nazýváme jako klíčové faktory úspěchu (key success factors) 

a identifikujeme je za využití „7S modelu“, který vytvořila poradenská společnost 

McKinsey. Všech sedm faktorů má na sebe vzájemný vztah, podmiňují se a zároveň 

ovlivňují (Hanzelková, 2017). 

Mezi faktory metody 7S patří: 

• Strategie (strategy) – způsob, kterým se společnost snaží o udržení konkurenční 

výhody. Jde o správnou cestu při realizaci strategie společnosti, dosáhnutí 

plánovaných cílů, nebo vedení konkurenčního boje, 

• Struktura (structure) – organizační uspořádání a fungování v rámci nadřízenosti, 

podřízenosti, spolupráce, sdílení informací a kontrolních mechanismů, 

• Systémy řízení (systems) – procedury a systémy sloužící k řízení (komunikační, 

kontrolní atd.), 

• Styl manažerské práce (style) – způsob, jakým management přistupuje k řešení 

vyskytnutých problémů, 
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• Spolupracovníci (staff) – řídící pozice, ale i řadoví zaměstnanci, vztahy mezi 

nimi, jejich funkce, motivace, či chování,  

• Schopnosti (skills) – profesionální zdatnost pracovního kolektivu ve spojitosti 

s jejich kvalifikací a úrovní organizace práce a řízení, 

• Sdílené hodnoty (shared values) – skutečnosti, ideje a principy, které respektují 

pracovníci podílející se na úspěchu společnosti (Hanzelková, 2017).  

 

Obr. 4: Model 7S (Vlastní zpracování dle Hanzelková, Sedláček, 2017, s. 133) 

Zpracování analýzy by mělo být takové, aby výsledek byl vyváženě popisný a kritický. 

V jednotlivých dílčích oblastech by měl být zdokumentovaný vývoj v minulosti a 

současný stav, který je následně analyzován. Výstupem jsou silné stránky, slabiny, 

příležitosti a hrozby (Hanzelková, 2017).   

2.6 Segmentace trhu 

Rozlišuje celý trh do menších skupin, které se liší svými potřebami nebo nákupním 

chováním či charakteristikou. Segmentace trhu je schopna společnostem rozdělit trh na 

segmenty, malé skupiny, kterým poté může přizpůsobovat svoje produkty a služby dle 

jejich potřeb (Kotler, Armstrong, 2004).  
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Segmentaci trhu také dělíme na: 

• geografickou dle obcí, regionů apod., 

• demografickou dle věku, pohlaví, příjmu apod., 

• psychografickou dle životního stylu apod., 

• behaviorální dle chování zákazníka (Jakubíková, 2013). 

2.7 SWOT analýza 

SWOT analýzu označujeme jako analýzu silných stránek (Strenghts), slabých stránek 

(Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) (Zamazalová, 2010).  

Využívá se k analýze prostředí a identifikaci toho, jak je současná strategie schopná 

reagovat na změny, které v tomto prostředí vznikají. Je doporučeno začínat analýzou 

OT (Opportunities a Threats), neboli příležitostí a hrozeb z makroprostředí i 

mikroprostředí. Analýza OT je následována analýzou SW (Strenghts a Weaknesses), 

která analyzuje vnitřní prostředí společnosti s jejími cíli, systémy, materiálním 

prostředím, nebo kulturou společnosti (Jakubíková, 2013).  

 

Obr. 5: SWOT analýza (Vlastní zpracování dle Jakubíková 2013, s. 129) 

Doporučuje se využívat prognóz a situačních analýz, které by měly být realistické a 

měly by se vyhýbat přeceňování předností společnosti a podceňování jejich slabin. 
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Přednost a slabina je určující pro schopnost realizovat strategické kroky (Zamazalová, 

2010). 

2.7.1 Číselné vyhodnocení  

Pro zhodnocení a výběr správné SWOT strategie se hodnotí váha jednotlivých položek 

vůči sobě. Váha je hodnocena dle vzájemného porovnání důležitosti znaků podle 

třístupňového hodnocení 1 (znak je důležitější oproti porovnávanému znaku), 0,5 

(znaky mají stejnou váhu) a 0 (znak má menší důležitost oproti porovnávanému znaku) 

(Fotr a kol., 2012). 

Hodnocení jednotlivých vazeb má několik variant. V případě, že je vazba S1-S2 

hodnocena 0, pod diagonálou u S2-S1 je dosaženo hodnoty 1. Pokud vazba S1-S3 získá 

hodnotu 0,5, vazba S3-S1 tedy má hodnotu také 0,5. Při hodnocení vazby S1-S4 

hodnotou 1, hodnota pod diagonálou u vazby S4-S1 bude 0 (Fotr a kol., 2012).  

Tab. 1: Příklad hodnocení vazeb (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Váhu zjistíme jako podíl součtu v řádku a celkové součtu a výsledek vynásobíme 

hodnotou 100 pro získání procentuální hodnoty váhy. Například v prvním řádku (1,5 / 

6) x 100 = 25 %. Součet váhy je roven 100 %. Tento proces provedeme jako pro S, tak i 

W, O a T (Fotr a kol., 2012).  

Pro hodnocení intenzity vzájemných vztahů položek sestrojíme matici se stejným 

počtem prvků v jednotlivých kategoriích. Tyto vztahy jsou hodnoceny na škále od 

hodnoty 1 (žádný vztah mezi položkami, ambivalentnost) po hodnotu 5 (velmi úzký 

vztah mezi položkami). V případě, že hodnocené vztahy jsou negativní, dojde k použití 

záporného znaménka. Dle výsledných hodnot v matici lze určit nejdůležitější vazbu, 

  S1 S2 S3 S4 Součet Váha 

S1 X 0 0,5 1 1,5 25 % 

S2 1 X 0,5 1 2,5 41,67 % 

S3 0,5 0,5 X 1 2 33,33 % 

S4 0 0 0 X 0 0 % 

Suma - - - - 6 100 % 
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která určuje, na jakou strategii se zaměřit. Nejdůležitější vazbou může být i ta se 

zápornou hodnotou, využívá se absolutní hodnoty (Fotr a kol., 2012).  

Dle hodnoty v matici se určí, o jako ze čtyř možných strategií se jedná:  

• SO (maxi – maxi) strategie se snaží využít maximální množství silných stránek, 

aby společnost mohla co nejlépe využít budoucích příležitostí, 

• WO (mini – maxi) strategie se soustředí na využití slabý stránek, aby následně 

nejlépe využila následující příležitosti, 

• ST (maxi – mini) strategie se snaží za pomoci silných stránek eliminovat hrozby, 

• WT (mini – mini) strategie se zaměřuje na kumulaci nepříznivých předpokladů a 

snaží se o minimalizaci negativních efektů (regionalnirozvoj.cz, 2018). 

2.8 Marketingový mix 

Marketingový mix slouží k dosáhnutí marketingových cílů společnosti a obsahuje vše, 

co rozhodne o jejím úspěchu. Je označován také jako „4P“ podle počátečních písmen 

anglických názvů Product (produkt), Price (cena), Place (distribuce, místo) a Promotion 

(marketingová komunikace, propagace, komunikační mix) (Foret, 2012). 

2.8.1 Produkt 

Produkt (Product) představuje jakékoliv fyzické zboží, či službu, nebo informaci a 

jejich kombinace, které mohou být předmětem směny. Produkt a jeho charakteristika 

musí podléhat marketingové strategii, která byla zvolena. Příkladem může být prodej 

prémiového produktu, který musí odpovídat svým vzhledem, chutí, nebo jinou 

vlastností prémiové image, pokud si ji prodejce chce udržet. Charakteristika produktu 

by měla podporovat positioning produktu, který podtrhuje benefity produktu oproti 

ostatním produktům (Karlíček, 2013).  

Mimo funkční charakteristiku produktu velkou roli hraje design, kde estetická stránka 

produktu představuje klíčovou výhodu před konkurencí, proto je ve společnosti 

postavení designového oddělení na stejné úrovni s technickým, nebo výrobním 

oddělením. Správně zvolený a zajímavý design může i malému výrobci zajistit 

pozornost kupujících bez investic do marketingové komunikace (Foret, 2012).  
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Obal, jakožto důležitá součást estetické stránky produktu, by měl poskytovat ochranu 

zboží před poškozením a zajišťovat jednoduché, bezpečné otevírání a zavírání. Mimo 

jiné například popisuje produkt, nebo umožňuje skladovatelnost produktu. Prémiový 

produkt má předpoklad esteticky zajímavého obalu, zatímco levné produkty s nízkou 

cenou mají obal jednoduchý, který podtrhuje výhodnost zakoupení. (Karlíček, 2013).  

Produkt lze také rozdělit dle jeho vlastnosti, zda jde čistě jen o výrobek, službu, nebo 

kombinaci výrobku a služby (Foret, 2012). 

2.8.2 Cena 

Cena představuje částku v peněžních jednotkách za produkt, která vyjadřuje výnos 

společnosti. Pricing, neboli cenotvorba a stanovení odpovídající ceny je existenční 

faktorem. Při snížení ceny produktu se zvýší poptávka a naopak (Karlíček, 2013). 

Cena označena jako „P“ z anglického slova „Price“ je jediné „P“ marketingového mixu, 

které je pro společnost zdroj příjmu. Všechny ostatní „P“ jsou spojeny jen s náklady 

společnosti. Častou chybou je nedostatek pozornosti při tvorbě cenové politiky, i přesto, 

že jde o velmi důležitý a závažný krok.  Při cenotvorbě je potřeba zkombinovat 

racionální kalkulaci s odhadem budoucí reakce zákazníka a konkurence, zároveň 

schopnost reagovat na změny trhu a neohlížet se pouze na své vlastní výrobní a 

provozní náklady (Foret, 2012).  

Mezi základní způsoby cenotvorby řadíme: 

• cenu založenou na nákladech (nákladově orientovaná cena) s kalkulačními 

postupy vyčíslení nákladů na výrobu a distribuci produktu, 

• cenu na základě poptávky (poptávkově orientační cena) vycházející z odhadu 

objemu prodeje se závislostí na různých výškách ceny a vlivu na změnu ceny na 

velikost poptávky, 

• cenu na základě cen konkurence (konkurenčně orientovaná cena), která se 

stanovuje na srovnatelně úrovni v případě, že jde o srovnatelný produkt 

s konkurencí, 

• cenu podle marketingových cílů společnosti, která se odvíjí od cílů na trhu a 

toho, čeho chce společnost získat. V případě maximalizace objemu prodeje a 
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podílu na trhu dochází při cenotvorbě k nižším cenám. Při maximalizaci zisku 

dojde k nastavení co nejvyšších cen. Pokud je cílem likvidace konkurence je 

vyvolána tzv. cenová válka za využití nízkých cen. Dalším příkladem ceny podle 

marketingových cílů společnosti je uváděno posílení image společnosti, kdy 

prestižní postavení je vyjádřeno vysokou cenou, 

• cenu podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem se odvíjí od znalosti 

hodnoty, kterou potenciální zákazník produktu přisuzuje (Foret, 2012). 

2.8.3 Distribuce 

„Place“, nebo také Místo označujeme jako distribuci produktu z výroby k prodeji 

cílovému zákazníkovi. Jde o náročnou, složitou a účinnou součást marketingové mixu, 

kde cílem je poskytnout zákazníkovi produkt ve správný čas a množství, který požaduje 

a potřebuje na místě, které je pro něj dostupné. Toho se dosáhne tvorbou distribuční 

cesty (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

Distribuce je komplexní proces zahrnující fyzickou distribuci produktu, změnu 

vlastnických vztahů a doprovodné a podpůrné činnosti (Foret, 2012).  

1) Fyzická distribuce  

Veškerá přeprava, skladování a řízení zásob produktu tak, aby bylo možné vždy 

uspokojit poptávku po produktu (Foret, 2012).  

2) Změna vlastnických vztahů 

Směna, která dovoluje zákazníkovi používat předmět, či službu, kterou potřebuje, nebo 

chce (Foret, 2012).   

