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1 Úvod 

V posledních letech došlo k velkému rozmachu světa podnikání, zejména v oblasti 

služeb. Existuje několik možností, v čem lidé mohou začít provozovat svou činnost. 

Podmínky vstupu na podnikatelský trh jsou dosažitelné víceméně pro každého člověka. 

Problémem však bývá schopnost vytvořit si vhodnou pozici na tomto trhu a udržet si ji. 

Každý podnikatel by měl proto mít vytvořenou vhodnou strategii, která mu ji zajistí. 

Z důvodu vysoké koncentrace konkurenčních podniků je důležité nabízet určitý prospěch 

zákazníkovi, který u konkurence nebude schopen nalézt. K tomu, aby podnik lépe poznal 

svého zákazníka a nabízel služby uspokojující jeho potřeby, je důležité mít stanovenou 

dobrou marketingovou strategii. Stanovení vhodných nástrojů marketingového mixu je 

důležitým stavebním pilířem každého úspěšného podniku. 

Každá oblast služeb je v současné době vysoce přesycena. Kosmetických studií se 

nachází v každém městě hned několik a zákazník se dostává do situace rozhodování o výběru 

vhodného studia, které kvalitně uspokojí jeho potřeby za co nejnižší cenu. Nebývá zvykem, 

aby si zákazník vedl statistiku jednotlivých studií v okolí a na základě jejich nabídky se 

rozhodl, které využije. Každý zákazník kosmetického studia má jiné potřeby, ale snaha 

vypadat co nejlépe, je u všech stejná. Provozovatelé by měli klást důraz na kvalitu, která bývá 

ovlivněna právě vhodně sestaveným marketingovým mixem. 

Studio K&K make-up and style je na kosmetickém trhu krátkou dobu, ale i přes to si 

zajistilo stálou klientelu u mladých dívek a žen. Provozovatelky jsou nadané a ambiciózní 

sestry, které se rozhodly, že jejich koníček se stane také jejich povoláním, a proto absolvovaly 

potřebné kurzy k poskytování této činnosti. Studio se nachází v Opavě Kateřinkách, kde 

působí již sedmým měsícem. Autorce této práce se naskytla možnost spolupráce na tvorbě 

efektivnější marketingové strategie, která by studio dokázala dostat do lepší pozice na trhu 

kosmetických služeb. 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout studiu K&K make-up and style zefektivněný 

marketingový mix na základě zjištěných informací o spokojenosti klientů, frekvenci návštěv, 

využívaných služeb, faktorech ovlivňující poptávku po kosmetických službách a výsledek 

porovnat se současnou povahou marketingového mixu.  
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Nejprve bude věnována pozornost teoretickým východiskům zaměřených na 

marketingový mix. Další část bude charakterizovat studio K&K make-up and style 

z historického i současného pohledu, a analýze všech vlivů makroprostředí spolu s tržními 

subjekty, týkající se již zmíněného studia. Následující kapitola bude zaměřena na metodiku 

práce, kde budou stanoveny veškeré náležitosti související se správným provedením 

marketingového výzkumu. Dále bude popsána současná situace obsahující analýzu stávajícího 

marketingového mixu studia a výsledků dosažených primárním výzkumem. Poté bude 

proveden návrh vylepšeného marketingového mixu studia. 

Jak již bylo zmíněno, v této práci byl využit marketingový výzkum založený na 

získávání informací prostřednictvím elektronického dotazování. Dotazník byl vytvořen tak, 

aby pokrýval názor dotazovaných na všechny nástroje marketingového mixu v co nejkratším 

rozsahu otázek.  

Toto téma bakalářské práce si autorka vybrala z důvodu kamarádského vztahu 

s provozovatelkou a možnosti pomoci ji dostat se do vysokého konkurenčního postavení, 

mezi Opavskými studii. 
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2 Teoretická východiska marketingového mixu ve službách 

2.1 Služba a její vlastnosti 

Pojem služba 

Pojem služba může být vysvětlen několika definicemi, avšak nejznámější je rozhodně 

ta, kterou ve své knize uvádí pan Kotler (2007, s. 710). „Služba je jakákoliv aktivita nebo 

výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší 

vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena s fyzickým vlastnictvím.“  

Zjednodušeně služba je něco, co je nabídnuto zákazníkovi k uspokojení jeho 

individuálních potřeb. Není to zboží, které by bylo hmotného charakteru, proto je daleko 

komplikovanější pro zákazníka se pro určitou službu rozhodnout. Služba může být nabízena 

v několika formách. Jako doprovodná služba nabízená k hmotnému zboží, které by jinak bylo 

pro zákazníka zcela nepoužitelné, jako převažující služby s doprovodnými výrobky, které jsou 

součástí poskytování této služby nebo jako samostatná služba. [12] 

Vlastnosti služeb 

Služby jsou charakteristické svými vlastnostmi, které jsou pro ně specifické: 

nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost a pomíjivost. 

Nehmotnost je zásadní a typickou vlastností služeb. Dalo by se říct, že je to jedna 

z vlastností, která není až tak přijatelná pro zákazníka z důvodu toho, že si danou službu 

nemůže osahat a ani předem vyzkoušet. Vzhledem k této charakteristice se zákazník dostává 

do větší nejistoty a klade důraz na osobní zdroje informací, které získává od svých známých. 

Pro prodejce je proto velice důležité sestavit takový marketingový mix, který by motivoval 

zákazníka ke koupi. [12, 5, 14] 

 U služeb je nejdůležitější především zaujmout materiálním prostředím, které 

v člověku zanechá určitý pozitivní dojem. Velice důležitá je také komunikace se zákazníky a 

personál, který danou službu nabízí. Pro samotného zákazníka je důležitá také cena, za kterou 

je služba nabízena. Nehmotnost má za příčinu to, že zákazník není schopen snáze porovnávat 

rovnocenné služby mezi konkurenčními prodejci a proto je vhodné vytvořit stabilní image 

nabízené služby. [12, 14] 
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Neoddělitelnost vyjadřuje skutečnost, že danou službu nelze oddělit od poskytovatele. 

To znamená, že zákazník se ve většině případů musí dostavit osobně, aby danou službu 

spotřeboval. Produkce a spotřeba probíhá v jeden okamžik a zákazník je určitým 

spoluproducentem služby a určuje také její kvalitu. Samozřejmě existují i výjimky, kdy 

zákazník u poskytování služby nemusí být přítomen. [12] 

 V mnoha případech se zákazník podílí na vytváření služby i s jinými spotřebiteli. Na 

základě uvedených vlastností by se management podniku poskytující služby měl zamyslet nad 

způsobem redukce účinků těchto charakteristik. Organizace by se měla snažit oddělit 

produkci od spotřeby, aby zákazník nemusel neustále cestovat a mohl službu spotřebovávat ve 

chvíli, kdy pocítí danou potřebu. Měla by se zaměřit na zdokonalování systému dodávky 

služby, aby byl co nejvíce pohodlný a rychlý. [5, 14] 

Třetím důležitým aspektem služeb je proměnlivost neboli heterogenita. Kvalita určité 

služby je závislá na místě a způsobu poskytování. Nejdůležitější roli v tomto případě hraje 

poskytovatel, který svým chováním utváří finální nabídku služby. Působením specifických 

vlivů toto chování nebývá vždy jednotné. Proto zákazník nemusí pokaždé obdržet stejný 

výsledek služby. [5, 12] 

Měly by být stanoveny normy pro zaměstnance, které by sjednocovali chování a 

způsoby poskytování služeb zákazníkům. Důležité v tomto případě je zaměstnance motivovat 

k co nejlepšímu výkonu, aby se jejich uspokojení přeneslo také na zákazníka prostřednictvím 

správného přístupu a jednání. Chování a kvalita poskytovatele je právě to, co ovlivňuje 

rozhodování zákazníka o produktech mezi konkurenčními nabídkami. Z důvodu heterogenity 

služeb však zákazník nedokáže snáze porovnávat tyto nabídky a dostává se do situace, kdy 

upřednostní více mu známé poskytovatele a konkurence tak ztrácí potencionálního zákazníka. 

Často spotřebitelé musí dodržovat pravidla, která určují poskytování služby, tak aby byla 

zanechána konzistence její kvality. [5, 12] 

 Pomíjivost neboli čtvrtá vlastnost služeb, je charakterizována podle knihy paní 

Vaštíkové (2008, s. 23), jako ,,Nehmotná povaha služeb je příčinou, že služby nelze skladovat, 

uchovávat, znovu prodávat nebo vracet. Neobsazené místo pro organizaci poskytující služby 

znamená oportunitní náklady, protože toto místo nedokázala vhodně obsadit. Pomíjivost je 

příčinou, že zákazník službu obtížně reklamuje.“  
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Pomíjivost služby nemusí vždy znamenat problém, pokud organizace dokáže sladit 

nabídku s poptávkou. Každý poskytovatel služby se může setkat nejen s nadbytečnou, ale také 

s nedostatečnou kapacitou. Řešením těchto situací je hned několik. V případě poptávky lze 

případnou nestabilitu řešit zavedením odlišných cen pro různé časové intervaly což by 

podnítilo zájem zákazníku o poskytování služeb v méně využívaných časech. V souvislosti 

s nestabilní nabídkou může organizace najmout brigádníky, kteří vypomůžou v době vysoké 

poptávky.10,12] 

Nemožnost vlastnictví sice nepatří do základních vlastností služeb, ale je zde uvedena 

z důvodu vysoké významnosti pro definici služeb. Tato vlastnost vychází z nehmotnosti a 

pomíjivosti služby. Při nákupu hmotného produktu zákazník získává právo zboží vlastnit a 

zacházet s ním podle jeho potřeb. Naopak u služeb zákazník získává pouze právo na 

poskytnutí služby, nikoli na vlastnictví. Tato skutečnost má vliv také na distribuci, proto je 

distribuční kanál obvykle přímý a velice krátký. Zprostředkovatelé totiž také nemají právo 

službu vlastnit, pouze ji poskytovat. [5] 

2.2 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix představuje významný soubor nástrojů, které jsou využívány 

k lepšímu a efektivnějšímu provedení marketingové strategie prodejce. Tyto prvky může 

podnik kombinovat v různém pořadí s odlišnými preferencemi. Na základě marketingového 

mixu podniky dosahují svých cílů, uspokojují potřeby svých zákazníků a vytváří požadovaný 

zisk. [5, 12,14] 

Původní marketingový mix obsahuje čtyři hlavní prvky, tedy 4P, které však nejsou pro 

služby dostačující z důvodu specifických vlastností, které jsou pro ně typické. Proto se pro 

účely marketingu služeb využívají další tři prvky. Jedná se o mix 7P, který navíc obsahuje 

materiální prostředí, které napomáhá ke zhmotnění služby zákazníkovi, dále jsou to lidé, kteří 

propojují službu s poskytovatelem a zákazníkem a procesy, které napomáhají k zefektivnění 

produkce služeb a činí ji pro spotřebitele příjemnější. [12,14] 

Marketingový mix služeb tedy obsahuje těchto sedm prvků: 

 Produkt (Product), 

 Cena (Price), 

 Distribuce (Place), 
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 Marketingová komunikace (Promotion), 

 Lidský faktor (People), 

 Materiální prostředí (Physical evidence), 

 Procesy (Process). 

2.2.1 Produkt 

„Za produkt se považuje to, co lze na trhu nabízet k pozornosti, k získání, k používání 

nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit přání nebo potřebu druhých lidí.“ [7, s. 188] 

Produkt může být ve službách doprovázen hmotnými prvky. Na základě toho, v jaké 

míře se tyto prvky kombinují s nehmotným produktem, se rozlišuje pět variant nabídek. Může 

se jednat o čistě hmotný produkt, bez nutnosti využití služeb, o hmotné zboží s doprovodnými 

službami, hybridní zboží, typické svou rovnováhou hmotného a nehmotného zboží, dále 

potom služba doprovázena hmotným zbožím a nakonec samotná čistá služba. [7,14] 

Celkový produkt, který organizace nabízí svým zákazníkům, je rozdělen na základní a 

periferní. Základní produkt je hlavním podnětem spotřebitele koupit si danou službu. 