3) Doprovodné a podpůrné činnosti 

Podpůrnou činností lze rozumět zajištění propagace zboží, poradenskou činnost, 

poskytnutí úvěru, pojištění, nebo organizaci marketingové výzkumu (Foret, 2012).   

Na začátku distribučního kanálu je producent a na konci zákazník, nebo spotřebitel. 

Pokud mezi producentem a konečným zákazníkem (spotřebitelem) funguje mezičlánek 

(zprostředkovatel), jde o nepřímou distribuci. V případě, že distribuce probíhá bez 

mezičlánků, jde o přímou distribuci (Přikrylová, Jahodová, 2010).    
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Přímá cesta distribuce nepoužívá distribučních článků, společnost se zákazníkem má 

bezprostřední kontakt pomocí obchodních zástupců, katalogů, prodejních automatů 

nebo sítě vlastních prodejen. Výhodou je, že společnost má kontrolu nad pohybem 

produktů a nespoléhá se na schopnosti distribučního mezičlánku (Karlíček, 2013). 

 

 

Obr. 6: Přímá cesta distribuce (Vlastní zpracování dle Karlíček, 2013, s. 215) 

Nepřímá cesta distribuce využívá distribučních mezičlánků. Jde o dodání produktu 

koncovému zákazníkovi pomocí maloobchodní sítě, nebo velkoobchodů. Společnost 

přichází o přímý kontakt se zákazníkem, možnost kontroly pohybu produktu a kontrolu 

nad cenovou politikou. (Karlíček, 2013).  

 

 

Obr. 7: Nepřímá cesta distribuce (Vlastní zpracování dle Karlíček, 2013, s. 219) 

2.8.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace, propagace, nebo také komunikační mix je mimořádně 

důležitou součástí marketingového mixu. Mimo reklamu a prodej marketing zahrnuje 

mnoho dalších aktivit, které společnost využívá k propagaci sebe a svých produktů 

nejen koncovým zákazníkům, ale i obchodním partnerům. Propagace zahrnuje 

informace především o produktech, ale také ceně a místu prodeje produktu (Přikrylová, 

Jahodová, 2010).    

Mezi další nástroje marketingové komunikace patří podpora prodeje, vztah s veřejností, 

osobní prodej a přímý marketing a lze je rozdělit na nadlinkové (ATL – above the line) 

a podlinkové (BTL – below the line). Především ATL nástroje jsou často finančně 

nákladné, jelikož jde o propagaci v poskytnutém prostoru ve sdělovacích prostředcích 

Příklad nepřímé cesty distribuce 

Příklad přímé cesty distribuce 
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(televizní stanice, rozhlasové stanice a tisk). Nejznámějším příkladem ATL nástroje je 

reklama v televizi. BTL nástroj nevyužívá sdělovacích prostředků, je proto šetrnější 

k rozpočtu marketingového oddělení a šetří výdaje za jejich využívání. Proto je využití 

BTL nástrojů v poslední době na vzrůstu a v oblibě je podpora prodeje, přímý 

marketing, osobní prodej a vztahy s veřejností než klasické nadlinkové nástroje 

prezentované televizní reklamou (Foret, 2012).    

Mezi složky marketingové komunikace řadíme:  

• reklama, 

• podpora prodeje, 

• public relations, 

• event marketing a sponzoring, 

• direct marketing, 

• online komunikace, 

• osobní prodej (Karlíček, 2016). 

2.9 Marketingová komunikace 

Marketingovou komunikaci, nebo také komunikační mix, využíváme k řízenému 

informování a přesvědčování cílové skupiny, aby společnosti plnily marketingové cíle 

(Karlíček, 2013) 

Komunikační mix lze označit jako podsystém marketingového mixu, jelikož tvoří čtvrté 

„P“ – promotion. Pomocí marketingové komunikace lze dosáhnout marketingových 

cílů, které si společnost přeje. Využívá k tomu dvou forem komunikace – osobní a 

neosobní, kde osobní forma zahrnuje osobní prodej a neosobní forma reklamu, podporu 

prodeje, přímý marketing, public relations a sponzoring (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

2.9.1 Obecná komunikace 

Komunikace je nejdůležitější a nejužitečnější lidskou dovedností, která nás provází na 

každém kroku a plní velmi důležitou roli. Při komunikaci jednáme na základě 

momentální situace, předchozích zkušenost, nebo kulturních návyků. Ve starších 



29 

 

teoriích komunikaci chápali jako lineární (mluvčí mluví, posluchač poslouchá, kdo 

mluví nenaslouchá, posluchač nemluví) a později jako interakční (posluchač a mluvčí si 

střídají role). Pozdější a mnohem uspokojivější model, který je uznáván v současnosti, 

chápe komunikaci jako transakční proces, kdy každý účastník procesu funguje zároveň 

jako mluvčí i posluchač (DeVito, 2009). 

2.9.2 Obecné komunikační metody 

Modelů komunikačních metod je několik, mezi základní patří model AIDA a 

DAGMAR.  

• Model AIDA 

Starý a osvědčená metoda napomáhající analýzám při plánování komunikačních aktivit 

v reklamě, osobním prodeji nebo podpoře prodeje. Stoletá koncepce vysvětlující stadia, 

kterými jednotlivec prochází před rozhodnutím u nákupu (Přikrylová, Jahodová, 2010). 

Tab. 2: Model AIDA (Vlastní zpracování dle Přikrylová, 2010, s. 34) 

A Attention Pozornost  

I Interest Zájem 

D Desire Přání 

A Action Čin, akce 

 

• Model DAGMAR 

Definice cílů reklamy k měření jejich výsledků vyzdvihuje současný, či budoucí 

nákupní proces před okamžitým prodejním efektem. Usnadnil využití měřitelných cílů, 

jelikož nebylo možné oddělit účinky komunikace na obrat od vlivů ostatních 

proměnných (De Palsmacker, 2003).  

Model DAGMAR se skládá z těchto komunikačních cílů: 

• potřeba dané kategorie, 

• povědomí o značce, 

• znalost značky, 

• postoj ke značce, 
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• záměr koupit značku, 

• pomoc při nákupu, 

• nákup, 

• spokojenost, 

• loajalita ke značce (De Palsmacker, 2003). 

2.9.3 Nástroje marketingové komunikace 

Disciplíny marketingové komunikace mají několik komunikačních nástrojů. Je 

využíváno jednoho primárního média ve spolupráci s dalšími sekundárními médii. 

Např. primárním médiem je televizní reklama a sekundárními, podpůrnými, médii je 

rozhlas, nebo reklama na internetu (Karlíček, 2016). 

2.9.3.1 Reklama 

Nejvíce uvědomovanou složka komunikačního mixu je reklama, která je součástí 

každodenního života. Jde o nejznámější nástroj komunikačního mixu, která má v první 

řadě za účel prodat produkt pomocí sdělovacího prostředku, proto se jedná o neosobní a 

jednosměrnou formu komunikace. Společnost, která zadá reklamu produktu sotva kdy 

uvede pravdivost a objektivitu, patrná je snaha o vyzdvihnutí, nadsazení kladů (Foret, 

2012). 

Reklama a jejich funkce dělíme na informativní (informuje o novém produktu), 

přesvědčovací (láká na nákup produktu, vyzdvihává svůj produkt oproti konkurenci) a 

připomínací (udržuje povědomí) (Foret, 2008).  

Reklama je dělena podle sdělovacího prostředku, který využívá. Mezi nejčastějšími 

případy lze pozorovat tiskovou reklamu (noviny a časopisy), rozhlasovou reklamu 

(rádio), televizní reklamu (televize, video), nebo venkovní reklamu (billboardy, 

reklamní transparenty na budovách). Reklama je důležitá i v případě podpory prodeje, 

nebo public relations (Foret, 2012). 

2.9.3.2 Direct marketing 

Neboli přímý marketing umožňuje přesné zacílení, výraznou adaptaci sdělení a vyvolání 

okamžité reakce. Původně šlo o levnější alternativu k osobnímu prodeji, ale direct 
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marketing prošel výraznými změnami. Prodejce nemusel navštívit zákazníka osobně, 

ale stačilo nabídku zaslat poštou a tím velmi ulevit nákladům. Oproti reklamě se direct 

marketing zaměřuje na tzv. mikrosegmenty (užší segment trhu) nebo přímo jednotlivce 

(Karlíček, 2016).  

Přímý marketing je také interaktivním nástrojem, jelikož se eviduje odezva zákazníků 

tím, že se jednoduše vyhodnotí počet oslovených s počtem těch, kteří produkt zakoupili. 

K tvorbě přímého marketingu se často využívá letáků, telefonického marketingu, nebo 

katalogů (Foret, 2012). 

Rozlišuje se adresný přímý marketing, který využívá databází s údaji o klientech, cíleně 

zasílá nabídky konkrétním osobám a neadresný přímý marketing, který byť oslovuje 

vymezený segment trhu, ale ne konkrétní osoby (Foret, 2012).  

2.9.3.3 Podpora prodeje 

Podporu prodeje je chápána jako komunikační aktivita, která má za účel zvyšovat 

prodeje a snaží se udělat produkt přitažlivějším a dostupnějším. Nejlepším příkladem 

jsou vzorky, nebo ochutnávky zdarma na prodejně. Dalšími příklady může být sleva při 

výprodejích, zvýhodněná balení, dárky zdarma, nebo soutěže pro zákazníky ve formě 

her, či loterie (Karlíček, 2016).  

Účelem podpory prodeje je nalákat potencionálního zákazníka na vyzkoušení, nebo 

ochutnání nového produkt a následné zakoupení. V případě soutěží pro zákazníka jde o 

jeho udržení. Pro změnu u posezónního zboží zase jde o to, aby se vyprázdnily sklady a 

mohlo se pokračovat v prodeji nové kolekce (Foret, 2012). 

2.9.3.4 Public relations 

Společnost se neustále snaží o udržení a budování dobrého jména a tvorbu pozitivního 

vztahu s veřejností. Komunikace probíhá na dvou úrovních, s vnitřním (interním) 

prostředím a s vnějším (externím) prostředím. Komunikace s vnitřním prostředím, také 

označováno jako komunikace „směrem dovnitř“, má snahu o kladný vztah zaměstnanců 

ke společnosti a jejich ztotožňování se zájmy společnosti. Důležitým faktorem je pak 

vyjadřování zaměstnanců o společnosti na veřejnosti na základě posilování jejich 

loajality (Foret, 2012). 
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Komunikace „směrem ven“, nebo také komunikace s vnějším prostředím má za úkol 

udržování a budování dobrých vztahů se svým okolím, obyvatelstvem, kontrolními 

orgány, správními orgány, nebo také společenskými a kulturními organizacemi (Foret, 

2012).  

Základními činnostmi PR (Public relations) patří pořádání tiskových konferencí, 

sponzoring sportovních, či kulturních akcí, nebo pořádání akcí pro zaměstnance a jejich 

rodiny. Nedílnou součástí je i tvorba tzv. krizových scénářů v případě přírodní 

katastrofy, požárů, nebo dopravní nehody, které slouží k proškolení zaměstnanců a 

nácviku reakce v krizových situacích (Karlíček, 2016).  

Vztahy a komunikace s veřejností obsahují také reklamy, které ovšem nemají za úkol 

zvýšení objemu prodeje, nicméně se snaží o zlepšování image společnosti. Nejčastěji se 

tak stává v období Vánoc, kdy společnosti přejí „Šťastné a veselé Vánoce“. Tato forma 

reklamy má být nápomocna zákazníkovi „omluvit“ případné zdražování, nebo 

jakoukoliv nepříjemnost, která se mohla stát (Karlíček, 2016). 

Nejdůležitější nástroje Public relations shrnuje pravidlo PENCILS: 

• P (publications) – podnikový časopis, výroční zpráva, nebo brožurka pro 

zákazníka, 

• E (events) – veřejné akce ve spojitosti se sponzoringem sportovní, nebo 

například umělecké akce, 

• N (news) – pozitivní zpravodajství o společnosti, produktech a zaměstnancích, 

• C (community involvement activities) – vynaložení času a financí ve prospěch 

potřeby místních společenství v okolí společnosti, 

• I (identity media) – hlavičkové papíry, vizitky, nebo pravidla oblékání, které 

nesou projev identity společnosti, 

• L (lobbying aktivity) – snaha o prosazení, nebo blokaci nepříznivých 

legislativních, či regulačních nařízení, 

• S (social responsibility activites) – budování dobré pověsti společnosti v oblasti 

sociální odpovědnosti (Svoboda, 2009). 
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2.9.3.5 Event marketing 

Event marketing také označovaný jako zážitkový marketing je zprostředkováván 

společností pro cílovou skupinu proto, aby jí spojila emocionální zážitky se svojí 

značkou. Primárním cílem je vyvodit pozitivní pocit ze značky a zvýšit její oblíbenost. 

Jde o různé turné po vybraných místech, POS (akce v místě prodeje) eventy, nebo akce 

pro významné zákazníky. Nejdůležitější je zvýšit oblíbenost značky a loajalitu 

stávajících zákazníků (Karlíček, 2016). 

Event marketing není novinkou, nicméně se neustále pracuje na vývoji nových způsobů, 

jak tohoto druhu využívat. Marketéři se snaží zapojit mobilních komunikačních 

technologií, jako jsou například telefony. Příkladem může být prezentace nového 

mobilního telefonu v ulicích města, kde promotéři fotografovali účastníky eventu a 

následně jim formou elektronické pošty foto zaslali společně s reklamním sdělením 

(Frey, 2011). 

2.9.3.6 Sponzoring 

Sponzoring spojuje společnost či značku s jistým dlouhodobým projektem, 

jednorázovou akcí, sportovním týmem, nebo jednotlivcem. Sponzor poskytuje druhé 

straně pomoc ve formě financí, nebo zásob svých produktů. Nejviditelnějším příkladem 

může být například sportovní událost Formule 1 (Karlíček, 2016). 

2.9.3.7 Online komunikace 

Rozšíření internetu přineslo nové možnosti marketingovému odvětví a online reklama 

využitá na online platformách se stala nedílnou součástí rozpočtu na reklamu. Pomocí 

online komunikace je možné navyšovat povědomí o značce a nových produktech, 

posilovat image značky, její pověst, nebo komunikovat s cílovými skupinami (Karlíček, 

2016). 

Online komunikaci do popředí staví především přesnost zacílení, personalizace, 

interaktivita, měřitelnost účinnosti s dosahem k uživatelům a vcelku nízké náklady. 

Tento druh komunikace vytvořila nový prostor pro virální marketing. Hlavním prvkem 

jsou internetové stránky, které představují společnost i jejich produkt a v poslední době 

velmi moderní sociální sítě jako Facebook, nebo Instagram, kde je možno využít 
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přímého kontaktu s potencionálním zákazníkem a oslovit ho např. soutěží (Karlíček, 

2016).  

2.9.3.8 Osobní prodej 

Velmi silný nástroj komunikačního mixu společnosti, kdy nejdůležitější prvkem je 

bezprostřední komunikace se zákazníkem při prodeji produktu, nebo služby. Na místě je 

profesionalita prodejce, jeho charakter, vystupování, důvěryhodnost a správně 

promyšlený prodejní tah na základě znalosti psychologického působení na zákazníka 

(Foret, 2012).  

Velkou výhodou osobního prodeje je možnost okamžitě jednat podle reakce zákazníka. 

Dalšími výhodami jsou prohlubování prodejních vztahů, nebo tvorba databází 

ověřených zákazníků s tahem na další potencionální prodej (Karlíček, 2016). 

 Využít osobního prodeje jde hlavně v případě prodeje kosmetiky, pojištění, nabídky 

televizního připojení, nebo u zboží s krátkodobou spotřebou, kdy je pro prodejce 

vhodné si udržovat databázi stálé klientely (Foret, 2012). 

2.9.4 Nové nástroje marketingové komunikace 

Jelikož marketingová komunikace na přelomu 20. a 21. století prošla velkými změnami, 

stává se, že osvědčená schémata, která platila ztrácí na významu. Spotřebitelé jsou více 

vybíraví a dochází k tomu, že k dosud osvědčeným formám marketingové komunikace 

začínají být imunní. Reklamu nahrazují nové netradiční nástroje (Frey, 2011). 

2.9.4.1 Guerillový marketing 

Vyznačuje se nízkou nákladností a balancem na hranici legálnosti. Snaží se o umístění 

netradičního média do lokality, kde se soustřeďuje cílová skupina hůře zasažitelná 

tradičním médiem (Frey, 2011). 

Souborem techniky v rámci tohoto marketingu je tzv. ambush marketing, který 

parazituje na aktivitách konkurenčních společností, které jsou ve většině případů 

spojeny s významnou akcí, která přitahuje pozornost veřejnosti a médií (Frey, 2011). 

Postup guerillového marketingu je jednoduchý. Snaží se udeřit na nečekaném místě, 

zaměřit se na přesně vytipované cíle a ihned se stáhnout zpět. Většinou jej lze využít na 
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ulicích, nebo při reakci na drahou kampaň silnějšího konkurenta s cílem upozornit na 

svůj produkt za pomoci médií, nebo přeposílání informace od jednoho uživatele 

k dalším (Frey, 2011). 

2.9.4.2 Virový marketing 

Další snadný a nízkonákladový marketingový způsob, jak poslat atraktivní příspěvek 

prostřednictvím internetu a nechat spotřebitele, ať udělají svoji práci. Jde v podstatě o 

to, že potencionální zákazníci si o produktu mezi sebou řeknou sami. Rozeznává se jeho 

pasivní a aktivní formu: 

• pasivní – spoléhá na kladné slovo a nesnaží se o ovlivňování zákazníka, 

• aktivní – snaží se ovlivnit zákazníka a docílit zvýšení prodeje, nebo povědomí o 

značce (Frey, 2011). 

Za „virovou“ zprávu lze označit nejen reklamu, ale i sdělení, která je natolik zajímavá, 

že je přeposlána dál a tím se toto sdělení šíří samovolně dál (Frey, 2011). 

2.9.4.3 Retail a in-store marketing 

Retail a in-store marketing velmi ovlivňuje životní styl, a mění nákupní zvyklosti. 

Retailové řetězce jsou z hlediska světové ekonomiky nejdůležitější institucí, jelikož 

obchodních míst je více než jakýchkoli jiných institucí (Frey, 2011). 

Marketingové a retailové techniky se snaží pochopit nákupní chování a přizpůsobit 

prodejní místo tak, aby došlo k co největšímu obratu. Jde o přípravu prodejny a regálů 

tak, aby co nejvíce vyhovovala zákazníkům na základě zjištěného návyku pohybu při 

nákupu. Např. muž při nákupu v drogerii má jinačí preference a potřeby, než žena proto 

prodejna drogistického zboží bude přizpůsobena spíše ženám, které k nákupu některých 

produktů potřebují větší soukromí (Foret, 2012). 

Nákupní cesty prodejním místem postupují po obvodu, kde jsou k dostání základní 

produkty. K nalákání zákazníka mimo tyto hlavní nákupní cesty slouží tzv. POS (point 

of sell) materiály od tzv. eye catchers po podlahovou grafiku (Frey, 2011). 
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Novými trendy může být digital shopper marketing s využitím QR kódů, digitálních 

kódů, aplikací usnadňujících nákup, např. z domova. Hojně se využívá sociálních médií, 

nebo zavádění samoobslužných pokladen k urychlení odbavení zákazníků (Frey, 2011). 

2.9.4.4 Mobilní marketing 

Jde o formu marketingu, která využívá mobilního zařízení, nebo tabletu. V prvopočátku 

mobilní marketing byl označován jako SMS marketing, kde reklamní sdělení bylo 

rozesíláno pomocí SMS zprávy. S rostoucím počtem uživatelů chytrých telefonů a 

mobilních zařízení, společně s vývojem těchto technologií se mobilní marketing a jeho 

možnosti značně rozšířily. Cílovému uživateli se může dostat textové, či grafické 

reklamy na optimalizovaných internetových stránkách pro tato zařízení (Frey, 2011).  
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této kapitole budou uvedeny základní informace o společnosti, její historii a 

organizační struktuře. Bude provedena analýza momentálního komunikačního mixu 

společnosti, segmentace trhu, SWOT analýza slabých a silných stránek společnosti, 

Porterův model 5 konkurenčních sil a dotazníkové šetření. K tvorbě analytické části 

bude využito poznatků z teoretické části. Veškeré zjištěné informace poslouží k tvorbě 

návrhu komunikačního mixu v návrhové části bakalářské práce.  

3.1 Charakteristika společnosti  

Pro vypracování bakalářské práce jsem zvolil restauraci a pizzerii La Patas sídlící na 

ulici U Leskavy 39, která nabízí svým zákazníkům příjemné prostředí, bezbariérový 

přístup a dětský koutek s balonky a prolézačkami situovaný uvnitř restaurace. Zákazníci 

mohou parkovat na přilehlém soukromém parkovišti s bránou, které je určené výhradně 

pro zákazníky restaurace.  Pro své zákazníky poskytuje čtyřicet stolů, v teplém období 

dalších patnáct stolů na letní zahrádce v bezprostřední blízkosti restauračního zařízení. 

Jde o novou, moderní restauraci, která k přípravě pizzy používá tradiční pec, ve které se 

peče na dřevě, a proto nabízí výborný produkt, který v Brně nemá obdoby. Kvalitu 

služeb, jídla i profesionalitu personálu si snaží držet na vysoké úrovni. La Patas nabízí 

rozvoz jídla domů, nebo na pracoviště po celém Brně a přilehlém okolí a disponuje 

možností větších objednávek na určitý čas a místo (Csoka, 2017). 

Restaurace má nyní 60 zaměstnanců, kteří se střídají ve směnách krátký (středa, čtvrtek) 

a dlouhý (pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle) týden. Rozvoz čítá třináct rozvozových 

vozidel a má k dispozici zastřešenou garáž (Csoka, 2017).  

Zákazníci mohou platit hotově, stravenkami i platební kartou. Jelikož je restaurace La 

Patas vyhlášena svojí pizzou, zákazníci přijíždí i z míst mimo Brno, v době největší 

vytíženosti restaurace se stojí fronty na usazení ke stolu a je patrná zvýšená poptávka po 

rozvozu těstovin a jídel z kuchyně (Csoka, 2017).  
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3.1.1 Strategie společnosti a vize do budoucna 

Momentální strategií je stabilizace restaurace, zdokonalení dosavadních služeb a 

hledání nových potencionálních produktů pro zákazníky. Vedení restaurace zvažuje 

otevření nové provozovny pomocí franšízového systému (Csoka, 2017). 

3.1.2 Stručná historie společnosti 

Restauraci La Patas byla založena v roce 2005 dva společníci, kteří se celý život 

pohybovali v oboru gastronomie. Společná snaha najít nejlepší receptury pro jídelní 

nabídku vedla k přípravě těstovin, steaků a pizzy (Csoka, 2017).  

Prvotní provozovna sídlila na ulici Čeňka Růžičky v Bohunicích, po deseti letech 

fungování kapacita restauračního zařízení přestala vyhovovat objemu přicházejících 

návštěvníků, a proto se v roce 2015 rozhodlo o přesunu a expanzi a vybudování zcela 

nové a moderní budovy ve Starém Lískovci. Původní budova, kde restaurace 

z prvopočátku sídlila, je i nadále využívána k provozu restauračního zařízení, nyní 

s názvem Vulcano, která je vlastněna a provozována společníky restaurace La Patas. 

Restaurace Vulcano je nyní specializována na výběr steaků a hamburgerů, zatímco 

nabídka La Patas nabízí italské těstoviny, risotta, lasagne, saláty a pizzu (Csoka, 2017).  