Obsahuje takový užitek pro člověka, který je hlavním důvodem vyhledání a koupě produktu. 

Periferní produkt představuje doplňkovou hodnotu, která je poskytována spolu se základním 

produktem. Může jim být například servisní a poradenská služba, která není hlavní důvodem 

nákupu, ale dodává zboží určitou přidanou hodnotu. [5,14] 

V případě, že organizace sestavuje nabídku, je vhodné zaměřit se na službu z pohledu 

čtyř úrovní. První z nich je výhoda pro spotřebitele, kdy je nutné vědět, co přesně zákazník 

vyhledává, aby služba byla sestavena dle jeho požadavků a přání. Koncepce služby 

představuje obecné výhody, které podnik nabízí a způsoby jakými se produkt dostává 

k zákazníkovi. Důležité je identifikovat tržní segment, zajistit organizaci vzájemného vztahu 

mezi poskytovatelem a zákazníkem a vytvořit potřebnou image podniku. Třetí úrovní je 

nabídka služby, kdy se vytvoří podrobná podoba produktu, jeho prvky, formy a úrovně. 

Závěrečnou úrovní je systém dodávky služby, který obsahuje rozšíření o lidský faktor, 

materiální prostředí a procesy. [5] 
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2.2.2 Cena 

„Cena je hodnota, již se zákazníci vzdají výměnou za získání požadovaného produktu. 

Cenu lze zaplatit ve formě peněz, zboží, služeb, přízně nebo čehokoliv jiného, co má hodnotu 

pro druhou stranu.“ [7, s. 222] 

Cena patří k nejdůležitějším složkám marketingového mixu. Je jediným příjmovým 

nástrojem a jedním z možných zdrojů informací o produktu. Pro většinu zákazníků má cena 

velký význam a proto je třeba dobře zvážit strategii cenové politiky. Cenová rozhodnutí mají 

vliv na vnímanou hodnotu a kvalitu zákazníkem a hrají významnou roli při budování image 

organizace. Cenovou politikou jsou zasaženi jak zákazníci, tak dodavatelé, konkurence, 

zástupci a distributoři. 

Vzhledem k nehmatatelnosti služeb cena signalizuje spotřebiteli určitou výši kvality, 

kterou by mohl obdržet. Avšak neurčuje hodnotu dané služby, tu ovlivňuje užitek, který 

služba sebou přinese. 

Stanovení cen záleží na mnoha okolnostech, které je třeba dopředu zvážit. Rozhodnutí 

o ceně musí být především v souladu se strategií dané organizace, je třeba zvážit uplatnění 

odlišných cen na různých trzích a také zda ceny budou přizpůsobeny zákazníkovi či nikoliv. 

Vždy je třeba rozhodovat se na základě cílů, kterých chce firma dosáhnout. [9] 

Pro cenové účely lze služby rozdělit do tří skupin [12,14]: 

 Podléhající veřejné regulaci – jedná se zejména o ty, které jsou poskytovány 

široké veřejnosti a stát dohlíží na jejich rozdělování; 

 Podléhající samoregulaci – tyto služby jsou regulovány různými institucemi a 

asociacemi; 

 Regulované trhem – zákazník ovlivňuje cenu svou ochotou platit za využití dané 

služby. 

Důležité je zmínit také způsoby tvorby cen. Existují tři různé způsoby jak ji stanovit. 

Prvním je cena podle nákladů, kdy organizace určí přímé náklady (materiál a práce), k tomu 

se přičtou náklady režijní a částka nebo procento zisku. Druhým z nich je stanovení ceny 

podle konkurence, kdy organizace sleduje jejich výši cen a využije je jako základ pro vlastní 

cenovou tvorbu. To znamená, že organizace nepoužije stejnou částku, ale pouze se nechá 
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inspirovat. Posledním, třetím způsobem je stanovení ceny podle poptávky, která se zakládá 

na ochotě zákazníků zaplatit určitou sumu za poskytované služby. [6] 

Cenová tvorba zahrnuje také cenové taktiky, které se odvíjí od vnějšího a vnitřního 

ekonomického prostředí, od konkurence a reakcí zákazníků. Existuje několik druhů taktik, 

které je možné využít. Jako příklad lze uvést taktiku flexibilní ceny, individuální ceny, 

diskontní ceny, prestižní ceny a dalších. [14] 

2.2.3 Distribuce 

V rámci distribuce organizace rozhoduje o způsobu a místě dodávky služeb. 

Distribuce zahrnuje vytváření distribučních cest, dopravu, zásobování a dostupnost 

distribučních kanálů. Aby organizace mohla vytvářet požadovaný zisk, je třeba co 

nejefektivněji dostat výrobky či služby ke konečnému spotřebiteli. Způsob distribuce služeb 

je odlišný od distribuce hmotného zboží, z důvodu nehmotnosti a neskladovatelnosti služeb. 

Výroba, spotřeba a distribuce probíhá u služeb zároveň. [7] 

Rozhodování o umístění služby je závislé na skutečnosti, že nelze oddělit spotřebitele 

od poskytovatele a tudíž je nutné vytvořit místo, kde budou tyto služby fyzicky poskytovány. 

Při jeho výběru závisí na typu a stupni interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem. 

Nejčastěji dochází k tomu, že zákazník přichází k samotnému spotřebiteli a může si tak 

prohlédnout jak prostředí, ve kterém je služba poskytovaná, tak samotného poskytovatele. 

Nevýhodou je, že zákazník nemusí být ochoten akceptovat vzdálenost daného místa 

poskytnutí služby a obrátí se tak ke konkurenci, která je v jeho blízkosti. Proto je třeba 

zaměřit se na vhodné umístění služby.  

V některých případech není natolik podstatné místo poskytování služby a to z toho 

důvodu, že poskytovatel přichází ke svému zákazníkovi osobně. Poslední případ interakce je 

poskytování služby na dálku, prostřednictvím telefonu, internetu a jiných prostředků. Zde 

umístění služby je nejméně podstatné, jelikož vše je poskytováno bez osobního kontaktu. [9]   

U služeb rozlišujeme dva způsoby distribučních kanálů: 

 Přímá distribuce 

 Prodej pomocí zprostředkovatelů 
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Přímá distribuce je považována za nejčastější formu. Je důležitá hlavně u typů služeb, 

které jsou vysoce neoddělitelné od poskytovatele. Samotná distribuce probíhá prostřednictvím 

zaměstnanců organizace přímo k samotnému zákazníkovi. Výhodou je zpětná vazba, kterou 

poskytovatel obdrží od spotřebitele a na jejím základě vytvářet nabídku služeb. U přímého 

prodeje je vhodné zaměřit se na motivaci a kvalifikaci pracovníků, tak aby poskytování služeb 

bylo co nejkvalitnější. [7] 

Některé firmy využívají k prodeji různé prostředníky. Rozlišují se dva typy těchto 

prostředníků a to spoluproducenty služby, kteří službu zákazníkovi zpřístupňují a 

zprostředkovatelé, kteří ji pouze prodávají. Mezi základní prostředníky patří agenti, dealeři, 

institucionální zprostředkovatelé, velkoobchody, maloobchody a dodavatelé. [7] 

2.2.4 Marketingová komunikace 

 „Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat 

spotřebitele, přesvědčovat je a připomínat jim – přímo nebo nepřímo produkty a značky, které 

prodávají“ [7, s. 238] 

 Na jejím základě organizace komunikuje se svými zákazníky a dalšími trhy. 

Marketingová komunikace je nástrojem pro zhmotnění služby, které umožní zákazníkovi lepší 

orientaci na trhu a hodnocení celkové nabídky služeb. Vhodně zvolená marketingová 

komunikace je důležitá nejen pro spotřebitele, ale také pro organizaci. Firma se jejím 

prostřednictvím dostává do podvědomí lidí a je větší pravděpodobnost, že na cílovém trhu 

bude dominantní oproti konkurenci. Hlavním cílem je informovat zákazníky o službách, 

odlišit nabídku od konkurence, vytvořit zájem o službu a zachovat image společnosti. [7] 

Nástroje komunikačního mixu 

Osobní prodej – jedná se o osobní a přímou komunikaci mezi prodejcem a jedním či 

více zákazníky. Hlavním cílem je prodej služby. Jedná se o velmi efektivní nástroj, z důvodu 

zpětné vazby, kterou prodejce obdrží od zákazníka. [12] 

Reklama – představuje placenou, neosobní a jednosměrnou formu komunikace se 

zákazníkem, která je uskutečňována prostřednictvím médií. Na rozdíl od osobního prodeje 

nemívá okamžitý vliv na spotřebitelské chování. Jejím cílem je dostat služby do podvědomí 

široké veřejnosti, rozšířit znalosti o produktu a přesvědčit konečného spotřebitele ke koupi. 

[12,14] 
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Podpora prodeje – tuto formu komunikace firma využije ve chvíli, kdy je třeba 

zvýraznit nabídku a zvýšit klesající prodeje. Jedná se o krátkodobý způsob komunikace 

probíhající na základě prodeje propagačních materiálů a poskytování výhod pro zákazníky. 

[12] 

Public relations – představuje neosobní formu stimulace poptávky po službách 

prostřednictvím různých marketingových aktivit. Nejznámějšími bývají tiskové konference, 

semináře, přednášky, výstavy, a prezentace. Patří sem také sponzoring a rozvíjení vztahů 

s investory. Organizace komunikují také prostřednictvím článků, plakátů, brožur či výročních 

zpráv. V praxi se využívá kombinace hned několika aktivit najednou. [9] 

Přímý marketing – jedná se o levnější způsob osobního prodeje, a přímou 

komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem. Zaměřuje se na konkrétní spotřebitele či trhy a 

snaží se s nimi navázat individuální kontakt se získáním okamžité zpětné vazby. Na rozdíl od 

osobního prodeje probíhá interaktivně a připravuje zákazníky k samotné koupi. [12,14] 

Internetová komunikace – internet představuje v dnešní době nejvíce užívané 

médium, které využívá většina domácností. Na základě tohoto faktu organizace vytváří 

webové stránky, kde prezentují svou nabídku, vytváří bannery a využívají email marketingu 

k oslovení stávajících i potencionálních zákazníků. [12,14] 

2.2.5 Materiální prostředí 

Materiální prostředí člověka obklopuje a pohlcuje. Působí na všechny jeho smysly 

najednou a vytváří v něm určitý dojem, který může a nemusí vyvolat pocit spokojenosti. 

Prvky tohoto prostředí člověk vnímá, aniž by ve skutečnosti chtěl a vytváří si tak prvotní 

dojem o podniku a službě, která mu bude poskytnuta. Na základě materiálního prostředí se 

zákazníkovi služba stává hmotnější. [12] 

Rozlišuje se zde základní a periferní prostředí. Do základního prostředí se řadí 

exteriér, který přiláká zákazníky z venkovního prostředí budovou a okolím, a interiér, který 

upoutá pozornost hned při vstupu do podniku. Tento druh prostředí není možné vlastnit, ale 

má velký vliv na poskytovanou službu, jelikož vyvolává pozitivní a negativní pocity, které 

ovlivní spotřebitelské chování. Periferní prostředí získává zákazník jako součást služby, ale 

bez ní nemá žádný význam. [14] 
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2.2.6 Lidský faktor 

Lidský faktor je významným prvkem marketingového mixu. Úspěch firmy je založen 

na vhodném výběru a motivaci zaměstnanců, kteří službu zprostředkovávají spotřebitelům. 

Proto je důležité zaměřit se na efektivní řízení lidských zdrojů. Příjemné pracovní zázemí, 

kolektiv a dostatečné platové ohodnocení vždy ovlivní spokojenost zaměstnanců, kterou dále 

přenáší prostřednictvím osobního kontaktu na zákazníka. Kromě zaměstnanců se řadí do 

lidského faktoru právě i je. [9] 

Zaměstnanci 

Vzhledem k různým rolím zaměstnanců ve firmě, je třeba odlišit od sebe ty, kteří se 

dostávají do styku se zákazníky a ty kteří určitým způsobem ovlivňují tvorbu marketingového 

mixu.  

Kontaktní pracovníci – bývají v častém nebo pravidelném styku se zákazníky a 

významným způsobem se podílejí na tvorbě marketingového mixu. Měli by dobře znát firmu, 

ve které pracují, tak aby měli o všem dostatečný přehled. Kromě kvalitního zaškolení 

personálu, je třeba jejich neustálá motivace k co nejlepším výkonům. [12] 

Obsluhující pracovníci – tito zaměstnanci jsou v častém kontaktu se zákazníky, ale 

neovlivňují nijak významným způsobem marketingový mix. I přes to by měli znát strategii 

firmy, aby v určitých situacích byli schopni reagovat. Komunikační schopnosti jsou při jejich 

výběru rozhodující. [12] 

Koncepční pracovníci – i když do styku se zákazníkem přichází jen zřídka nebo 

vůbec, tak se velkou mírou podílejí na koncepci marketingového mixu. Musí být schopni 

rozeznat potřeby svých zákazníků a reagovat na ně. [12] 

Podpůrní pracovníci – nedostávají se do styku se zákazníkem a ani neovlivňují 

koncepci marketingového mixu. Ovšem jejich existence je podstatná, z důvodu plnění 

podpůrných funkcí, které ovlivňují činnost organizace. [12] 

Zákazníci 

Z důvodu neoddělitelnosti služeb jsou zákazníci součástí celého procesu poskytování 

služeb. Na druhu služby poté závisí, z jak velké části se zákazník účastní. [6] 
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Ve službách plní zákazníci tři důležité role. Roli spoluproducenta, který se aktivně 

účastní na procesu poskytování a ovlivňuje tak samotný výsledek služby. Dále plní roli 

uživatele služby a přispívá tak ke kvalitě a spokojenosti. Nejdůležitější rolí je nositel 

informací, kterou zákazník zaujímá po spotřebě dané služby. [6,14] 

2.2.7 Procesy 

Procesy při poskytování služeb jsou ovlivněny především neoddělitelností služeb a 

jejich pomíjivostí. Interakce mezi poskytovatelem a zákazníkem se projevuje jako 

posloupnost několika kroků za sebou. Podle množství těchto kroků se určuje složitost procesů 

poskytování služeb. Pod těmito procesy si můžeme představit pracovní postupy, úkoly, 

časové rozvrhy a mechanismy, která napomáhají poskytování služby zákazníkovi. [12] 

Procesy se rozčleňují do tří kategorií. Liniové procesy, které jsou charakteristické 

svým pevně stanoveným sledem kroků, které na sebe navazují. U zakázkových procesů si 

zákazník může sled a postup kroků stanovit sám. Služba je mu tvořena individuálně. Poslední 

kategorií jsou procesy projektové, při kterých nedochází k rutinním krokům, ale existují 

postupy, které jsou většinou stejné. [14] 

Pokud veškeré procesy v organizaci fungují správně, mohou se stát určitou 

konkurenční výhodou. Nejčastějším problémem každé firmy je řízení kapacit v souladu 

s poptávkou a nabídkou. K jejich řešení se využívá například řízení front či rezervační systém. 

[12] 

2.3 Teorie poziční mapy 

Poziční mapy představují jednu z možných metod měření spokojenosti a významnosti 

předem definovaných faktorů, která využívá grafického znázornění. Základem sestavení této 

mapy je určení škály sloužící pro hodnocení jak spokojenosti, tak pro určení významnosti 

(důležitosti) daného faktoru pro zákazníka. Tyto škály jsou poté přeneseny do dvou baterií, 

jedna hodnotící spokojenost, druhá významnost. Zákazníci tak mají možnost vyjádřit míru své 

spokojenosti či nespokojenosti a také jak významný je pro ně zmíněný faktor. U každého 

faktoru se vyhodnotí průměrná spokojenost a významnost. Výsledné hodnoty se pomocí 

jednoduchého vzorce převedou na indexy, pomocí kterých se vytváří již zmíněná poziční 

mapa. (viz obrázek č. 2.1). [14, 30]  
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Obr. 2.1 – Poziční mapa 

Zdroj: [29] 

Důležité pro výpočet indexů je si uvědomit jaký typ hodnocení je pro danou škálu 

charakteristický. V případě sedmibodové škály může 1 znamenat velmi spokojen nebo také 

velmi nespokojen. Pro výpočet indexů spokojenosti a významnosti slouží tedy dva různé 

vzorce [14]:  

a) 1 = velmi spokojen a 7 = velmi nespokojen 

IS = ((7-PSZ) / 7-1))*100 [%] 

b) 1 = velmi nespokojen a 7 = velmi spokojen 

IS = ((PSZ-1) / 7-1))*100 [%] 

IS je označení pro index spokojenosti a PSZ je definováno jako průměrná známka 

spokojenosti. Pro výpočet indexu významnosti se postupuje stejným způsobem. 

Vzorce se dají použít na libovolnou hodnotící škálu, vždy je třeba zaměnit číselný 

rozsah za odpovídající. 

Charakteristické pro poziční mapy jsou 4 kvadranty rozdílného obsahu. 

Přeinvestované faktory jsou takové, jejichž významnost považují zákaznici za nízkou, ale jsou 

s nimi naprosto spokojeni. Organizace by měla zvážit přesunutí pozornosti ke zlepšení faktorů 

jiného kvadrantu, konkrétně toho, obsahující faktory konkurenčních příležitostí. Zákazníci 

považují jejich významnost za vysokou avšak jejich spokojenost s nimi je spíše nízká. 
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Motivátory dosahují vysoké významnosti i spokojenosti. Organizace by se jejich postavení 

měla snažit udržet. Poslední kvadrant obsahuje faktory marginálních příležitostí, jejichž 

významnost je značně nízká stejně jako zákazníkova spokojenost s nimi. [14] 

Na základě grafického znázornění poziční mapy se organizace rozhodují o budoucím 

vývoji. 
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3 Charakteristika kosmetického studia 

Tato kapitola se zaměřuje na popis studia K&K make-up and style z historického i 

současného pohledu, přibližuje vlivy působící na kosmetický trh a seznamuje čtenáře se 

subjekty trhu, týkající se výše uvedeného studia. 

3.1 Historie a současnost studia K&K make-up and style 

Historie 

Karolina a Klára Schneiderovi byly studentky Slezského gymnázia v Opavě a jejich 

koníčkem bylo vymýšlet různé podoby líčení, jak denního, tak i večerního. Byly tím natolik 

známé, že jejich talentu využívalo velké množství spolužaček a kamarádek a později známé 

těchto kamarádek. Po ukončení středoškolského studia řešily problém nevyhovujícího 

materiálního prostředí. Zákaznice si zvaly přímo do vlastního bytu, a čím více jich přibývalo, 

tím více jim začalo vadit, že jejich byt se stává veřejným místem, které by mělo být spíše 

soukromým. Z tohoto důvodu vznikl nápad založení vlastního kosmetického studia. Využily 

proto svého otce, který z dřívější doby vlastní živnostenský list na širokou škálu činností a 

jednou z nich jsou právě kosmetické služby.  

V červnu roku 2013 se Karolina Schneiderová zúčastnila rekvalifikačního 

vizážistického kurzu, potřebného k vykonávání činnosti. Otázkou však bylo, kde tuto činnost 

provozovat. V místě jejich bydliště se nacházely nevyužité sklepní prostory, které jim pro 

začátek připadaly dostačující. V červenci téhož roku proběhla kompletní rekonstrukce sklepu. 

Vznikl tak moderní interiér studia. Oficiálního otevření se studio dočkalo v polovině srpna 

roku 2013. Od té doby se počet klientek neustále zvyšuje, stejně jako kvalifikace 

provozovatelky Karoliny Schneiderové.  

Současnost 

Studio K&K make-up and style se na trhu pohybuje již sedmým měsícem a za tuto 

krátkou působnost si získal několik set stálých klientek. Kromě kamarádek a známých sester 

Schneiderových studio navštívily i ženy, které se o kvalitě jejich služeb dozvěděly působením 

marketingové komunikace studia. Ta však není stále natolik propracovaná, aby přilákala 

zákaznice z širokého okolí, popř. konkurenční klientelu. 
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Nabídka tohoto studia je zaměřena převážně na vizážistické služby, z důvodu 

vysokého počátečního zájmu zákaznic. V poslední době jim však přibývá dotazů ohledně 

rozšíření nabídky také o další služby, jako jsou pleťové masky či masáže obličeje. Proto 

uvažují o jejím rozšíření. Jeden z nápadů, jak přilákat nové zákaznice, je nabídnout kurzy 

líčení veřejnosti. 

V současné době jsou velice žádané služby ve formě proměn, kdy se z ženy s horší 

vizáží stane překrásná žena. Studio spolupracuje na tomto projektu spolu s kadeřnictvím 

Bellissimo, kde zákaznice podstoupí změnu svého účesu a celkový vzhled je poté dokončen 

v samotném studiu K&K make-up and style. 

Toto studio se nachází na sídlišti v části Opavy zvané Kateřinky. Tato současná 

lokalita není zrovna nejatraktivnější pro stávající i potencionální klientelu a to z důvodu větší 

vzdálenosti od centra. Karolina svou činnost provozuje stále v prostorách zrekonstruovaného 

sklepa, ale z důvodu vysoké návštěvnosti by ráda působnost přenesla do větších prostor blíže 

k centru města. V okolí studia lze najít několik parkovacích míst, která bývají neustále volná a 

klientky tak mohou poblíž zanechat své automobily. Ke studiu se dá také dojet městskou 

hromadnou dopravou. Na obrázku č. 3.1 je detailní popis lokality studia. 

 

Obr. 3.1 -  Mapa lokality studia K&K make-up and style 

Zdroj: [22] 

Momentálně Karolině Schneiderové pomáhá její sestra Klára, která práci kombinuje se 

studiem a v kosmetickém studiu bývá výjimečně. Má na starosti celkový vzhled klientek, a 

proto jim radí jak se oblékat a vypadat stylově. Jedná se o určitou nadstandardní službu, která 

není pro kosmetická studia typická. Jde o jistou konkurenční výhodu.  
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I přes to, že studio má na trhu krátkou působnost, může se pyšnit tím, že jej pravidelně 

navštěvují známé osobnosti jako např. muzikálová zpěvačka Genny Ciatti. 

3.2 Subjekty trhu 

V této kapitole budou definovány veškeré subjekty, které jsou charakteristické pro  

studio K&K make-up and style. 

Dodavatelé 

Mezi hlavní dodavatelé studia K&K make-up and style patří společnosti Mac, Loreal, 

Urban Decay nebo Sigma. 

Společnost Make-up Art Cosmetics, zkráceně MAC Cosmetics, byla založena 

v Kanadě a nabízí vysoce kvalitní kosmetické produkty, které distribuuje do celého světa. 

Tato značka je velice oblíbená také u slavných osobností jako je Nicki Minaj či Lady Gaga. 

Produkty lze zakoupit především prostřednictvím internetu. 

 

Obr. 3.2 – MAC Cosmetics 

Zdroj: [23] 

Každému známá značka L´oreal Paris patří francouzské společnosti, která je na trhu 

dlouhou řadu let a zaujímá přední pozici mezi světovými značkami. Nabízí široký sortiment 

vysoce kvalitních produktů, které jsou neustále testovány a inovovány výzkumným týmem. 