Pro potřeby restaurace La Patas byl v roce 2007 zřízen rozvoz jídel z odloučeného 

pracoviště na ulici Vídeňská, kde fungovala kuchyně pro přípravu těstovin a salátů, 

společně s přípravnou pizzy. Před rokem se rozvoz přesunul z ulice Vídeňská do 

horního patra restauračního zařízení ve Starém Lískovci a má k dispozici vlastní 

zastřešenou garáž. Rozvoz pokrývá celé Brno a přilehlé okolí, včetně Moravan, Střelic, 

Ostopovic, nebo také Soběšic za městskou částí Lesná. V dnešní době je třináct 

rozvozových vozidel. Řidiči se střídají, stejně jako personál v restauraci, ve směnách na 

krátký a dlouhý týden. Řidiči rozvozu si rozdělují objednávky do vhodného směru, aby 

adresy objednávek navazovaly za sebou a došlo tak k plynulému odbavování zákazníků. 

Interní systém rozvozu prošel několika změnami a došlo k optimalizaci výkonu (Csoka, 

2017). 

Restaurace mimo jiné zprovoznila svoji bylinkovou zahrádku, kterou využívá k přípravě 

pokrmů, dětský vnitřní hrací koutek, dětské hřiště a vlastní parkoviště pro zákazníky 

(Csoka, 2017). 
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3.2 Metoda 7S 

Sedm faktorů vzájemně se ovlivňujících, které jsou klíčové pro úspěch společnosti. 

Tyto faktory slouží jako hodnocení kritických prvků a jejich analýza patří mezi 

nejužívanější metody strategické analýzy (Hanzelková, 2017).  

3.2.1 Strategie 

Strategií restaurace je rozvoj bez využití úvěru, nebo leasingu a finanční stabilita bez 

hrozby zadlužení. Je zde značná snaha o konkurenční výhodu před ostatními 

restauracemi ve formě výsledné kvality produktu a doplňkových služeb pro zákazníka. 

Cílem je reagovat na zákazníkovo přání a okamžité řešení případného problému ve 

prospěch spokojenosti zákazníka. Velkou roli hraje profesionalita personálu a jejich 

kvalitní proškolení (Csoka, 2017). 

3.2.2 Struktura 

V čele restaurace stojí dva společníci. Na vzájemně se doplňujících se směnách fungují 

dva provozní manažeři. Provoznímu manažerovi podléhá vedoucí kuchyně, vedoucí 

směny a vedoucí rozvozu. Dále už jen přímí zaměstnanci v kuchyni, v restauraci, nebo 

personál odpovědný za čistotu prostoru a přípravu surovin k dalšímu zpracování. 

Sdílení informací se předává přes vedoucí směn, nebo přímo od společníků (Csoka, 

2017).  

 

Obr. 8: Organizační struktura La Patas (Vlastní zpracování dle Csoka, 2017) 
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Organizační struktura restauračního zařízení La Patas je složena z: 

• 2 společníků – obchodní vedení, hlavní slovo v rozhodování, 

• 2 provozních manažeřů – odpovědní za provoz a řešení problémů, ihned po tom, 

co nastanou, naskladňování, komunikace s dodavateli, hledání nových nápadů, 

• 1 účetní – zpracování účetních operací restaurace,  

• 2 vedoucích směn – koordinace personálu na restauraci, komunikace s vedením 

a přímý kontakt se zákazníkem,  

• 2 vedoucích kuchyně – koordinace personálu v kuchyni, rozdělování práce, 

komunikace s vedením, 

• 2 vedoucích rozvozu – koordinace s řidiči, komunikace s vedením, 

• 2 dispečerů – příjem objednávek a jejich následné předání řidičům a kuchyni, 

komunikace se zákazníkem, 

• 4 zaměstnanců zajišťujících úklid a přípravu – samostatný personál určený 

k udržování čistoty v celém restauračním zařízení, příprava surovin k dalšímu 

zpracování, 

• 36 přímých zaměstnanců – číšnice, barmani, řidiči a ostatní personál (Csoka, 

2017). 

3.2.3 Systémy řízení 

Primárním cílem je s maximální profesionalitou obsloužit zákazníka. Veškeré systémy 

jsou tedy přizpůsobeny právě tomuto cíli. Důležitým prvkem je zpětná vazba zákazníka. 

Se zpětnou vazbou se snaží pracovat tak, aby se eliminovala příčina problému (Csoka, 

2017). 

3.2.4 Styl manažerské práce 

Vedoucí směn získávají informace od provozního manažera, se kterým řeší nedostatky 

personálu a prostorů restaurace. Provozní manažer je odpovědný za objednávku surovin 

a další procesy spojené s provozem a zároveň nechává volné pole působnosti vedoucím 

osobám směn, kteří řídí svoje spolupracovníky (Csoka, 2017).  
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3.2.5 Spolupracovníci 

Bonusové odměňování zaměstnanců je ve formě procentuální provize z denní tržby, 

nebo stravenkových karet, které mohou využít na nákup potravin. Výběr nového 

zaměstnance probíhá formou pohovoru a v případě úspěchu následné zkušební směny a 

dvouměsíční zkušební doby (Csoka, 2017). 

3.2.6 Schopnosti 

Restaurace řeší aktuálnost a odbornost znalosti nabídky pravidelnými školeními, které 

realizují externí dodavatelé nabízeného artiklu. Návyky zaměstnanců se snaží o 

nejefektivnější práci ve spojitosti s rychlostí přípravy produktu, nebo například úklidem. 

Systém měření dovedností zaměstnance restaurace nemá, spíše jde o posouzení 

zaměstnance vedoucími směn a provozního manažera (Csoka, 2017). 

3.2.7 Sdílené hodnoty 

Zaměstnanci věří v kvalitu produktů i služeb, které restaurace nabízí. Kuchaři jsou 

ztotožněni s kvalitou a čerstvostí surovin, které využívají k tvorbě jídla. Stejnou ideu 

mají i ostatní zaměstnanci.  (Csoka, 2017).   

3.2.8 Sortiment 

Předmětným sortimentem je nabídka občerstvení pro širokou škálu zákazníků. 

V nabídce nápojů jsou zahrnuty jak teplé, tak i studené nápoje v alkoholické i 

nealkoholické formě. V rámci teplých nápojů restaurace nabízí různé druhy kávových 

nápojů (i v bezkofeinové variantě), čaje, horké čokolády, punče (alkoholické i 

nealkoholické) a svařené víno. V rámci studených nápojů jde o klasickou nabídku 

sycených nápojů a ledových čajů značky Coca-Cola, točené Kofoly, malinové 

limonády, nealkoholického i alkoholického piva. K jídlu si je možné vybrat, či nechat 

doporučit z výběru vín. Mezi nápoji najdeme i domácí míchané limonády, které se 

obměňují dle aktuální nabídky (Csoka, 2017).  

Jídelní lístek pokrývá nabídku polévek, italských těstovin a risott, pizzy, masových i 

bezmasých pokrmů. Samozřejmostí jsou jídla pro děti a výborné dezerty, které zakončí 

večeři sladkou tečkou. Předností restaurace je pec na dřevo umožňující přípravu pizzy 
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tradičním způsobem, která zaručí vynikající kvalitu oproti elektrickým pecím (Csoka, 

2017).  

3.3 Marketingový mix 

Kapitola 3.3 se zaměřuje na marketingový mix a provedení analýzy současného stavu 

z pohledu 4P.  

3.3.1 Produkt (Product) 

Restaurace nabízí jídla, při jejichž přípravě se využívá kvalitních a čerstvých surovin od 

vybraných dodavatelů. Vedení restaurace se vedle ustálené nabídky snaží přidávat 

termínovanou nabídku, kterou neustále obměňuje a snaží se svým zákazníkům nabídnou 

lákavé pochutiny. Nicméně se jedná o formu doplňkové služby a restaurace si zakládá 

na stálé nabídce, která se osvědčila jim, i zákazníkům. Pro účely bakalářské práce 

vybírám stěžejní produkt pizzu, jakožto základní kámen jejich nabídky. Produkt pizza je 

kombinací služby (objednání, proces přípravy, obsluha u stolu) a výrobku (samotná 

pizza). Mimo vybranou nabídku druhů pizz je samozřejmostí možnost jejich úpravy, 

jelikož prioritou je spokojenost zákazníka (Csoka, 2017).  

3.3.2 Cena (Price) 

Cena nabízeného jídla se odvíjí od nákupní ceny suroviny, nákladů na skladování, 

nákladů na provoz restaurace a nákladů na přípravu (energie, zaměstnanec). Výsledná 

cena je součin nákupní ceny jídla bez daně z přidané hodnoty a částky 3,2, která 

zahrnuje energie na výrobu jídla, odvody a mzdu zaměstnance (Csoka, 2017).  

K objednaným jídlům se na účet stolu připisuje částka 13,- kč za couvert, neboli 

poplatek za využití přiložených omáček, pečiva, nebo oleje (Csoka, 2017).  

3.3.3 Distribuce (Place) 

Hlavním místem prodeje produktu je restaurace v brněnské městské části Starý 

Lískovec. Pro zaparkování vozidla zákazníka je k dispozici přilehlé parkoviště, které je 

opatřeno závorou a zajišťuje bezpečnost vozidel. Nevýhodou je horší dostupnost bez 

vozidla. Vnitřní prostory nabízí přes čtyřicet stolů pro zákazníky. Prostory nabízí vyžití 

dětských zákazníků ve formě dětského hřiště přímo ve vnitřní části restaurace. V letní 
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sezóně je možnost posezení na venkovní zahrádce, která disponuje patnácti stoly, ale 

dochází ke snížení počtu sezení vevnitř restaurace. Samozřejmostí je proškolený 

personál, který zná nabídku a je schopen poradit s výběrem jídla, nebo správného vína 

(Csoka, 2017). 

Druhým prodejním místem jsou internetové stránky s veškerými informacemi, nabídkou 

a možností zakoupení produktu a následným rozvozem domů k zákazníkovi. Obdobně 

si zákazník může objednat přes telefonní číslo a s dispečerkou vytvořit objednávku. 

Stejně jako na restauraci, je i zde možnost si svůj produkt upravit dle vlastní chuti. 

Každý řidič rozvozu má u sebe platební terminál pro případnou platbu kartou (Csoka, 

2017).  

3.3.4 Marketingová komunikace (Promotion) 

Investice do marketingové komunikace by byla jedině přínosem i přesto, že restaurace 

má dlouholetou tradici a informaci o existenci a kvalitách si zákazníci předávají sami 

mezi sebou. Nicméně se restaurace nebrání dalším marketingovým tahům, které by 

pomohly k rozšíření povědomí (Csoka, 2017).  

Reklama a online komunikace 

Restaurace La Patas využívá polepu rozvozových vozidel, který zároveň slouží jako 

reklama. Barevná kombinace polepu je většinou bílá barva s červenými linkami a 

outdoor reklama na stacionárním poutači ve Starém Lískovci (Csoka, 2017).  

 

 

 

 

 

Obr. 9: Příklad propagace restaurace La Patas na vozidle (Vlastní zpracování) 

Samozřejmostí jsou webové stránky s aktuální nabídkou a všemi potřebnými 

informacemi o restauraci. Jako formu reklamy a komunikace se zákazníkem hojně 
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využívá sociální sítě Facebook, kde zákazníkům podává aktuální informace o týdenních 

nabídkách a návštěvách známých osobností.  

Pasivní formou reklamy je sociální síť Instagram, na kterou zákazníci restaurace La 

Patas umisťují snímky jídla, prostředí, nebo společenských akcí s přímým označením 

polohy restaurace. Výhodné pro restauraci i přesto, že nevlastní a neprovozuje účet na 

sociální síti Instagram. 

Obr. 10: Webové stránky restaurace La Patas (la-patas.cz, 2017) 

Sponzoring 

Účastí na sponzoringu je formou příspěvku poukazů do tomboly Základní Školy na ulici 

Elišky Přemyslovny. Formou propagace bylo občerstvení finalistek soutěže České Miss 

2017, kde došlo k oboustranné propagaci na sociálních sítích (Csoka, 2017).  