Již desátým rokem je tato společnost oficiálním vizážistou festivalu v Cannes. 

 

Obr. 3.3 – L´oreal Paris 

Zdroj: [24] 

Společnost Urban Decay je na kosmetickém americkém trhu už 15 let. Maloobchodní 

jednotky této firmy lze najít v Kanadě, VB, Itálii, Francii, Španělsku či v Singapuru. Jejich 
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výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí. Existuje český internetový portál, který nabízí 

výrobky této značky pro tuzemskou klientelu. 

 

Obr. 3.4 – Urban Decay 

Zdroj: [25] 

Anglická společnost Sigma Beauty je na trhu od roku 2008 a nabízí širokou škálu 

cenově dostupných a vysoce kvalitních kosmetických výrobků. Na internetu lze najít webové 

portály, kde výrobky této značky mohou zájemci zakoupit. 

Studio využívá produkty také od jiných značek, které lze zakoupit v každé 

maloobchodní prodejně.  

Konkurence 

V okresu Opava působí několik kosmetických studií. Konkurence je zde proto vysoká 

a je těžké se prosadit. Mezi nejznámější salóny v Opavě patří salon Violka, studio Visage a 

studio Johanka.  

Salón Violka se nachází v centru města Opavy na ulici Čapkova. Své služby poskytuje 

už desátým rokem, takže je možné tvrdit, že má dlouholetou tradici. Ze začátku byly v salónu 

poskytovány pouze kosmetické služby, časem se rozšířily o služby kadeřnictví, manikúru, 

pedikúru, masáže, solárium, vizážistické služby a další. Z důvodu vysoké návštěvnosti studia 

není problémem zachovat cenovou úroveň na hladině přijatelnosti. Ceny se pohybují stejně 

jako tomu je u studia K&K make-up and style. Celý pracovní tým je neustále školen novým 

trendům a technikám. [19] 

Studio Visage se také nachází v centru samotné Opavy na ulici Hrnčířská. V tomto 

studiu se zaměřují především na vizážistické služby. Kromě tohoto nabízí také kosmetické 

poradenství, při kterém svým klientům udělají celkovou analýzu pleti a doporučí jim vhodné 

výrobky a líčení a také poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Cenová úroveň 

nabízených služeb se také pohybuje v přijatelné hladině. [20] 
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Salon Joan se sice nenachází v samotném centru města, ale vzhledem ke 

vzdálené lokalitě studia K&K make-up and style je atraktivnější. Jedná se o jeden z nejvíce 

navštěvovaných salónů v Opavě. Jejich nabídka je velice široká a neobsahuje pouze 

kosmetické služby. Kromě permanentního make-upu, kosmetického poradenství a velice 

žádaného prodlužování řas nabízí také služby kadeřnictví, manikúru, pedikúru, nehtovou 

modeláž a masáže. Specifickými službami pro toto studio je nabídka biosolária, které je 

k lidské pokožce více šetrné než klasická solária a napomáhá při léčbě lupénky či atopického 

ekzému, a také aplikace piercingu spolu s výběrem šperku a následným poradenstvím. 

Bohužel ceník není na internetových stránkách salónu veřejně zpřístupněn, proto je možné se 

domnívat, že cenová úroveň nabízených služeb nebude tak přijatelná jako u salónů výše. [21] 

Existují i jiné studia, které nabízí kosmetické služby, ale pro tuto práci byly vybrány 

právě tyto tři jako nejvíce navštěvované a atraktivní. 

Pro studio K&K make-up and style je důležité nabízet něco navíc než konkurence, aby 

se na trhu prosadil a byl úspěšný. 

Zákazníci 

Zákazníky jsou veškeří klienti, kteří využívají služeb studia K&K make-up and style. 

Jedná se o ženy a dívky starší 15 let žijící v Moravskoslezském kraji, konkrétně na Opavsku. 

Věkové zastoupení zákaznic je spíše mladšího charakteru, jelikož převážná klientela studia 

jsou kamarádky a známé provozovatelek. 

Dívky do věku 15 let většinou tyto služby nevyužívají, a proto se touto kategorií není 

třeba zabývat. V případě žen starších 65 let je třeba brát v úvahu jejich životní styl. Některé 

z nich kosmetické služby využívají převážně z důvodu krytí vrásek, jiné kosmetická studia 

nenavštěvují vůbec. 

Prostředníci  

Za prostředníky studia K&K make-up and style jsou považovány internetové obchody 

neboli e-shopy a maloobchodní prodejny, které nabízí sortiment výrobků kosmetiky. 
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Veřejnost 

Ve světě podnikání je důležité vytvořit si určitou image, která působí nejen na 

zákazníky a další subjekty přicházející do přímého kontaktu s provozovatelem, ale také na 

širokou veřejnost. Dobré jméno šíří především zákazníci studia a jejich dodavatelé. 

Nejen kosmetické studio ovlivňuje svoji činností veřejnost, ale také veřejnost 

ovlivňuje působení studia na trhu. Existují určité instituce, které svými rozhodnutími zasahují 

do světa podnikání. Mezi hlavní instituce patří Ministerstvo zdravotnictví ČR, finanční 

instituce, hygiena, obecní a krajské úřady a další. 

3.3 Analýza makroprostředí 

V této časti textu budou blíže popsány nepředvídatelné a stále se měnící faktory, které  

studio není schopné ovlivnit.  

Jednotlivé údaje jsou charakteristické pro Moravskoslezský kraj, konkrétně pro 

Opavsko. 

3.3.1 Demografické vlivy 

Okres Opava měl k 31. 12. 2013 177 010 obyvatel, z toho bylo 90 383 žen (51,1 %) a 

86 627 mužů (48,9 %). Dva roky zpátky, v roce 2011, měl tento kraj o 133 žen více. Pokud by 

se statistika obyvatelstva zkoumala více do hloubky, zjistilo by se že, za poslední tři roky 

počet žen na Opavsku klesá. [17] 

Ze statistiky Českého statistického úřadu lze vyčíst věkové zastoupení obyvatelstva za 

rok 2012. Nejvíce obyvatel okresu Opava se nachází ve věkovém rozpětí 15-64 let, v 69,1 % 

případů, konkrétně 122 362 obyvatel. Věková kategorie do 15 let je na Opavsku zastoupena 

26 562 obyvateli (15,0 %). V 15,9 % případů zde žijí osoby starší 65 let. V přepočtu se jedná 

o 28 156 osob. [17] 

Průměrný věk obyvatelstva okresu Opava se k 31.12 roku 2012 pohybuje u žen okolo 

42,5 let a u mužů kolem 39,4 let. V případě bližšího zkoumání statistik by se zjistilo, že 

hodnota průměrného věku rok od roku stoupá. [17] 

Poptávka po kosmetických službách může být ovlivněna také nejvýše dosaženým 

vzděláním člověka. V okrese Opava, z celkového počtu obyvatel nad 15 let, konkrétně 
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149 092 (statistika k roku 2011) bylo 54 988 osob středního vzdělání vč. vyučení. Tato 

skupina je nejrozsáhlejší. Vzdělání střední s maturitou a vyšší odborné dosáhlo 42 680 

obyvatel a nejméně osob je vzdělání vysokoškolského, konkrétně 16 045 osob. [28] 

3.3.2 Ekonomické vlivy 

V Moravskoslezském kraji se rok od roku zvyšuje průměrný měsíční příjem obyvatel. 

V roce 20011 činila průměrná hrubá měsíční mzda 22 111 Kč. V 1. čtvrtletí roku 2013 tato 

částka byla stanovena na 22 082 Kč. [15, 16] 

Dalo by se konstatovat, že výše průměrné mzdy není až tak nízká na to, aby si lidé 

nemohli dovolit utrácet své finance za zboží a služby, které nejsou podstatnou součástí života. 

Avšak neustálá světová ekonomická krize nutí lidi k úspornému zacházení s penězi a 

k vytváření finančních rezerv do budoucna. 

Důležitým ekonomickým faktorem je také míra registrované nezaměstnanosti. 

V okresu Opava k 31.12. 2012 byla tato míra stanovená na 11,23 %, což je více než v roce 

předchozím, kdy tato hodnota činila 10,43 %. Na obrázku 3.3 je znázorněna míra 

nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji dle jednotlivých obcí. [17] 

 

Obr. 3.5 – Míra nezaměstnanosti k 31.12.2011 v MS kraji 

Zdroj: [17] 
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3.3.3 Legislativní vlivy 

Tak jako každý živnostník budou muset i slečny Schneiderové spolu s jejich otcem, 

který vlastní živnostenský list na činnost poskytování kosmetických služeb, dodržovat určité 

právní předpisy psané v Obchodním a Občanském zákoníku a dalších, které se týkají 

podnikatelské činnosti.   

3.3.4 Přírodní vlivy 

Opava je město nacházející se v severní části Moravskoslezského kraje. Nedaleko od 

něj se nachází krajské město Ostrava, které je známé svým znečištěným ovzduším ovlivňující 

zdraví člověka. I přes krátkou vzdálenost mezi těmito městy se může okres Opava pyšnit 

celkem příznivým životním prostředím.  

Udržování přírodního prostředí je v dnešní době samozřejmostí. Každá společnost by 

měla svoji činnost provádět šetrně k životnímu prostředí, recyklovat odpad, popř. využívat 

produktů, které nejsou testovány na zvířatech. Netestovanými výrobky, které používá studio 

K&K make-up and style, jsou produkty značky Urban Decay. 

3.3.5 Technologické vlivy 

Rok od roku se vyvíjí nové technologie a to nejen v oblasti kosmetiky. Doba jde 

neustále dopředu a tak vznikají moderní přístroje, které usnadňují a zrychlují procesy 

související s poskytováním mnoha služeb. V oblasti kosmetického průmyslu hraje význačnou 

roli věda a výzkum. Vzhledem k tomu, že většina produktů má přímý kontakt s pletí 

zákazníka, tak je důležité jejich složení testovat, aby nedošlo k alergickým reakcím, které by 

vyvolaly nedůvěru k samotnému výrobci. 

3.3.6 Kulturní vlivy 

V dnešní době lidé více apelují na to, jak vypadají navenek než v dobách dřívějších a 

na dodržování zdravého životního stylu. Ženy se chtějí více líbit sami sobě i okolí. 

Vyhledávají informace o tom jak se oblékat a líčit podle nejnovějších trendů a pokud jim to 

finanční situace dovolí, vyhledávají odbornou pomoc právě v kosmetických studiích. 

Kosmetických služeb využívá také stále větší množství mužů. Jak ženy, tak muži jsou 

ovlivněni mediálními zdroji (televize, časopisy, internet atd.), které prosazují dokonalé 

vypadající vzhled. 
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4 Metodika sběru dat 

V této části bakalářské práce bude popsána metodika marketingového výzkumu, který 

byl využit pro shromažďování potřebných dat. Výzkum se skládá ze dvou částí, a to 

z přípravné a realizační fáze. 

4.1 Přípravná etapa 

Definování problému 

Problémem studia K&K make-up and style je úzká nabídka a krátká působnost na trhu 

kosmetických služeb. Lidé nemají dostatečné povědomí o jeho existenci, a to vzhledem 

k nízké marketingové komunikaci mezi studiem a obyvateli Opavska. V současné době 

studium navštěvují kamarádky nebo známé provozovatelek a na jejich doporučení další 

klientky. Důležité je vytvořit efektivní marketingový mix, který by přilákal co největší 

množství zákaznic. 

Stanovení cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je analyzovat současný marketingový mix a zajistit informace 

potřebné k jeho případnému zefektivnění, na jehož základě by studio přilákalo více zákaznic a 

dostalo se tak do vyššího konkurenčního postavení mezi opavskými kosmetickými studii. 