3.4 Segmentace trhu 

Pro dosažení maximální efektivity marketingové komunikace je potřeba ji cílit na 

přesné místo, kde má potencionální šanci zasáhnout největší počet případných 

zákazníků. Pomocí dotazníkového šetření se zjistilo, že 80 % návštěvníků spadá do 

kategorie 21-40 let, druhá největší věková skupina (11 %) je tvořena zákazníky do 20 

let. Na mladšího zákazníka je vhodné cílit přes sociální sítě, jelikož v dnešní době je 

sociální síť každodenní součástí mladého člověka. V případě staršího zákazníka, který 
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pravděpodobně sociální sítě natolik nevyužívá, je vhodné cílit přes rádio (ať už jej 

poslouchá doma, či v automobilu), nebo lokální zpravodaj. Příhodná je také placená 

reklama v internetovém vyhledávači, která zobrazí webové stránky restaurace na 

prvních místech při hledání pojmů spojený s restaurací, pizzerií, nebo rozvozem jídla.  

Restaurace La Patas je převážně zaměřena na rodiny s dětmi, kterým je k dispozici hrací 

koutek s možností vyžití a druhý koutek s prolézačkami a balonky. V teplém období je 

otevřena zahrádka s venkovním dětským hřištěm (Csoka, 2017).  

V rámci produktu pizza se nejčastější zákazník drží klasiky, nicméně jde vidět vzrůst 

zájmu po méně tradičních kombinacích. Pro zvýšení návštěvnosti mladších, 

potencionálních zákazníků lze poupravit nabídku tak, aby se pro ně stala zajímavější. 

Mladého člověka může zlákat exotická kombinace sladko-slané pizzy, nebo mořských 

plodů. Starší zákazník může ocenit pizzu s tradičními surovinami, jako je uzený sýr, 

nebo salám. Pro dětské zákazníky se naskýtá možnost vytvoření sladké pizzy a její 

zařazení do nabídky, například s vanilkovým základem a čokoládou. I tento dětský 

zákazník může zvýšit návštěvnost a přilákat další rodiny s dětmi (Csoka, 2017). 

3.5 SLEPT analýza 

Vypracování SLEPT analýzy dopomůže ke zhodnocení makroprostředí restaurace.   

3.5.1 Sociální faktory 

Restaurace si udržuje svoji úroveň a kvalitu, je tedy nutné nakupovat kvalitní suroviny a 

výsledná cena produktu může být v porovnání s jinými restauracemi vyšší. V rámci 

produktu pizza je cena přinejmenším stejná, nebo nepatrně vyšší. Nicméně ve spojitosti 

se sociálními faktory je finanční situace zákazníka klíčová a návštěvník restaurace je 

s největší pravděpodobností lépe finančně zaopatřen. Je zřejmé, že zvyšující se platební 

schopnost zákazníka jej častěji přivede k nám na návštěvu. Tento návštěvník spadá do 

věkového rozmezí 25-45 lez a dosáhl vyššího stupně vzdělání. (Csoka, 2017). 

Předvídání trendů v oblasti gastronomie je pro nás důležité, znamená to pro nás získání 

potencionálního zákazníka. Snažíme se pracovat s okamžitým feedbackem zákazníka a 

v případě vyskytnutí problému ho ihned eliminovat (Csoka, 2017).  

3.5.2 Legislativní faktory 
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Restaurace v běžném provozu pracuje nejvíce se srážkovou daní, daní z přidané hodnot 

a odvody za zaměstnance. Pro případné kontroly musí udržovat všechny smlouvy se 

zaměstnanci v souladu s legislativními nařízeními (Csoka, 2017). 

Problémem je nedostatek zaměstnanců, rádi by na určité pozice obsadili cizince, 

nicméně ti mají problémy s pracovním povolením na území České republiky. S ohledem 

na zaměstnance se restaurace řídí aktuálním Zákoníkem práce (Csoka, 2017). 

Velkým zásahem do provozu restaurace bylo zavedení elektronické evidence tržeb, 

která přinesla další nutné povinnosti s ní spojené. Mezi další ovlivňující zákazy patří 

zákaz kouření v restaurací a zákaz ohřevu jídla (Csoka, 2017). 

Restaurace musí fungovat v souladu s vyhláškami Brna i městské části, ve které sídlí. Je 

nutné dodržovat hygienické předpisy a systém HACCP, který analyzuje rizika a 

stanovuje kritické body (Csoka, 2017). 

3.5.3 Politické faktory 

Velkým mezníkem byl zákaz kouření, kdy restaurační zařízení byly nuceny investovat 

do oddělených prostorů a vzduchotechniky. Po zákazu kouření je i La Patas, podobně 

jako mnoho dalších podnikatelů, majitelem kvalitních a drahých vzduchotechnik, které 

nemají využití (Csoka, 2017). 

Momentální vláda je v demisi, nicméně je stabilizována a nijak zásadně neovlivňuje 

provoz restaurace. Restauračních zařízení se pravděpodobně dotkne projednávaný zákaz 

rumových aromat, které mohou obsahovat rakovinotvorné látky (Csoka, 2017) 

3.5.4 Ekonomické faktory 

Mezi nejdůležitější faktory patří daň přímá a nepřímá, nezaměstnanost a ekonomická 

situace obyvatelstva. V 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 se reálně průměrná měsíční 

nominální mzda v Jihomoravském kraji zvýšila o 3,8 % na částku 27 762 Kč, což je o 

1 664 Kč více v porovnání s rokem 2016. Z dlouhodobého hlediska má tento údaj 

rostoucí charakter. V případě, že by se reálná průměrná měsíční mzda snižovala, mohla 

by se ovlivnit koupěschopnost obyvatelstva a tím nepříznivě ovlivňovat tržby restaurace 

(ČSÚ, 2017). 
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Velký vliv na provoz mělo rozhodnutí politických stran o zákonu povinné elektronické 

evidence tržeb. Jako kompenzaci za zavedení EET byla od prosince roku 2016 snížena 

sazba ve stravovacích službách a podávání nápojů (vyjma alkoholických) z 21 % na 15 

%. DPH u alkoholu zůstává na 21 %. (Csoka, 2017). 

Pro podnikatelský účel restaurace využívá vozidlo, která podléhá silniční dani spadající 

do roční sazby o objemu motoru do 2000 cm3 (Csoka, 2017). 

Restaurace není závislá na zahraničních dodavatelích, proto se nemusí zaobírat pravidly 

celní unie a clem při importu a exportu. Nenakupujeme suroviny v zahraničí, proto se 

nemusíme ohlížet na kurzovní lístky zahraničních měn (Csoka, 2017). 

3.5.5 Technologické faktory 

Jelikož byla restaurace vybudována dva roky zpět, její technologie, zařízení i vybavení 

je na velmi dobré úrovni. Při stavbě se dbalo na praktičnost, kvalitu a moderní 

vybavení. Proto prozatím není potřeba investovat do nového vybavení, nicméně potřeba 

renovace se nepodceňuje. Samozřejmě se počítá s možnými investicemi do oprav, 

nehody se můžou stát každý den. Nedávno vyměněné garážové vrata byly opět 

nabourány a oprava není levná záležitost (Csoka, 2017). 

Pro komfort zákazníků je samozřejmostí klimatizační zařízení. Restaurace má 

k dispozici ventilační systém odvětrávání, z doby oddělených prostorů pro kuřáky a 

nekuřáky. Pro platbu lze využít platební terminál, kasa je připojena k internetu a 

obsahuje interní objednávkový systém (Csoka, 2017). 

O správu webových stránek, funkčnosti objednávkového systému a internetového 

připojení v prostorách restaurace se stará lokální poskytovatel, jinak vlastní, interní IT 

oddělení nemáme (Csoka, 2017). 

3.6 Porterův model 5 komunikačních sil 

Kapitola 3.6 popisuje Porterův model 5 komunikačních sil pro kompletní analýzu 

současného stavu společnosti.  
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3.6.1 Konkurenti v odvětví 

Konkurence v okolí restaurace je velká, nicméně restaurace La Patas se pyšní tradicí a 

zkušenostmi. Konkurence v okolí nabízí vesměs obdobnou nabídku, nicméně restaurace 

La Patas nabízí lasagne a čerstvou pizzu pečenou v tradiční peci na dřevo, čímž žádná 

jiná restaurace nedisponuje. Výhodou je i vlastní soukromé parkoviště pro zákazníky. 

Restaurace La Patas je svojí pizzou natolik vyhlášená, že za ní zákazníci přijíždí i z míst 

mimo Brno a v době největší vytíženosti zákazníci stojí dlouhé fronty na usazení ke 

stolu (Csoka, 2017). 

 

Obr. 11: Mapa konkurence v okolí zkoumané restaurace (Vlastní zpracování) 

Pro zhodnocení konkurence v lokalitě Starého Lískovce a Bohunic je přiložena mapa 

s okruhem 1 km a 2 km. Je zvolen tento okruh, protože pokrývá danou lokalitu a jde o 
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docházkovou vzdálenost, která je přijatelná i pro pěší způsob dopravy potencionálního 

zákazníka.  

Vybrané restaurace na mapě mají obdobnou cenovou relaci nabídky a svým interiérem i 

designem jsou přirovnatelné ke zkoumané restauraci. V rámci produktu pizza je zde 

pouze jediná konkurence (Pizzerie Lány), nicméně ta svým interiérem, technologií 

přípravy a absencí rozvozu nepředstavuje významnou hrozbu.  

3.6.2 Nově vstupující konkurenti 

Možnost nově vstupující restaurace není vyloučena. Nový konkurent by musel překonat 

bariéru pro vstup na trh a splnit tím přísné hygienické požadavky, obdržet potřebná 

povolení k podnikání, či nakoupit specifické vybavení pro vedení restaurační činnosti. 

Příklad je viděn v nově otevřené pobočce restauračního řetězce Potrefená husa, která má 

v Brně již několik poboček. Nově otevřená restaurace může znamenat odliv zákazníků, 

nicméně vedení restaurace spoléhá na dlouholetou tradici, kvalitu a zkušenosti, které za 

tuto dobu restaurace a její personál získali (Csoka, 2017). 

3.6.3 Dodavatelé 

Důležitým aspektem jsou dodavatelé surovin, bez kterých se restaurace během jejího 

provozu neobejde, nicméně jejich vyjednávací síla je velmi nízká, protože jsou lehce 

nahraditelní. Příkladem dodavatelů restaurací mohou být:  

• Winelife – dodavatel alkoholických a nealkoholický nápojů, 

• Bidfood – vše od příloh po maso, veškerý mražený i čerstvý sortiment, 

nedodává nápoje, 

• Míča Bagoňová – dodavatel čerstvé zeleniny, 

• Balmeto – dodavatel termoboxů pro odnos jídla z restaurace, 

• Steinex – dodavatel uzenin, 

• Makro – doplňkové produkty, pokud je potřeba něco rychle dokoupit. 

Největší hrozbu představuje zdražení suroviny ze strany dodavatele. V některých 

případech je restaurace nucena jídlo, které se z předražené suroviny připravuje, úplně 
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vyřadit ze své nabídky. Stejně tak se může stát, že kvalita suroviny se zhorší a je 

potřeba změnit dodavatele, nebo jídlo vyřadit z důvodu špatné dostupnosti. Příkladem 

může být zhoršení kvality a zdražení lososa, kdy restaurace byla nucena vyřadit 

z nabídky lososovou pizzu. Zdražování je problémem u piva, jelikož dodavatel neustále 

navyšuje jeho nákupní cenu a restaurace si nemůže změnit dodavatele, jelikož je 

zavázána smlouvou (Csoka, 2017). 

3.6.4 Odběratelé 

Hlavními zákazníky jsou rodiny s dětmi, jelikož pro jejich návštěvu je restaurace 

připravena a je tímto velmi atraktivní. Další skupinou jsou mladí lidé, kteří si vychutnají 

výbornou pizzu a jídla italského stylu. I přes silnou konkurenci v lokalitě restaurace si 

udržuje své zákazníky a ti se rádi vracejí. Zákazníci a jejich vyjednávací pozice se 

snižuje s jejich narůstajícím počtem (Csoka, 2017). 

3.6.5 Substituty 

Pizzerie a restaurace La Patas se zaměřuje na saláty, lasagne, těstoviny, pizzu, nebo 

nabídku steaků. Hrozba substitučních produktů a služeb v lokalitě samozřejmě je, hrozí 

přeběhnutí zákazníka ke konkurenci, z důvodu výběru jiného druhu jídla. Produkt pizza 

lze tedy zaměnit za produkt spadající například do české kuchyně, indické kuchyně atd. 