Dílčí cíle výzkumu 

Pro tento výzkum byly stanoveny následující dílčí cíle: 

 Zjistit obecnou návštěvnost kosmetických studií a její frekvenci spolu s návštěvností 

studia K&K make-up and style; 

 Zjistit jaké jsou nejvíce využívané kosmetické služby; 

 Zjistit finanční částku, při které jsou zákaznice ochotné kosmetické studia navštívit; 

 Analyzovat faktory, ovlivňující spokojenost klientek studia K&K make-up and style a 

zjistit hodnotu jejich důležitosti; 

 Analyzovat zdroje marketingové komunikace a zjistit, zda jsou pro zákaznice dostačující. 
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Typy dat 

Pro tento marketingový výzkum byla využita data jak z primárních zdrojů, tak ze 

sekundárních zdrojů. Sekundární data byla získávána ze stránek studia na facebooku a také 

přímo od provozovatelky Karoliny Schneiderové a primární data byla zajištěna elektronickým 

dotazováním. 

Způsob sběru dat 

Nástrojem sběru dat byl elektronický dotazník, který byl vytvořen na webovém portálu 

www.vyplnto.cz a prostřednictvím odkazu sdílen na fb stránce studia K&K make-up and 

style. Dotazníkové šetření probíhalo od 1.3.2013 – 8.3.2013.  

Technika výběru vzorku 

Základním souborem byly ženy od 15 let žijící na Opavsku, které by mohly 

navštěvovat kosmetické studia. Avšak to, zda někdy takové studio navštívily, nebylo 

podmínkou. Výběrovým souborem bylo 130 žen od 15 let žijící na Opavsku, kterým se líbí fb 

stránka studia. 

Nástroj sběru dat 

Pro sběr dat byl využit již zmíněný dotazník, obsahující 13 otázek různého charakteru. 

V úvodu dotazníku byl popsán účel výzkumu a žádost o vyplnění. Dotazník je kombinovaný 

pro ženy a slečny, které ve zkoumaném studiu byly a které nikoliv. Proto se dotazník skládá 

z dvou filtračních otázek, které rozlišují ženy nenavštěvující studia vůbec a ty, které nikdy 

nebyly ve výše zmíněném studiu. Dále obsahuje několik specifických otázek, které mají různý 

výčet odpovědí. Za pomoci dvou baterií se zjišťuje na stupnici od 1-7 důležitost a spokojenost 

s deseti vybranými faktory, na základě kterých je možné vytvořit lepší marketingový mix. 

V závěru dotazníku jsou 3 identifikační otázky, které blíže určí charakter tázaného. Celý 

dotazník je sestaven tak, aby byl srozumitelný, přehledný a co nejkratší. 

Rozpočet 

Náklady na sběr dat byly minimální a to z důvodu elektronického dotazování, které 

nevyžadovalo tisk papíru ani náklady na cestování.  
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Harmonogram 

Před uskutečněním samotné realizace výzkumu bylo potřeba stanovit časový 

harmonogram prací souvisejících s výzkumnou činností, které je třeba dodržovat. Obsah 

harmonogramu je uveden v tabulce č. 4.1 níže. 

Tab. 1  Harmonogram činností 

Činnost Měsíc 

Definování problému a cílů Listopad 

Sběr sekundárních dat Prosinec 

Plán výzkumu Leden 

Tvorba dotazníku Únor 

Sběr primárních dat Březen 

Vyhodnocení dotazníků a analýza výsledků Březen 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pilotáž 

Před umístěním dotazníku na internetové stránky bylo nutné zjistit, zda veškeré otázky 

jsou srozumitelné a správně postavené. K tomuto účelu sloužila pilotáž, která byla provedena 

na vzorku 8 lidí. Na základě návrhů a doporučení těchto dobrovolníků byla provedena oprava 

původní verze dotazníku. Nová verze byla následně umístěna na web. 

4.2 Realizační etapa 

Tato fáze zahrnuje získávání, analýzu a zpracovávání zjištěných informací. 

Sběr dat 

Celková doba sběru dat byla vyčíslená na 8 dní. fb stránka studia K&K make-up and 

style má přes 600 fanoušků a zdálo se snadné získat během tak krátké doby alespoň 130 

vyplněných dotazníků. I přes tak velké množství potencionálních respondentů dotazník 

vyplnilo pouze 123 žen. Celé dotazování probíhalo anonymně. 

Zpracování a analýza dat 

Ke zpracování a analýze údajů bylo zapotřebí využít sadu nástrojů Microsoft Office, 

především Word a Excel. Veškerá data byla zkontrolována a poté přenesena do datové matice. 

Analýza získaných dat byla provedena ve statistickém programu PASW Statistics 18 (SPSS 

for Windows). Pomocí těchto programů byla všechna data vyhodnocena a taktéž graficky 

interpretována. 
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4.3 Charakteristika respondentů 

Výběrovým souborem bylo 123 žen z Opavska. Jak lze vidět na obrázku 4.1, tak 

nejpočetnější věkovou kategorií byly ženy ve věku 21-30 let. Jejich zastoupení bylo skoro 

poloviční. Ze 123 dotazovaných právě 45,5 % (56 žen) do této kategorie patří. Do kategorie 

31-45 let se řadí 25,2 % (31) žen. Od 15 do 20 let dotazník vyplnilo přesně 14,6 % dívek. 

Nejméně zastoupenými kategoriemi jsou 46-60 let (9,8 %) a 61 a více let (4,9 %). 

 

Obr. 4.1 Charakteristika respondentů - dle věku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvíce žen v rámci výběrového souboru má jako nejvyšší vzdělání uvedeno 

středoškolské s maturitou. Jak je možné vyčíst z obrázku 4.2, tak z celkového počtu 123 

dotazovaných má toto vzdělání dosaženo 43,9 % z nich. Středoškolské vzdělání, ale pouze 

s výučním listem, má 19 žen. V přepočtu na procenta je to 15,4 %. 

 

Obr. 4.2 Charakteristika respondentů - dle vzdělání 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Skoro 19 % žen (23 dotazovaných) dosáhlo za svůj život vysokoškolského vzdělání. 

Vyšší odborné vzdělání dosáhlo už méně žen a to 11,4 % (14 dotazovaných). Docela 

zarážející je množství žen, které mají pouze základní vzdělání. Můžeme se domnívat, že do 

této kategorie patří ženy staršího věku, v jejichž době vzdělání nehrálo takovou roli jako dnes. 

Z výběrového souboru se do této kategorie řadí celkem 10,6 % (13 žen). 

Na obrázku 4.3 je možné vidět zastoupení dotazovaných vzhledem k jejich 

průměrným měsíčním příjmům. Nejvíce žen vydělává měsíčně 10 001 Kč až 20 000 Kč a to 

přesně 29,3 % (36 dotazovaných) z výběrového souboru. 26 % žen (32) měsíčně obdrží 

příjem ve výši 5 001 – 10 000 Kč a necelých 23 % žen (28) méně než 5 000 Kč. 19 žen (15,4 

%) si měsíčně vydělá 20 001 – 30 000 Kč. Nejméně zastoupenou kategorií jsou ženy, jejichž 

měsíční příjem je vyšší než 30 tisíc Kč. Do této kategorie se řadí pouze 6,5 % dotazovaných 

(8 žen) z výběrového souboru. 

 

Obr. 4.3 Charakteristika respondenta - dle výše příjmu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Analýza současné situace 

V této kapitole bude analyzován současný marketingový mix a výsledky primárního 

výzkumu. 

5.1 Současný marketingový mix 

5.1.1 Služba jako produkt 

Studio K&K make-up and style poskytuje svým zákaznicím širokou škálu služeb, 

převážně vizážistických. Ženy zde přicházejí s přáním vypadat skvěle a upraveně, které se 

provozovatelky studia snaží do detailů uspokojit. Součástí každé služby je také poradenství 

v oblasti péče o svůj vzhled.  

Vizážistika 

Vizážistické služby studia jsou velice pestré. Představují převážnou většinou všech 

poskytovaných služeb. Nabídka je tvořena především úpravou obočí (tvarování a barvení), 

úpravou řas (barvení a lepení), líčením (denním a večerním) či tvorbou společenského účesu. 

Pozornost studio věnuje také svatbám, pro které má vytvořenou speciální nabídku zahrnující 

zkoušku svatebního líčení a účesu, samotné líčení nevěsty a tvorbu svatebního účesu a také 

líčení svatebního hosta (+ účes). Každou z výše uvedených služeb je možné poskytnout i 

mimo studio, ale v podobě příplatku za najeté kilometry.  

K vizážistické oblasti patří také nabídka minikurzů, které jsou spíše teoretického rázu. 

Provozovatelka předvádí na jedné osobě vše, co říká, a ostatní si zapisují. Na závěr každá 

žena odejde nalíčená. Tyto minikurzy jsou zaměřené na úpravu obočí, denní a večerní líčení.  

Vzhledem k tomu, že služby studia začali využívat také fotografové z okolí, přibyla do 

nabídky možnost foto make-upu. 

Provozovatelky využívají k vizážistické činnosti produkty různých značek, především 

Mac, L´oreal a Urban Decay, které nakupují převážně přes internet, ale také 

v maloobchodních prodejnách. 
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Kosmetika 

Kosmetické služby nejsou zatím ve studiu dostatečně rozvinuté, protože už od otevření 

zákaznice jevily zájem především o perfektní nalíčení a úpravu zevnějšku. Kosmetická 

nabídka je tvořena povrchovým čištěním pleti, její regenerací a poskytováním pleťových 

masek. Produkty sloužící k těmto účelům, studio nakupuje v maloobchodních prodejnách a 

nemá vyhrazenou oblíbenou značku. 

V případě zájmu zákaznic bude kosmetická nabídka studia rozšířena, také o další 

služby.  

Součástí studia je nabídka proměn, která v sobě obsahuje veškeré výše uvedené 

služby. V rámci těchto proměn spolupracuje studio K&K make-up and style s opavským 

kadeřnictvím Bellissimo, které zákaznicím poskytuje změnu v podobě nového střihu vlasů. 

Fotografie proměny je uvedena v příloze č. 3.4. 

5.1.2 Cena 

Cena je jedním z důležitých nástrojů marketingového mixu. Na jejím základě se odvíjí 

celkový příjem a tudíž i zisk studia K&K make-up and style. Stanovení správné cenové 

strategie ovlivňuje chování zákazníka. Výše cenové hladiny je určitým měřítkem kvality 

poskytovaných služeb. Při nižší ceně má zákazník pocit nízké kvality, naopak vyšší cenu 

považuje za symbol kvality. 

Ceny stanovené pro poskytované služby jsou regulované trhem, z důvodu ochoty 

zákazníka za ně platit. Dochází tedy ke střetu nabídky s poptávkou a tvoří se tak vhodná 

cenová hladina. Provozovatelky studia si ceny poskytovaných služeb stanovují sami. Při 

rozhodování o jejich výši musí brát ohled na jejich krátkou působnost na trhu, ceny 

dodavatelů a konkurenčních studií. 

Studio K&K make-up and style využívá hned několika cenových taktik. Při zavedení 

nové služby je využita taktika zaváděcích cen, která je charakteristická nízkou cenovou 

hladinou, z důvodu rychlého přilákaní co největšího počtu zákazníků. Využívají také akčních 

nabídek, kdy zlevní poskytování služeb po kterých je menší poptávka např. lepení umělých 

řas pouze za 50 Kč. Kromě uvedených cenových taktik oceňují také package balíčky 

(společenský účes + večerní líčení za pouhých 500 Kč). 
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Ceník služeb platný k 1.4.2013 je uveden v příloze č. 2 

5.1.3 Distribuce 

U poskytovaných služeb studiem K&K make-up and style není možné oddělit 

zákazníka od osoby poskytovatele. Distribuce probíhá bez využití jakýchkoliv prostředníků či 

zprostředkovatelů a je založena na osobním kontaktu. Jedná se tedy o přímou distribuční cestu 

s vysokým kontaktem se zákazníkem. 

Služby jsou poskytovány v rekonstruovaných sklepních prostorách, kam musí 

zákazník přijít, aby jeho potřeba mohla být uspokojena. V případě zájmu nabízí studio 

možnost poskytnutí služby přímo v místě určeném zákazníkem. Tato možnost je však hrazena 

klientem podle délky vzdálenosti. 

5.1.4 Marketingová komunikace 

Studio K&K make-up and style neklade na marketingovou komunikaci dostatečný 

důraz. Důvodem je malé množství času provozovatelek studia, který by mohly využít na 

tvorbu efektivního marketingového komunikačního mixu. 

Reklama 

Hlavní a jedinou viditelnou reklamou informující o studiu je tabule zavěšená na fasádě 

bytového domu, ve kterém se studio nachází. Podoba je znázorněna na obrázku č. 5.1. Její 

úlohou je zviditelnit místo provozování kosmetické činnosti.  

 

Obr. 5.1 – Logo studia 

Zdroj: [22] 

Růžová a bílá barva má působit žensky, příjemně a mladě. K&K jsou počáteční 

písmena provozovatelek studia Karoliny a Kláry Schneiderových. Text ve spodní úrovni je 
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psán v anglickém jazyce, což může být problémem, zvláště při oslovení žen tento jazyk 

neovládající. Význam slovního spojení má klást důraz na převážně poskytované služby, 

konkrétně vizážistické. Provozovatelky uvažují o změně tohoto textu z důvodu plánovaného 

rozšíření služeb kosmetické povahy (peeling, masáže, depilace, atd.). 

Podpora prodeje 

Jedná se o krátkodobou stimulaci prodeje služeb poskytovaných studiem K&K make-

up and style. Nejčastějším způsobem bývá poskytování slev při zakoupení určitého druhu 

služby (k večernímu líčení lepení umělých řas za 20 Kč). Čas od času probíhají soutěže, kdy 

ženy odpovídají na konkrétní otázku a výhrou je proměna celkové vizáže zdarma. Studio 

nabízí k zakoupení také dárkové poukázky, viz příloha č. 3.3. 

Internetová komunikace 

Tento nástroj marketingové komunikace je pro studio K&K make-up and style 

zásadní. Hlavním zdrojem všech informací je fb stránka studia, na které lze najít ceník se 

seznamem poskytovaných služeb, který zde v současné době není aktualizovaný, fotogalerii, 

informace o provozní době, kontakt, upozornění na slevové akce a další. Na internetových 

stránkách kkmakeup.cz je možné si přečíst články o produktech či postupech líčení. Stránky 

jsou zaměřené na vizážistické služby. V budoucnu by měly být doplněny o články informující 

ženy o druzích pleťových masek či způsobech čištění pleti. 

5.1.5 Materiální prostředí 

Materiální prostředí studia se rozděluje na dvě části a to základní a periferní. 

Základní prostředí se dále dělí na exteriér a interiér. Z důvodů působení studia uvnitř 

bytového domu ve sklepních prostorách, nelze charakter exteriéru moc ovlivnit. Budova je 

šedé nevýrazné barvy panelového charakteru ve vlastnictví družstva. Před vchodem se 

nachází tráva, o kterou se stará město Opavy. Důležité je v okolí domu udržovat pořádek tak, 

aby případné znečištění okolí studia neodlákalo zákaznice.  

Při vstupu do budovy se schází do zrekonstruované sklepní místnosti, která působí 

velice moderním nádechem. Kombinace barev interiéru se skládá z červené, bílé a černé 

barvy. Celkový dojem kazí plynové potrubí u stropu, působící velmi negativně. Nachází se 

zde kancelářský stůl, který provozovatelky využívají k administrativní činnosti, poličky 

s produkty a nástroji potřebnými k provozování činnosti, zrcadlo a také plynové topení, které 
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slouží k tomu, aby klientky nevnímaly umístění studia ve sklepě. Pro ženy, které čekají, než 

se dostanou na řadu, jsou zde připraveny dvě sedačky se stolkem, na kterém jsou umístěny 

dámské časopisy různého charakteru. Na stěnách jsou zavěšeny koláže fotografií práce 

provozovatelek. V rohu místnosti je umístěna pojizdná tyč, na které jsou zavěšené kusy 

oblečení sloužící k poradenství v oblasti oblékání.  

Příloha č. 3 obsahuje detailní náhled interiéru studia K&K make-up and style. 

Periferní prostředí je tvořeno sociálním zařízením, vizitkami obou provozovatelek, 

výrobky, které si zákaznice odnášejí při návštěvě studia z důvodu tvorby účesu (sponky, 

gumičky, atd.) a také možností načepovat si do plastového kelímku vodu z barelu. 

5.1.6 Lidský faktor 

Zaměstnanci 

Oficiálním majitelem studia K&K make-up and style je pan Schneider, který vlastní 

živnostenský list na kosmetickou činnost a jeho dcery pod ním pracují jako provozovatelky a 

zároveň zaměstnankyně studia. Karolina vlastní certifikaci pro vizážistické služby a 

v současné době dochází na víkendový kurz kosmetiky, který rozšíří její současné znalosti. 

Klára absolvovala kurz Osobní styl a image, na základě kterého se může podílet na 

Proměnách, které jsou součástí nabídky studia. 

Z hlediska marketingu služeb jsou obě provozovatelky kontaktními a obsluhujícími 

zaměstnanci, kteří jsou v neustálém kontaktu s klienty a ovlivňují marketingový mix. 

Zákazníci 

Každý zákazník studia očekává poskytnutí kvalitních služeb za výhodné ceny. 

Detailněji jsou zákazníci rozebráni v kapitole č. 3.3. 

5.1.7 Procesy 

Procesy probíhající ve studiu K&K make-up and style jsou převážně liniového 

charakteru. Znamená to, že veškeré kroky spojené s poskytováním kosmetických služeb či 

plánováním dodávky zboží jsou pevně stanoveny a tento sled kroků je třeba vždy dodržet. 

V případě nedodržení může být ohrožena kvalita služeb. 
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Veškeré kroky procesů absolvuje zákazník a poskytovatel zároveň. To znamená, že 

pro poskytování služeb je charakteristický vysoký stupeň kontaktu. 

Takovým procesem typickým pro studio K&K make-up and style může být postup 

líčení [29]: 

1) Naneste těsně pod obočí a do vnitřního koutku oka bílý stín a rozmažte jej do 

ztracena, 

2) celé víčko přetřete bronzovým stínem, 

3) na oko namalujte linku kajalovou tužkou,  

4) úzkým štětečkem “vklepejte” po částech stín do linky a poté jej kousek nad linkou 

rozetřete 

5) naneste řasenku a máte hotovo.  

 

Délka poskytnutí jednotlivých služeb je různá. Pohybuje se v rozmezí 10 – 90 min. 

Vždy záleží na kombinaci vybraných služeb zákaznicí. Pokud žena bude chtít pouze upravit 

obočí, bude ve studiu kratší časový interval než žena žádající kompletní ošetření pleti a 

úpravu vzhledu. 

Studio K&K make-up and style je otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8:00 – 20:00 

hod. Zákaznice jsou přijímány pouze na objednávku, kterou lze uskutečnit telefonicky nebo 

přes internet. 

5.2 Analýza výsledků primárního výzkumu 

Tato podkapitola obsahuje detailní popis výsledků, které byly zjištěny prostřednictvím 

elektronického dotazování. 

5.2.1 Návštěvnost kosmetických studií 

Z obrázku č. 5.2 je patrné, že z celkového počtu 123 dotazovaných nikdy nenavštívilo 

kosmetické studio 34,1 % žen. 65,9 %, tj. 81 dotazovaných tyto kosmetické služby 

v minulosti alespoň jednou navštívily. Využívání kosmetických služeb bylo podmínkou pro 

pokračování v dotazování. Tabulka hodnot je uvedená v příloze č. 4.1. 
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Obr. 5.2 – Návštěvnost kosmetických studií 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Návštěvnost kosmetických studií je ovlivněna také věkem klientek. Jak je uvedeno 

v příloze č. 5.1, tak ženy ve věku 21-30 let využívají kosmetických služeb ve 45,7 % případů 

a ženy ve věku 31-45 let v 25,9 % případů. Tyto dvě věkové kategorie jsou nejvíce 

zastoupené ve výběrovém souboru a dohromady tvoří skupinu 87 žen.  

Čím nižší měsíční příjem ženy dostávají, tím méně navštěvují kosmetické studia. Dle 

přílohy č. 6.1, je nejvíce navštěvují ty, jejichž příjem je v rozmezí od 10 001 Kč do 20 000 Kč 

a to v 34,6 % případů. Zajímavostí však je, že dotazované, jejichž příjem je vyšší než 30 000 

Kč, těchto služeb využívají nejméně ze všech. Pravděpodobně tento výsledek bude ovlivněný 

zastoupením žen ve výběrovém souboru.  

 

Obr. 5.3 – Návštěvnost kosmetických studií dle vzdělání 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z obrázku č. 5.3 lze vyčíst, že v 44,4 % případů navštěvují kosmetické studia ženy 

středoškolského vzdělání s maturitou. Nejméně naopak ženy základního vzdělání a to v 7,4 % 

případů. Hodnotová tabulka je uvedena v příloze č. 7.1. 

Dále byla zjišťována frekvence návštěv kosmetických studií. Z 81 dotazovaných, které 

na tuto otázku odpovídaly, tak dle obrázku č. 5.4 celých 37,0 % využívá kosmetických služeb 

jedenkrát měsíčně a 23,5 % jedenkrát za půl roku. Jak je uvedeno na obrázku 5.3 níže, tak 

22,2 % dotazovaných navštěvuje kosmetické studia vícekrát v měsíci. Tabulka s absolutními 

hodnotami je uvedena v příloze č. 4.2. 

 

Obr. 5.4 – Frekvence návštěv 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě zaměření se blíže na rozdíly ve frekvenci návštěv u různých věkových 

kategorií bylo z přílohy č. 5.2 zjištěno, že vícekrát v měsíci navštěvují kosmetické studio v 

77,8 % případů ženy ve věku 21-30 let. Dotazované ve věku 31-45 let využívají kosmetických 

služeb spíše jedenkrát za půl roku v 42,9 % případů nebo jedenkrát měsíčně v 23,8 % případů. 

Slečny mladší 21 let těchto služeb využívají převážně jednou v měsíci a to až v 77,8 % 

případů. Nejstarší věková kategorie těchto služeb využívá sice nejméně, ale zase častěji a to 

jedenkrát v měsíci nebo jednou za půl roku.  

Frekvence návštěv je dle přílohy č. 6.2 ovlivněna také příjmem. Ženy, jejichž příjem je 

nižší než 5 000 Kč, navštěvují kosmetické studia v 38,5 % případů jedenkrát měsíčně nebo 

jedenkrát za půl roku. 5 001 – 10 000 Kč vydělávají ženy, které studia navštěvují v 42,9 % 

případů jedenkrát měsíčně, 10 001 – 20 000 Kč ty, jejichž návštěvy jsou měsíční (28,6 %) či 

půl roční (35,7 %) a dotazované s platem v rozmezí od 20 001 – 30 000 Kč v 58,3 % případů 

navštěvují kosmetické studia jedenkrát měsíčně. S platem vyšším než je 30 000 Kč si ženy 
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dovolují návštěvy kosmetických studií častěji. Celkem 42,9 % z nich využívá kosmetických 

služeb vícekrát v měsíci.  

Dle přílohy č. 7.2 vzdělání neovlivňuje výrazným způsobem frekvenci návštěv 

kosmetických studií. Každá vzdělaností kategorie navštěvuje studia nejčastěji jedenkrát 

v měsíci. Kromě žen s dosaženým vzděláním středoškolským s výučním listem, které v 33,3 

% případů dochází do kosmetických studií vícekrát v měsíci. 