Samozřejmě se může stát i opak, že zákazník opustí substitut a přejde zpět k produktu 

pizza (Csoka, 2017). 

Při náhledu na pizzerie v Brně se může stát, že se zákazník pokusí vyhledat konkurenci, 

nicméně se rád vrátí z důvodu naší tradiční technologie přípravy a kvality, která zaručí 

nejlepší chuť (Csoka, 2017).   

3.7 Dotazníkové šetření 

Pro potřeby bakalářské práce jsem sestavil dotazníkové šetření, které jsem poskytl 

dotázaným ve dvou formách, přičemž struktura a otázky zůstaly identické. Jednou 

formou byl klasický tištěný dotazník, který číšnice rozdaly návštěvníkům restaurace na 

stůl. Poskytl jsem 30 tištěných kopií, ale odpovědělo mi pouze 18 zákazníků. 30 kopií 

bylo z toho důvodu, že si vedení restaurace nepřálo zatěžovat zákazníky vyplňováním 

dotazníků přímo u jídla. Proto byla druhá forma dotazníku vytvořena pomocí služby 
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Survio, který byl sdílen oficiálním facebookovým profilem restaurace La Patas. 

Dotazníkové šetření probíhalo v rozmezí od 1.3.2018 do 14.3.2018.  Tímto způsobem se 

mi podařilo shromáždit 75 odpovědí a společně s tištěným dotazníkem jsem v časovém 

úseku dvou týdnů dosáhl 93 dotázaných. Výsledná procenta jsem zaokrouhlil na celá 

čísla, směrem nahoru a data jsem využil k tvorbě koláčového grafu. 

3.7.1 Jste muž, nebo žena? 

Prvotní otázka směřovala na pohlaví dotázaných, přičemž 70 % dotázaných byly ženy a 

30 % muži.  

3.7.2 Kolik je Vám let? 

Otázka směřující na zjištění věkového rozdělení zákazníků, kteří odpověděli na 

dotazník. 

 

Graf 1: Věkové rozdělení dotázaných (Vlastní zpracování) 

Většina (80 %) spadá do věkové kategorie 21-40 let, což odpovídá výpovědi vedoucího. 

Zde byl uveden údaj, že nejčastější zákazník je ve věku 25-45 let. Celkově 11 % 

dotázaných je ve věku do 20 let, 6 % v rozmezí od 41 do 60 let a 3 % nad 60 let. Je tedy 

zřejmé, že nejčastějším zákazníkem je pravděpodobně finančně aktivní zákazník ve 

věku 21 až 40 let.  
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3.7.3 Jak často navštěvujete restauraci La Patas? 

Zjistil jsem, že většina dotázaných (38 %) restauraci navštěvuje méně než jednou za 

měsíc, 28 % návštěvníků však jedenkrát měsíčně. Více než jedenkrát týdně na jídlo 

přichází 14 % dotázaných, denně se zde stravuje 4 %. První návštěvu za sebou mělo 7 

% dotázaných.  

 

Graf 2: Četnost návštěv dotázaných (Vlastní zpracování) 

3.7.4 Jak jste spokojen/a s prostředím restaurace? 

 

Graf 3: Spokojenost návštěvníků s prostředím (Vlastní zpracování) 
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Polovina dotázaných (50 %) je s prostředím restaurace velmi spokojená, 45 % je 

spokojená. Velmi nespokojeno bylo jediné procento a 4 % uvedla jinou odpověď. Mezi 

těmito odpovědi se objevil názor, že rušivě působí dětský křik a hluk. Jedna 

z dotázaných uvádí, že prostředí na ni působí „fast-foodovým“ dojmem. Většina 

dotázaných je tedy spokojena s prostředím restaurace.  

3.7.5 Jak jste spokojen/a s kvalitou jídla? 

 

Graf 4: Spokojenost návštěvníků s kvalitou jídla (Vlastní zpracování) 

56 % korespondentů s kvalitou jídla je velmi spokojena, 42 % spokojena. Jedno 

procento je nespokojeno a druhá jednoprocentní skupina dotázaných dokonce velmi 

nespokojena. Dotázaní jsou tedy spokojeni s kvalitou nabízeného jídla.  

3.7.6 Jak jste spokojen/a s kvalitou nápojů? 

Většinová polovina dotázaných (61%) je s kvalitou podávaných nápojů spokojena. 38 

% je s kvalitou velmi spokojena a pouhé 1 % je nespokojeno. Stejně jako v případě 

jídla, většina zákazníků je spokojena s kvalitou nápojů.  
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Graf 5: Spokojenost návštěvníků s kvalitou nápojů (Vlastní zpracování) 

Většinová polovina dotázaných (61%) je s kvalitou podávaných nápojů spokojena. 38 

% je s kvalitou velmi spokojena a pouhé 1 % je nespokojeno. Stejně jako v případě 

jídla, většina zákazníků je spokojena s kvalitou nápojů.  

3.7.7 Jak jste spokojen/a s obsluhou? 

 

Graf 6: Spokojenost návštěvníků s obsluhou restaurace (Vlastní zpracování) 

54 % dotázaných je spokojena s přístupem obsluhy, 43 % velmi spokojena. 2 % je 

velmi nespokojena a jedno procento zákazníků je nespokojena. Restaurace prokázala, že 

má kvalitní personál, který se stará o své zákazníky a ti jsou spokojeni s touto službou.  



55 

 

3.7.8 Myslíte si, že kvalita jídla/nápojů odpovídá jejich ceně? 

77 % dotázaných si myslí, že cena jídla a nápojů, které jsou servírovány, odpovídají 

jejich kvalitě. 16 % zákazníků s tímto tvrzením však nesouhlasí. 7 % zvolilo jinou 

odpověď, kde uvedlo několik příkladů. Souhlasí s cenou na restauraci, ale nemyslí si, že 

cena odpovídá kvalitě jídla, které je rozváženo. Někdo souhlasí s cenovým 

ohodnocením jídla, ale výhrady mají k nápojům a zákuskům. Cena je tedy přijatelná pro 

většinu zákazníků.  

 

Graf 7: Cenové ohodnocení jídla/nápojů ve vztahu s jejich kvalitou (Vlastní zpracování) 

3.7.9 Jak jste spokojen/a s nabídkou jídelního lístku? 

 

Graf 8: Spokojenost návštěvníků s jídelním lístkem (Vlastní zpracování) 
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89 % korespondentů je s nabídkou spokojeno, 11 % by uvítalo rozšíření nabídky. 

Většinové části se nabídka jídelního lístku zamlouvá.  

3.7.10 Využíváte možnost nabídky přípravy oslav, akcí s větším počtem 

lidí, ...? 

 

Graf 9: Průzkum využití možností přípravy akce pro větší počet lidí (Vlastní zpracování) 

62 % tuto možnost nevyužilo, 31 % občas větší akci uspořádá a dokonce 7 % oslavu 

pořádá pravidelně. 

3.7.11 Jak jste se dozvěděli o restauraci La Patas? 

 

Graf 10: Způsob vstupu restaurace do povědomí zákazníka (Vlastní zpracování) 
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Největší činitelem je zde u 78 % recenze od známého, nebo příbuzného člověka, který 

návštěvníka zpravil o zkušenosti s touto restaurací. 10 % návštěvníků nalezla webové 

stránky, 5 % označilo „Jiná odpověď“ a uvedlo, že bydlí v těsné blízkosti restaurace. 4 

% nalezla profil restaurace na sociální síti a pouhé tři procenta navštívila restauraci po 

setkání s reklamním poutačem. Z největší části je tedy šíření povědomí o restauraci 

mluveným slovem, je zde potenciál pro zlepšení této situace s pozitivním dopadem. 

3.7.12 Uvítali byste věrnostní program? 

 

Graf 11: Zájem o věrnostní program (Vlastní zpracování) 

62 % by ocenilo některou z forem věrnostního programu, zatímco 36 % si nemyslí, že 

by toho bylo. 2 % odpověděli, že by ocenili věrnostní program ve formě elektronické 

peněženky s přičítáním bodů, které mohou proměnit na peněžní částku při další 

návštěvě, nebo akci 2+1 pizza zdarma. Z odpovědí je zřejmé, že je zde prostor pro 

zlepšení situace a tvorbu věrnostního programu, který bude mít pozitivní dopad. 

3.8 SWOT analýza 

SWOT analýza restaurace, která má za účel zhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby. Jednotlivé položky jsou výstupem analytické části a byly pečlivě vybrány pro 

vyhotovení této analýzy. 
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Tab. 3: SWOT analýza (Vlastní zpracování) 

  Silné stránky (Strenghts)   Slabé stránky (Weaknesses) 

S1 finanční stabilita W1 nízká úroveň reklamy 

S2 kvalita služeb W2 neefektivní využití soc. sítí 

S3 pravidelná školení W3 pokles návštěvnosti 

S4 prostor pro děti     

  Příležitosti (Opportunities)   Hrozby (Threaths) 

O1 zvýšení platební schopnosti obyvatelstva T1 nepříznivá legislativa 

O2 nové trendy v gastronomii  T2 zvýšení cen surovin  

O3 odliv zákazníků od substitu k prod. pizza T3 vstup nové konkurence na trh 
 

V následujících tabulkách porovnávám důležitost jednotlivých znaků (S1, S2, S3, …) 

vůči ostatním za využití tří stupňového hodnocení. Hodnotou 1 je označen znak, který je 

důležitější než porovnávaný znak. Hodnotu 0 připisujeme znaku, který je méně důležitý 

než porovnávaný znak. Pro stejnou důležitost znaků užíváme hodnotu 0,5. Výsledná 

váha jednotlivých znaků je následně vyjádřena procentuálně.  

Tab. 4: Hodnocení silných stránek restaurace (Vlastní zpracování) 

  S1 S2 S3 S4 Součet Váha [%] 

S1 X 1 1 1 3 50 % 

S2 0 X 0,5 1 1,5 25 % 

S3 0 0,5 X 1 1,5 25 % 

S4 0 0 0 X 0 0 % 

Suma - - - - 6 100 % 
 

Tab. 5: Hodnocení slabých stránek restaurace (Vlastní zpracování) 

  W1 W2 W3 Součet Váha [%] 

W1 X 0,5 0 0,5 16,67 % 

W2 0,5 X 0 0,5 16,67 % 

W3 1 1 X 2 66,66 % 

Suma - - - 3 100 % 
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Tab. 6: Hodnocení příležitostí restaurace (Vlastní zpracování) 

 

Tab. 7: Hodnocení hrozeb restaurace (Vlastní zpracování) 

 

V tabulce 7 hodnotím intenzitu vzájemných vztahů. Využívám metodu hodnocení 

přičemž 1 představuje žádný vztah a 5 velmi úzký vztah. V pozitivním vztahu je použito 

kladné znaménko, v negativním vztahu znaménko záporné.  

Tab. 8: Hodnocení intenzity vzájemných vztahů (Vlastní zpracování) 

  

Klíčové interní faktory 

S1 S2 S3 Součet O, T/S W1 W2 W3 Součet O, T/W 

K
lí

čo
v
é 

ex
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 O1 4 3 1 8 -2 -2 -4 -8 

O2 2 2 4 8 -3 -2 -2 -7 

O3 4 3 1 8 -2 -3 -3 -8 

Součet O/S, W 10 8 6 24 -7 -7 -9 -23 

T1 -2 -2 -1 -5 1 1 -2 0 

T2 -2 -1 -1 -4 1 1 -3 -1 

T3 -4 -2 -2 -8 -3 -3 -3 -9 

Součet T/S, W -8 -5 -4 -17 -1 -1 -8 -10 

 

  O1 O2 O3 Součet Váha [%] 

O1 X 1 0,5 1,5 50 % 

O2 0 X 0,5 0,5 16,67 % 

O3 0,5 0,5 X 1 33,33 % 

Suma - - - 3 100 % 

  T1 T2 T3 Součet Váha [%] 

T1 X 1 0,5 1,5 50 % 

T2 0 X 0,5 0,5 16,67 % 

T3 0,5 0,5 X 1 33,33 % 

Suma  - - - 3 100 % 
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Tab. 9: Shrnutí vazeb vzájemných vztahů (Vlastní zpracování) 

  Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti SO 24 WO -23 

Hrozby ST -17 TW -10 

 

Provedením SWOT analýzy bylo zjištěno, že restaurace by měla být zaměřena na 

strategii SO (maxi – maxi). Tato strategie se snaží využít nejvíce silných stránek, aby 

zužitkovala příležitosti.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této závěrečné kapitole bakalářské práce bude představen návrh, který bude mít za 

účel vylepšení komunikačního mixu restaurace La Patas. Následně bude provedeno 

ekonomické zhodnocení provedeného návrhu. Tento návrh bude vycházet 

z provedených dílčích analýz a dotazníkového šetření. Hlavními cíly zlepšení 

komunikačního mixu jsou zvýšení návštěvnosti, rozšíření povědomí o restauraci, 

utužení vztahu se stálými zákazníky, zvýšení tržeb a udržení kvality služeb. Tento návrh 

bude sestaven s ohledem na ekonomickou šetrnost a účinnost.  