5.2.2 Využívání služeb 

Provozovatelky studia K&K make-up and style zajímalo, jakých služeb ženy využívají 

nejčastěji, aby na základě tohoto zjištění sestavily novou nabídku služeb. Na otázku ohledně 

typů využívaných služeb odpovídalo 81 dotazovaných. Na výběr měly ze sedmi možností: 

úprava obočí, úprava řas, líčení, peeling, masáže obličeje, depilace a masky. Z těchto sedmi 

možností mohly označit maximálně tři služby. 

 

Obr. 5.5 – Využívané služby 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Na obrázku č. 5.5 je patrné, že nejčastěji využívanou službou je úprava obočí a to 

z 30,9 %. Druhou nejžádanější službou je líčení (17,9 %) a třetí příčka je zastoupena službou 

čištění pleti (peeling) a to z 14,2 %. Nejméně žádanými službami jsou pleťové masky (6,2 %) 

a depilace (7,4 %).  

Pokud by se zaměřila pozornost na to, v jakém věku jsou ženy navštěvující jednotlivé 

služby nejčastěji, zjistilo by se z přílohy č. 5.3, že úpravu obočí podstupují především ženy ve 

věku 21-30 let a to v 56,0 % případů stejně jako úpravu řas v 50,0 % případů. Až neuvěřitelné 

zastoupení této věkové kategorie využívá možnosti profesionálního nalíčení (75,9 %). Peeling 
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si nechávají udělat ženy ve věku 21-45 let a to v 34,8 % případů. Nejméně žádané kosmetické 

služby (masky a depilace) využívají ženy věkové kategorie 31-45 let. 

Dle přílohy č. 6.3, úpravu obočí a řas spolu se službou profesionálního nalíčení 

využívají především ženy, jejichž měsíční příjem je v rozmezí 5 000 – 20 000 Kč. Jedná se o 

nejžádanější služby, a proto si je rády dovolí i ty, které mají nižší finanční možnosti. Žádanost 

pleťových masek není ovlivněna výší příjmu. Masáže a depilace obličeje si dovolují spíše 

ženy vyššího příjmu.  

Na základě primárního výzkumu, byla zjištěna mírná závislost využívání konkrétních 

služeb na nejvyšším dosaženém vzdělání. Jak je uvedeno v příloze č. 7.3, tak již zmíněné tři 

nejžádanější typy služeb jsou nejvíce využívané ženami, jejichž dosažené vzdělání je typu 

středoškolského s maturitou (úprava obočí v 56,0 %, líčení v 48,3 % a peeling v 47,8 % 

případů). Masáže obličeje v 40,0 % případů využívají ženy vyššího odborného vzdělání stejně 

jako možnosti profesionální depilace spolu s ženami vysokoškolského vzdělání v 33,3 % 

případů. 

5.2.3 Cena 

Z obrázku č. 5.6 lze vyčíst, že téměř polovina žen (45,7 %) je ochotna zaplatit za jednu 

návštěvu kosmetického studia 201 až 400 Kč, dalších 30,9 % až 600 Kč. Vyšší finanční 

částku by vynaložilo už méně z dotazovaných. 601 až 800 Kč považuje za maximální hranici 

zhruba 8,6 % žen. Více jak 801 Kč by zaplatilo pouhých 4,9 % dotazovaných a méně než 200 

Kč 9,9 %. Tabulka hodnot je uvedena v příloze č. 4.2. 

 

Obr. 5.6 – Maximální částka, kterou jsou ženy ochotné utratit 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ženy ve věku 15-20 let jsou dle přílohy č. 5.4 ochotné zaplatit v 55,6 % případů 

finanční částku v rozmezí 201 – 400 Kč stejně jako ženy věkové kategorie 21 – 30 let, které 

tuto částku uvedly v 59,5 % případů. Dotazované ve věku 31 – 45 let jsou ochotné zaplatit o 

200 Kč více než mladší ženy a to konkrétně 42,9 % z nich. Tuto částku uvedly nejčastěji také 

nejstarší účastnice výzkumu a to celých 60,0 % z těchto žen. Ženy ve věku 46 – 60 let nejvíce 

uváděly jako maximální hranici 200 Kč nebo 400 Kč. Obě dvě možnosti uvedlo z této 

kategorie 33,3 % z nich.  

Nejvíce žen z výběrového souboru vydělává měsíčně 10 001 – 20 000 Kč, z toho 46,4 

% za maximální částku, kterou jsou ochotné zaplatit, považují 201 – 400 Kč a 42,9 % z nich 

uvedlo 401 – 600 Kč. Dotazované s platem nižším než je 5 000 Kč jsou ochotné věnovat pro 

uspokojení potřeb spojených s kosmetickými službami až 400 Kč příležitostně až 600 Kč, ale 

to pouze 15,4 % z nich. Maximální hranice útraty v rozmezí 201 – 400 Kč je přijatelná také 

pro ženy s měsíčním příjmem 5 001 – 10 000 Kč a to v 71,4 % případů. Z přílohy č. 6.4 tedy 

vyplývá, že s čím vyšším příjmem ženy disponují, tím více jsou ochotné platit za kosmetické 

služby.  

Nejvíce dotazovaných žen, konkrétně 37, považuje za maximální částku útraty 

v kosmetickém studiu 201 - 400 Kč. Jak lze vyčíst z přílohy č. 7.4, tak středoškolské vzdělání 

s maturitou má 64,9 % z nich. 30,9 % ze všech dotazovaných žen uvedlo výši útraty 

maximálně 401 – 600 Kč z toho 36,0% z nich mělo také za nejvýše dosažené vzdělání 

uvedené středoškolské s maturitou. Dotazované, které uvedly vzdělání základní, z 50 % 

považují za maximální možnou útratu 201 – 400 Kč a naopak ty, které dosáhly ve svém životě 

vzdělání vysokoškolského, si dovolí utratit při jedné návštěvě kosmetického studia o 200 Kč 

více. Ženy vyššího odborného vzdělání jsou ty, které si v 41,7 % případů dovolí utratit až 601 

– 800 Kč za kosmetické služby.  

5.2.4 Návštěvnost studia K&K make-up and style 

Z celkového počtu dotazovaných byly vyfiltrovány ty, které nikdy nenavštívily žádné 

kosmetické studio. Zbylo 81 žen, které odpovídaly na otázky obecného charakteru. Časem 

bylo však zapotřebí zkonkretizovat informace získané od dotazovaných, a proto proběhla 

druhá fáze filtrace. Z již zmíněného počtu žen byly vybrány návštěvnice studia K&K make-up 

and style, které je předmětem zájmu této práce. Jak je znázorněno na obrázku č. 5.7 a 
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v příloze č. 4.5, tak výběrem prošlo 51,9 % žen z celkového počtu dotazovaných navštěvující 

jakékoliv kosmetické studio, konkrétně 42 žen.  

 

Obr. 5.7 – Návštěvnost studia K&K make-up and style 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Převážná většina žen, které navštívily studio K&K make-up and style je ve věkové 

kategorii 21 – 30 let a to v 64,3 % případů. Jak uvádí příloha č. 5.5, tak nejméně toto studio 

navštěvují dívky mladší 20 let a ženy ve věku 46 – 60 let (7,1 %). 

Velmi zajímavým zjištěním bylo, že čím více ženy vydělávají peněz, tím méně 

využívají služeb studia K&K make-up and style. Pouhých 21,4 % žen, jejichž měsíční příjem 

je vyšší než 20 001 Kč, se v minulosti alespoň jednou staly klientkami již zmíněného studia. 

Jak vyplývá z přílohy č. 6.5, tak v 38,1 % případů studio navštěvují ženy měsíčního příjmu 

v rozmezí 10 001 – 20 000 Kč, zbytek dotazovaných (40,5 %) navštěvující toto studio má 

příjem nižší než 10 000 Kč.  

Dalo se předpokládat, že většina návštěvnic studia K&K make-up and style budou 

ženy vzdělání středoškolského s maturitou. Jak lze vyčíst z přílohy č. 7.5, tak tomu tak bylo 

ve 42,9 % případů a to proto, že samotná majitelka studia vystudovala gymnázium a velké 

množství klientek jsou její kamarádky ze střední školy. Ve 23,8 % případů mají ženy 

středoškolské vzdělání s výučním listem a vyšší odborné nebo vysokoškolské má jen 14,3 % z 

nich. Nejméně zastoupenou skupinou jsou ženy základního vzdělání (4,8 %).  
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5.2.5 Marketingová komunikace studia K&K make-up and style 

Na základě primárního výzkumu bylo zjišťováno, jakým způsobem komunikuje studio 

K&K make-up and style se svými zákazníky, jak současnými, tak potencionálními, a zda je 

tato komunikace dostačující. 

Z obrázku č. 5.8 je patrné, že v 59,9 % případů se ženy o studiu K&K make-up and 

style dozvěděly prostřednictvím svých kamarádek a známých. Tento výsledek byl 

předvídatelný z důvodu nízké působnosti na trhu a prozatímní nízké marketingové 

komunikaci studia. Hlavním zdrojem komunikace se zákazníky je právě facebook, který se 

dle hodnot v příloze č. 4.6 v 35,7 % případů stal také místem, kde se o studiu ženy dozvěděly 

poprvé. Pouhé 2 ženy (4,8 %) získaly informace z webových stránek studia.  

 

Obr. 5.8 - Z jakých zdrojů se o studiu K&K make-up and style dozvěděly 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak vyplývá z přílohy č. 5.6 tak věková kategorie od 21 – 30 let, konkrétně 27 žen, což 

je nejpočetnější skupina navštěvující studio K&K make-up and style, uvedla jako zdroj 

počátečních informací právě facebook a známosti. Ze všech dotazovaných, které označily fb 

stránky, to bylo v 73,3 % případů a z těch, které uvedly jako zdroj informací své známé, to 

bylo v 64,0 % případů. Od 46 let výše neuvedla facebook ani jedna z dotazovaných žen. Tyto 

ženy využívají spíše referencí známých, popř. webové stránky.  

Dle přílohy 6.6 se nejvíce o studiu K&K make-up and style dozvěděly ženy, jejichž 

měsíční příjem je v rozmezí 10 001 – 20 000 Kč (38,1 %). Z těch, které za zdroj informací 

považují facebook to bylo právě 40,0 % těchto žen a těch, které znají studio především 
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z recenzí, to bylo 36,0 % žen výše uvedeného příjmu. Zajímavostí je, že dotazované 

s měsíčním příjmem vyšším než 30 001 Kč získaly informace pouze od svých známých.  

Jak lze vyčíst z přílohy 7.6, tak všechny zdroje informací využívají převážně ženy a 

dívky středoškolského vzdělání s maturitou nebo středního odborného vzdělání s výučním 

listem. Tento výsledek je ovlivněn složením respondentů výběrového souboru. 

Ze 42 dotazovaných, které navštěvují studio K&K make-up and style, považuje dle 

obrázku č. 5.9, 69,0 % žen komunikaci studia za dostačující. I přes to, že se jedná o převážnou 

většinu žen, je třeba marketingovou komunikaci zlepšit, aby přilákala více zákazníků. 

Tabulka hodnot je uvedena v příloze č. 4.7 

 

Obr. 5.9 – Je komunikace se zákazníky dostačující? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V 65,5 % případů jsou tohoto názoru ženy věkového rozpětí 21 – 30 let. Poznatek 

vyplývá z přílohy č. 5.7. Za nejméně dostačující považují komunikaci studia ženy ve věku 31-

60 let. 

Jak vyplývá z přílohy č. 6.7, tak komunikaci studia za dostačující považují převážně 

ženy mzdového ohodnocení v rozmezí 5 001 – 20 000 Kč. Nejméně žen, které uvedlo 

dostatečnost marketingové komunikace, disponuje měsíčním příjmem vyšším než 20 001 Kč. 