4.1 Sociální sítě 

Velký marketingový potenciál skýtají nejznámější sociální sítě Facebook a Instagram. 

Profil na sociální síti Facebook restaurace La Patas využívá, nicméně služeb Instagramu 

aktivně nevyužívá. Pasivní reklamu využívá ve formě označení polohy s fotkou, kterou 

si přidá zákazník a další potenciální zákazníci na ni mohou narazit při brouzdání 

obrázky svých sledovaných přátel, nebo náhodným zobrazením mezi nepřeberným 

množstvím příspěvků, na které narazíte ve spojitosti se svojí aktuální polohou.  

Příhodným krokem k úspěchu by bylo založení oficiálního profilu na sociální síti 

Instagram, který lze propojit se stávajícím účtem na sociální síti Facebook, na které lze 

spravovat reklamu na obou profilech zároveň.  

Profil na sociální síti Instagram představuje možnost prezentace služeb restaurace, jídel, 

nebo speciálních nabídek. Je potřeba citu pro vytvoření hezkého záběru videa, či 

fotografie a umění spojit správně zvolená cílová slova (před tímto slovem se nachází 

znak #, označováno jako hashtag), pomocí kterých se rozšíří okruh uživatelů, kteří tento 

pojem vyhledávají. Dosah uživatelů navyšuje i určení polohy, v případě brněnské 

restaurace například poloha Brno, nebo Brno – Starý Lískovec. Není nutné provádět 

aktualizace několikrát denně, přehnaná četnost příspěvků může odradit uživatele od 

sledování profilu. Tato forma prezentace bez využití placené reklamy je bezplatná, stojí 

uživatele jen čas a trpělivost při tvorbě obsahu profilu. 

Pro účely rozšíření povědomí o restauraci mezi uživatele sociálních sítí a potencionální 

zákazníky je zvolena reklama, která je propojena s účty na těchto sociálních sítích. 
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Věkové rozmezí uživatelů pokrývá cílovou skupinu 18-50 let (volitelná rezerva 

překrývající věkový rozsah nejčastějších zákazníků) v cílové oblasti Brna a jeho okolí 

v okruhu 40 kilometrů. Vzdáleno 40 kilometrů bylo zvolena z toho důvodu, protože jde 

o častou dojezdovou vzdálenost do Brna za prací, vzděláním atd. Nejvhodnější 

variantou reklamy s krátkým popisem a úvodním obrázkem je odkázání na profil 

restaurace. Při základní sazbě 50,- Kč/den je dosah uživatelů, ke kterým se reklama 

dostane, mezi 1300 až 7900. Při využití limitu 50,- Kč/den se denní využití rozpočtu 

může lišit (v jeden den se může utratit až o 25 % více, než je denní limit, ale v dalších 

dnech dojde k poklesu této částky a dochází k průměrování, tak aby se limit 50,- Kč/den 

nepřekročil a týdenní rozpočet zůstal 350,- Kč).  (Facebook, 2018).  

Tato forma reklamy je i přes vyšší finanční náročnost vhodná pro každodenní využití. 

Tab. 10: Náklady reklamy na sociální síti Facebook (Vlastní zpracování) 

 

Náklady Dosah uživatelů 

Kč/den 50,- Kč 1300 až 7900 

Kč/měsíc ± 1 520,- Kč ± 39 542 až ± 240 291  

Kč/rok 18 250,- Kč 474 500 až 2 883 500  

 

Celkový roční náklad na placenou reklamu na sociální síti Facebook tedy činí 18 250,- 

Kč a minimální hodnota dosahu uživatelů je 474 500, kteří se můžou stát 

potencionálními zákazníky.  

Obdobným způsobem se pomocí Správy reklam na síti Facebook tvoří reklama na 

Instagram, přičemž oba profily jsou mezi sebou propojeny. Cílovou skupinou byli 

zvoleni uživatelé v rozmezí 18 až 40 let (Instagram využívají hlavně mladší uživatelé, 

proto snížení věkového rozmezí dává větší prostor pro oslovení mladšího uživatele). 

Zvolena byla možnost jednoho obrázku s krátkým popiskem a odkazem na profil 

restaurace, který bude zobrazen mezi novými příspěvky hlavní stránky. Poloha byla 

zvolena Brno a okolí do 40 km a denní limit byl nastaven stejně jako u Facebooku na 

50,- Kč/den. Při tomto výběru je předpokládaný dosah v rozmezí od 800 do 2900 

uživatelů (Facebook, 2018).  
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Tab. 11: Náklady reklamy na sociální síti Instagram (Vlastní zpracování) 

 

Náklady Dosah uživatelů 

Kč/den 50,- Kč 800 až 2900 

Kč/měsíc ± 1 520,- Kč ± 24 333 až ± 88 208  

Kč/rok 18 250,- Kč 292 000 až 1 058 500 

  

Reklama na sociální síti Instagram přinese dosah minimálně k 292 000 uživatelů za rok 

při ročním nákladu 18 250,- Kč 

4.1.1 PPC reklama ve vyhledávači 

Placená reklama, která při vyhledávání cílových pojmů pomocí internetového 

vyhledávače přednostně zobrazí předplacenou internetovou stránku. PPC reklama (pay 

per click) funguje na principu platby za kliknutí uživatelem. V podstatě jde o to, že 

inzerent nastaví denní limit (např. 50,- Kč) který slouží k odečítání při kliknutí na odkaz 

uživatelem, kterému se tento odkaz zobrazil na prvních příčkách při vyhledávání 

chtěného výrazu. Pro tvorbu PPC reklamy byla zvolena služba Google AdWords, 

jelikož jde o předního provozovatele tohoto druhu reklamy a je známkou kvality a 

bezproblémového fungování, přičemž většina uživatelů využívá právě vyhledávač 

Google. Jako místo polohy bylo zvoleno Brno a jeho okolí v okruhu 40 kilometrů 

s limitem 150,- Kč/den. Oproti sociálním sítím byl zvolen vyšší limit, protože je 

pravděpodobnější, že někdo v okolí momentálně bude vyhledávat restauraci, do které se 

půjde naobědvat (Google AdWords, 2018).  

Tab. 12: Náklady PPC reklamy Google AdWords (Vlastní zpracování) 

  Náklady Zhlédnutí Kliknutí 

Kč/den 150,- Kč 1744 až 2916   335 až 560 

Kč/měsíc ± 4 563,- Kč ± 53 046 až ± 88 695  ± 10 190 až ± 17 033 

Kč/rok 54 750,- Kč 636 560 až 1 064 340 122 275 až 204 400  

 



64 

 

Počet zhlédnutí představuje zobrazení na vyhledávači Google, počet kliknutí poté přímé 

otevření internetové stránky. S ročním nákladem 54 750,- Kč dojde k předpokládanému 

minimálnímu zobrazení 636 560 uživatelů při zadání výrazů restaurace, italská 

restaurace, nebo pizzerie, přičemž internetová stránka získá minimálně 122 275 kliknutí 

(Google AdWords, 2018). 

4.1.2 Reklama v rádiu 

Pro zvukovou reklamu bylo zvoleno Rádio Impuls, jelikož posluchačem tohoto rádia 

bývá ekonomicky aktivní člověk ve věkové kategorii 25-55 let, takže tento druh 

reklamy pokrývá věkově starší segment trhu, ke kterému se nemusí dostat reklama na 

sociálních sítích. Rádio Impuls bylo vybráno pro umístění zvukové reklamy z toho 

důvodu, že je posloucháno právě starším člověkem (Impuls, 2018).  

Spot by měl být výstižný, schopný nalákat potencionálního zákazníka a nejlépe 

v kombinaci s humorem. Například: „Nevíte kam zajít na oběd s kolegou, nebo na 

večeři se svou milovanou? Přijďte si za námi pochutnat na pravé italské pizze a užít si 

příjemnou atmosféru restaurace La Patas. Najdete nás ve Starém Lískovci na adrese U 

Leskavy 39.“ 

Tab. 13: Vyčíslení zvukové reklamy v Rádiu Impuls (Vlastní zpracování) 

  Sazba 30s spotu Opakování Počet dnů 

Celk. počet 

odvysílání 

Vysílání 9-

12 hod 2 200,- Kč 2x 5 10x 

Celková suma zvukové reklamy: 44 000,- Kč 

 

Cena odvysílaného třicetivteřinového spotu se odvíjí od počtu posluchačů v určitý 

časový úsek. Pro Jižní Moravu, konkrétně Brno se cena za tento spot pohybuje 

v rozmezí od 400,- Kč (brzké ranní hodiny, minimální počet posluchačů) do 2 200,- Kč 

špička, nejvyšší počty posluchačů). Ideálním dnem pro odvysílaní je středa, jakožto den 

uprostřed týdne. Reklama bude mít dvě opakování v intervalu 9:00-12:00, což je 

největší špička v počtech posluchačů a sazba za jedno odvysílaní je 2 200,- Kč. V tento 

čas je také příhodné připomenout posluchačům, že na oběd můžou zajít do restaurace 

La Patas. Jelikož je tato forma reklamy finančně náročná, využil bych ji jako podporu 
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návštěvnosti v nejslabším měsíci březen, kdy tržby dosahují minima za celý rok 

(Impuls, 2018).  

4.1.3 Tištěná reklama v lokálním zpravodaji 

Obdobně jako rádio, tištěná reklama ve zpravodaji je cílena spíše na staršího zákazníka, 

u kterého je pravděpodobnější, že nevyužívá sociálních sítí. Jako snaha o „připomínku“ 

možnosti občerstvení v lokální restauraci a tvorbu stálého zákazníka byla zvolena 

tištěná reklama ve zpravodaji Starého Lískovce (Starolískovecký zpravodaj) a Bohunic 

(Naše Bohunice) v obdélníkovém rozměru 18x10 cm (180cm2). 

 

Obr. 12: Návrh reklamy pro plošnou inzerci (Vlastní zpracování) 

Sazba za plošný tisk inzerce je v případě zpravodaje Starolískovecký zpravodaj 20,- 

Kč/cm2 (Starolískovecký zpravodaj, 2018)).  

Zpravodaj Naše Bohunice si účtují 25,- Kč/cm2 (Naše Bohunice, 2018). 

Tab. 14: Kalkulace plošné inzerce v lokálním zpravodaji (Vlastní zpracování) 

  Kč/cm2 Rozměr Celkově Kč/cm2 

Starolískovecký zpravodaj 20,- Kč 18x10cm2 3600,- Kč 

Naše Bohunice 25,- Kč 18x10cm2 4500,- Kč 

Celkově Kč/cm2 za oba zpravodaje: 8100,- (16 200,- za dvě inzerce) 
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Tyto zpravodaje jsou měsíčníky, nicméně umístění plošné je navrhnuto dvakrát v roce, 

jednou v každém pololetí. První umístění inzerce proběhne v měsíci září a poté o půl 

roku později v měsíci březen, jako podpora prodeje v nejslabším měsíci roku. Celková 

částka za dvojí umístění plošných tištěných reklam čítá 16 200,- Kč. 

4.1.4 Věrnostní program 

Pro udržení stálé klientely, či případné přilákání nového zákazníka je přichystán 

věrnostní program. Jednou z možností je odměňování za nákup pizzy. Vhodnou 

nabídkou je akce 5+1 pizza zdarma. Příkladem přijde pár na večeři, objedná si dvě 

pizzy. Večeři bude opakovat a při třetí návštěvě má tedy jednu pizzu zdarma. Je 

navrhnuto vytvořit 500 kusů tištěných kartiček pro sbírání razítek, které zákazník obdrží 

za zakoupení pizzy. Při případném vyčerpání může být zváženo, zda věrnostní program 

funguje a může se natisknout další várka kartiček. Vylepšenou alternativou může být 

čip, nebo věrnostní karta propojená s pokladním systémem.  

 

Obr. 13: Návrh kartičky pro věrnostní program (Vlastní zpracování) 
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Při předpokladu, že kartička bude velikosti vizitky (8,5 x 5,5 cm), je možné objednat 

500 ks kartiček v ceně 547,- Kč. Po průzkumu byla vybrána pro tisk společnost 

OnlinePrinters, která nabízí adekvátní kvalitu za příjemnou cenu (OnlinePrinters, 2018). 

Pokud se za rok opravdu využije plný počet kartiček, znamená to pro pizzerii 500 ks 

produktu pizza. Dle jídelního lístku (který je k nalezení v příloze) byla stanovena 

průměrná cena pizzy na 172,- Kč a z ní následně stanoven, dle výrobní marže, průměrný 

náklad na výrobu jednoho kusu pizzy na 57,- Kč. Celková cena věrnostního programu 

tedy zahrnuje cenu kartiček, kusů pizzy, která bude vydána zdarma a razítko. 

Cena vhodného razítka je 282,- Kč, které je k dispozici zakoupit u A-razitka za 

příznivou cenu (A-razitka, 2018).  

Tab. 15: Návrh kalkulace věrnostního programu (Vlastní zpracování) 

Kartičky Celk. cena Cena razítka Prům. náklad na výrobu pizzy Celk. suma  

500 ks 547,- Kč 282,- Kč 57,- Kč 28 500,- Kč 

Celková částka na věrnostní program: 29 329,- Kč 

 

4.2 Časový harmonogram 

Je potřeba zohlednit proces a dobu trvání tvorby komunikačního mixu restaurace.  

Tab. 16: Časový harmonogram procesu tvorby komunikačního mixu (Vlastní zpracování) 

Rok 

2018/2019 

Sociální 

sítě 

Internetový 

vyhledávač Rádio 

Plošná 

inzerce 

Věrnostní 

program 

Červenec X X - - X 

Srpen X X - - X 

Září X X X X X 

Říjen X X - - X 

Listopad X X - - X 

Prosinec X X - - X 

Leden X X - - X 

Únor X X - - X 

Březen X X - X X 

Duben  X X - - X 

Květen X X - - X 

Červen X X - - X 

Červenec X X - - X 
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Návrh začíná v letním měsíci červenec tohoto roku a doporučuji proces tvořit po dobu 

jednoho roku. V tabulce č. 14 sestrojím časový harmonogram tvorby komunikačního 

mixu v měsících. Reklama v rámci sociálních sítí a internetového vyhledávání probíhá 

po dobu celého roku, stejně tak věrnostní program. Reklama v rádiu je naplánována na 

měsíc březen. Plošná inzerce v lokálním zpravodaji proběhne v měsíci září a poté 

v měsíci březen. 

4.3 Ekonomické zhodnocení a přínosy návrhové části 

V tabulce č. 16 je uvedena celková kalkulace návrhů pro podporu komunikačního mixu. 

Celková částka návrhů pro rok 2018/2019 činí 180 779,- Kč. Restaurace by měla i přes 

výši nákladů spojených s realizací návrhů zvážit jejich využití a po roce procesu 

statisticky vyhodnotit tržby. Z těchto údajů nadále může usoudit, v kterých činnostech 

pokračovat a které raději opustit, pro jejich neúspěch.  

Tab. 17: Ekonomické zhodnocení návrhů (Vlastní zpracování) 

Facebook 18 250,- Kč 

Instagram 18 250,- Kč 

Internetový prohlížeč 54 750,- Kč 

Rádio 44 000,- Kč 

Plošná inzerce 16 200,- Kč 

Věrnostní program 29 329,- Kč 

Celkem 180 779,- Kč 

 

4.3.1 Vyčíslitelné přínosy  

Dle informací poskytnutých paní Veronikou Csoka činily tržby restaurace La Patas 

21 342 126 Kč pro rok 2017. Předpokládaný přínos lze odhadnout ve třech variantách: 

pesimistický způsob (1 %), optimistický způsob (5 %) a realistický způsob (3%). 

Výsledek, spojený s procesem tvorby komunikačního mixu lze sledovat už po uplynutí 

doby jednoho roku. 
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Tab. 18: Vyčíslitelné přínosy návrhu (Vlastní zpracování) 

  
Pesimistický  

Odhad 
Optimistický  

odhad 

Realistický 

odhad 

Předpokládané 

navýšení 

tržeb v %  
1 % 5 % 3 % 

Současné tržby 21 342 126,- Kč 

Předpokládané 

navýšení tržeb  213 421,- Kč 1 067 106,- Kč 640 264,- Kč 

Náklady na návrhy 

komunikačního mixu 
180 779,- Kč 

Předpokládané čisté 

přínosy 32 642,- 886 327,- 459 485,- 

 

Při všech možných způsobech plánování přínosu vychází kladný výsledek.  

4.3.2 Uspokojivý dosah 

Uspokojivým výsledkem v rámci PPC reklamy ve vyhledávači a sociálních sítí by bylo 

dosažení minimálního až průměrného dosahu uživatelů, u kterých by došlo k rozšíření 

povědomí o restauraci a zvýšení pravděpodobnosti návštěvy. Výsledným uspokojením 

společně se zvukovou reklamou v rádiu, inzercí v lokálním zpravodaji a využitím 

věrnostního programu, by bylo dosažení částky při realistickém odhadu 459 485,- Kč.  

Nevyčíslitelným přínosem pro restauraci by tedy bylo nejen vylepšení její finanční 

stránky, ale také přilákání nové klientely, udržení té stálé a posílené dobrého jména. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byla analýza a posouzení aktuálního stavu komunikačního mixu 

restaurace La Patas. Po sestavení analýz a vytyčení nedostatků jsem vytvořil návrh, 

který má za úkol aktuální situaci vylepšit.  

Bakalářskou práci jsem rozdělil do tří částí – teoretickou, analytickou a návrhovou.  

Analytická část popisuje problematiku tohoto tématu. Jsou zde uvedeny poznatky 

z odborné literatury, které napomáhají pochopit marketing, marketingovou komunikaci 

a dílčí analýzy. Je tedy vhodné tyto pojmy si osvojit, protože slouží jako podklad pro 

analytickou a následně návrhovou část. 

V analytické části jsem provedl analýzy, které jsou nezbytné k sestrojení návrhů 

komunikačního mixu. Pro zkoumání aktuálního stavu restaurace, jejích slabých a 

silných stránek, jsem využil analýzy SLEPT a SWOT, Porterova modelu 5 

konkurenčních sil, rozdělení segmentace trhu, metody 7S a dotazníkového šetření. 

Pro poslední, návrhovou část jsem využil poznatků z části analytické. Na základě těchto 

poznatků jsem sestrojit návrh o pěti činitelích, o kterých si myslím, že by měli pozitivní 

přínos pro restauraci. Jedná se konkrétně o zpoplatněnou reklamu na sociálních sítích 

Facebook a Instagram, placenou reklamu Google AdWords, zvukovou reklamu v rádiu 

Impuls, plošnou reklamu v lokálním zpravodaji Starolískovecký zpravodaj a Naše 

Bohunice. Podpůrně jsem sestrojit věrnostní program s akcí 5 + 1 pizza zdarma. 

Následně jsem provedl kalkulaci návrhu s ekonomickým vyjádřením. Cílem 

navrhnutého komunikačního mixu je zvýšit návštěvnost, rozšířit povědomí, utužit 

vztahy se stálou klientelou, zvýšit tržby a udržet kvalitu služeb. 

Je potřebné, aby restaurace sledovala trendy a snažila se přizpůsobit, jelikož konkurence 

je vysoká a je vhodné být o krok napřed. Návrh je možný uskutečnit, ale je jen na 

restauraci, zda využije celý návrh, nebo si z něj vybere část, se kterou souhlasí. Celkový 

návrh s předběžným plánováním a vyčíslením ovšem vypadá velmi slibně.  
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Příloha č. 1: Dotazníkové šetření 

1 Dotazníkové šetření pro restauraci La Patas 

Vážení zákazníci, 

dovoluji si Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží pro účely 

bakalářské práce, která zkoumá marketingovou stránku restaurace La Patas. Odpovědi 

na otázky dotazníku jsou ve formě volby možnosti (hodící se označte křížkem). 

V případě odpovědi „Jiné“ prosím rozepište svoji odpověď. Není potřeba uvádět svoje 

jméno, nebo jiné údaje, veškeré odpovědi budou zpracovány anonymně.  

Získané odpovědi budou předlohou pro tvorbu grafického vyjádření, které mi pomůže 

k tvorbě vlastních návrhů. 

 

Velmi si vážím Vašich odpovědí a času, který věnujete tomuto dotazníku, 

Zdeněk Vašíček, student podnikatelské fakulty VUT Brno 

1. Jste muž, nebo žena? 

o Muž 

o Žena 

2. Kolik je Vám let? 

o Do 20 let 

o Je mi 21-40 let 

o Je mi 41-60 let 

o Je mi více než 60 let 

3. Jak často navštěvujete tuto restauraci? 

o Jsem zde poprvé 

o Denně 

o Více než jedenkrát za týden 

o Jedenkrát za týden 

o Jedenkrát za měsíc 

o Méně než jedenkrát za měsíc 

4. Jak jste spokojen/a s prostředím restaurace? 

o Jsem velmi spokojen/a  

o Jsem spokojen/a 

o Jsem nespokojen/a 

o Jsem velmi nespokojen/a 

5. Jak jste spokojen/a s kvalitou jídla? 

o Jsem velmi spokojen/a  

o Jsem spokojen/a 

o Jsem nespokojen/a 

o Jsem velmi nespokojen/a 
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o Jiné 

…………………………………………………………………………….

. 

 

6. Jak jste spokojen/a s kvalitou nápojů? 

o Jsem velmi spokojen/a  

o Jsem spokojen/a 

o Jsem nespokojen/a 

o Jsem velmi nespokojen/a 

o Jiné 

…………………………………………………………………………….

. 

7. Jak jste spokojen/a s obsluhou? 

o Jsem velmi spokojen/a  

o Jsem spokojen/a 

o Jsem nespokojen/a 

o Jsem velmi nespokojen/a 

o Jiné 

…………………………………………………………………………….

. 

8. Myslíte si, že kvalita jídel/nápojů odpovídá jejich ceně? 

o Ano 

o Ne 

o Jiné 

…………………………………………………………………………….

. 

9. Jste spokojen/a s nabídkou jídelního lístku? 

o Ano, jsem spokojen/a 

o Ne, ocenil/a bych širší nabídku 

o Jiné 

…………………………………………………………………………….

. 

10. Využíváte možnost nabídky přípravy oslav, akcí s větším počtem lidí, … ? 

o Ano, pravidelně 

o Ano, občas 

o Ne 

o Jiné 

…………………………………………………………………………….

. 

11.  Jak jste se dozvěděli o restauraci La Patas? 

o Reklamní poutač na ulici Elišky Přemyslovny 

o Internetový vyhledávač 

o Sociální síť 

o Od známého/příbuzného 
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o Jiné 

…………………………………………………………………………….

. 

12. Uvítali byste věrnostní program? V případě, že máte zkušenost s některým 

z věrnostních programů, můžete jej zmínit.  

o Ano 

o Ano, zamlouvá se mi tento věrnostní program: 

…………………………………………………………………………….

. 

o Není potřeba 
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Příloha č. 2: Jídelní lístek (La Patas, 2018) 

 