Studio by proto mělo zvážit, zda se nevyplatí razantní změna současné marketingové 

komunikace, která by přilákala také tyto klientky. Důvodem je teoretické zvýšení stávajících 

tržeb. 
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V příloze č. 7.7 je zřejmé, že v 48,3 % případů jsou ženy, které jsou s marketingovou 

komunikací spokojené, středoškolského vzdělání s maturitou. Nejméně spokojené jsou ženy 

základního a vyššího odborného vzdělání. 

5.2.6 Co kosmetickému studiu chybí 

Tato otázka byla na závěr dotazníkového šetření položena všem ženám bez ohledu na 

to, zda kosmetických služeb využívají či nikoliv. Byla to jediná nepovinná otázka. 

Předpokládalo se, že ženy nevyužívající kosmetických služeb tuto otázku vynechají. Zajímavé 

však bylo, že byla vyplněna každou dotazovanou ženou. Důvody mohou být různé, ale pouze 

hypotetické.  

Na obrázku č. 5.10 lze vidět, že nejvíce by ženy v kosmetickém studiu ocenily platbu 

kartou a to v 34,6 % případů, workshopy líčení (27,0 %) a v 15,7 % případů by uvítaly prodej 

kosmetiky. 

 

Obr. 5.10 – Co byste uvítaly? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze vyčíst z přílohy č. 5.8, tak placení prostřednictvím platební karty v 50,0 % 

případů uvedly ženy ve věku 21-30 let, konkrétně 32 dotazovaných. V 66,0 % případů tato 

věková kategorie projevila zájem o kurzy líčení neboli workshopy a v 51,7 % případů o 

prodej kosmetických produktů. Samostatnou čekárnu a dětský koutek byl uváděn především 

ženami věkového rozmezí 31-45 let. 

Zájem o možnost placení kartou není výrazně závislý na výši měsíčního příjmu. 

Naopak z přílohy č. 6.8 lze vyčíst, že workshopy líčení jsou v 36,0 % případů atraktivní pro 
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dotazované, jejichž příjem je nižší než 5 000 Kč. Prodej kosmetických výrobků je 

nejžádanější jak u žen příjmu nižšího než je výše uvedená částka (v 27,6 % případů), tak u žen 

měsíčního příjmu v rozmezí 10 001-20 000 Kč (v 34,5 % případů). 

Z přílohy č. 7.8 je patrné, že každá z výše uvedených služeb byla nejvíce žádána 

ženami středoškolského vzdělání s maturitou. Prodej kosmetiky v 41,4 % případů, workshopy 

líčení v 52,0 % případů, možnost platit kartou v 46,9 % případů, dětský koutek v 28,6 % 

případů a samostatná čekárna v 33,3 % případů. 

5.3 Analýza faktorů důležitosti a spokojenosti 

Dotazované hodnotily, na základě dvou baterií o sedmi stupňové škále, významnost 

deseti faktorů, ovlivňující poptávku po službách studia K&K make-up and style, a míru 

spokojenosti s nimi. Zmíněnými faktory jsou: množství nabízených služeb, kvalita služeb, 

individuální přístup, cena, propagace studia, dostupnost, kvalifikovaný personál, kvalita 

kosmetiky, prostředí studia a doba objednání. 

Významnost faktorů byla hodnocena všemi ženami, které navštěvují kosmetické 

studia. Jednalo se konkrétně o 81 žen. Jak uvádí příloha č. 8.1, tak nevýznamnějším faktorem, 

který ovlivňuje poptávku po kosmetických službách, je pro ženy kvalita služeb (79,2 %) a 

kosmetiky (76,1 %). Tento výsledek byl předvídatelný, jelikož každý člověk požaduje za 

vynaložení svých peněz obdržení dostatečné kvality, odpovídající ceně. S kvalitou také 

souvisí kvalifikovanost personálu, která byla pro ženy významná ze 75,5 %. Na čtvrté pozici 

významnosti se umístila cena (72,6 %) spolu s individuálním přístupem k zákazníkovi (73,5 

%). Zajímavostí bylo, že marketingová komunikace studia ženy považují za nejméně 

významnou a to z 50,8 %, stejně jako množství nabízených služeb (59,3 %).   

Spokojenost byla hodnocena pouze dotazovanými, které alespoň jednou v minulosti 

navštívily studio K&K make-up and style a mohly podle svých zkušeností uvést skutečnou 

míru jejich spokojenosti, konkrétně 42 žen. 

Z obrázku č. 5.11 je patrné, že největší spokojenost zákaznice projevují s kvalitou 

poskytovaných služeb a to v míře 84 % a s kvalifikací personálu (83 %). Dále vysoká 

spokojenost (nad 70 %) je uvedena u kvality kosmetiky, kterou studio využívá při své 

činnosti, a u individuálního přístupu, který poskytují svým klientkám. Nejméně spokojené 

jsou zákaznice s marketingovou komunikací studia v míře 52 % a s množstvím nabízených 
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služeb (60 %). Ze samotného hodnocení spokojenosti vyplynulo, že by bylo vhodné zlepšit 

marketingovou komunikaci studia a rozšířit stávající nabídku služeb. 

 

Obr. 5.11 – Míra spokojenosti zákaznic 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Za účelem sestavení poziční mapy, byly z posuzování míry významnosti vynechány 

ženy, které nikdy nenavštívily studio K&K make-up and style, z důvodu zajištění shodného 

množství hodnocení jak spokojenosti, tak významnosti. Výsledná významnost jednotlivých 

faktorů byla dle obrázku č. 5.12 taková, že tři z deseti faktorů, konkrétně kvalita služeb, 

kvalita kosmetiky a cena, jsou pro zákaznice významné ze 75 %. Vysoce významným je také 

kvalifikovaný personál (73 %) a individuální přístup (72 %). Nejméně významná pro 

zákaznice studia je jeho marketingová komunikace a to z 58 %.  

 

Obr. 5.12 – Významnost faktorů studia K&K make-up and style 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výsledných hodnot měření spokojenosti a významnosti byla sestavena poziční mapa. 

V pravém horním kvadrantu této mapy, se nachází motivátory, neboli faktory vysoké 

významnosti, se kterýma jsou zákaznice také spokojené. Dle přílohy č. 8.4 se zde řadí Kvalita 

služeb, kvalita kosmetiky, kvalifikovaný personál, cena a individuální přístup. Nejlépe je na 

tom kvalita poskytovaných služeb spolu s kvalifikovaným personálem. Zákaznice jsou 

nejméně z těchto výše uvedených faktorů spokojené s cenou, jejíž výši považují za vysoce 

důležitou. Těmto faktorům není třeba věnovat velkou pozornost, a studio by se mělo snažit 

udržet si je v této pozici. V levém dolním rohu se nachází faktory, se kterými zákaznice 

nejsou příliš spokojené, ale z důvodu jejich nízké významnosti, to není až tak velký problém. 

Řadí se zde marketingová komunikace studia, množství nabízených služeb, dostupnost a 

prostředí studia. Všechny čtyři faktory byly považovány za ty, které bude do budoucna 

potřeba vylepšit. Vzhledem k jejich již zmíněné významnosti je na samotném studiu, jak 

s nimi naloží. Nejhorší postavení v poziční mapě má doba objednání spolu s množstvím 

nabízených služeb. 

 

Obr. 5.13 – Poziční mapa 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 Návrhy a doporučení 

Cílem marketingového výzkumu bylo zajistit informace potřebné k vylepšení 

stávajícího marketingového mixu studia K&K make-up and style. Na základě zjištěných 

výsledků jsem sestavila následující návrhy a doporučení, které by mohly přispět k požadované 

vyšší návštěvnosti a ziskovosti studia.  

6.1 Doporučení ke službám 

Z výsledku marketingového výzkumu vyplynulo, že kosmetická studia jsou ženami 

velmi vyhledávaná. Navštěvují je velice často, některé dokonce i vícekrát v měsíci. Není se 

čemu divit, jelikož je v dnešní době trendem vypadat co nejlépe a reprezentovat se navenek. 

Studio K&K make-up and style nabízí pestrou škálu služeb, především vizážistických. 

Jak bylo zjištěno výzkumem, tak právě líčení a úprava obočí jsou nejvyhledávanějšími 

službami. Co ovšem studiu chybí je možnost hloubkového ošetření pleti neboli peeling. 

Získal třetí příčku ve využívaných kosmetických službách, a proto bych doporučila studiu 

zavést jeho poskytování. Přínosné pro studio by se mohlo stát také zavedení masáží obličeje, 

které jsou v dnešní době velmi vyhledávané. 

Výzkumem bylo také zjištěno, že by zákaznice uvítaly ve studiu možnost placení 

kartou. Jedná se o pohodlný způsob placení, který je využíván čím dál častěji. Ovšem 

zavedení platebního terminálu není pro studio levnou záležitostí. Proto bych studiu doporučila 

zvážit, zda se jim platba kartou vyplatí či nikoliv.  

Velice přínosné by pro studio bylo zavedení víkendových workshopů líčení. 

V současné době nabízí pouze minikurzy, které naučí spíše teorii, než praxi. Na základě 

delšího trvání kurzu by se zájemkyně naučily mnohem více než za pár hodin teoretického 

mluvení. K dispozici by bylo několik modelek, pro každou účastnici jedna, které by byly 

líčené dle zaměření workshopu. Závěrem by ženy obdržely certifikát o absolvování, který by 

pro ně byl jistou odměnou a památkou do budoucna. 

Výzkumem bylo také zjištěno, že zákaznice jsou velmi spokojené s kvalitou využívané 

kosmetiky. Proto by také uvítaly možnost nákupu těchto výrobků přímo ve studiu. Doporučuji 

provozovatelkám studia odebírat od svých dodavatelů větší množství výrobků, za které by 
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uplatnily množstevní slevu, a cena by se jim vrátila v podobě prodeje produktů svým 

klientkám. 

Vzhledem k tomu, že zákaznice studia jsou s množstvím nabízených služeb a jejich 

kvalitou dle marketingového výzkumu spíše spokojené, je na zvážení studia, zda využije 

mých doporučení či nikoliv. V případě nezájmu o rozšíření služeb bych navrhovala udržet 

jejich stávající nabídku na stejné úrovni. V současné době je jejich klientela spíše mladší 

věkové kategorie, ale zavedení nových služeb by přilákalo i ženy starší, dokonce i s vyšším 

příjmem, což by teoreticky studiu přineslo zvýšení tržeb.  

6.2 Doporučení k ceně 

Cena bývá pro zákazníky měřítkem kvality. Vysoká cena značí také vyšší kvalitu a 

naopak. Ne vždy tomu tak je. Studio K&K make-up and style je charakteristické svou celkem 

nízkou cenovou úrovní, se kterou jsou zákaznice spíše spokojené. Výše ceny je pro ně 

důležitá, jelikož na jejím základě si vybírají, které kosmetické studio navštíví. I přes to, že 

cenová úroveň nepatří do té vyšší, tak jsou s kvalitou služeb zákaznice spokojené.  

Jak už bylo řečeno, tak významnost tohoto faktoru je vysoká, avšak spokojenost s ním 

je o procento nižší. I přes to se nejedná o faktor, kterému by měla být věnována vysoká 

pozornost. Naopak by se studio mělo snažit jeho pozici udržet. Proto je na zvážení zda ceny 

měnit či nikoliv. 

Z výsledku výzkumu vyplynulo, že případné zvýšení cen, by přilákalo ženy s vyšším 

příjmem, ale naopak by ubylo zákaznic mladé věkové kategorie, které v současné době 

navštěvují studio nejčastěji. Doporučila bych proto studiu zanechat stávající cenovou 

úroveň poskytovaných služeb a o samotném navýšení bych uvažovala až po delší době 

provozu. 

Z důvodu časté návštěvnosti klientek, bych navrhovala zavést permanentky, které by 

majitelce dávaly možnost využít n-tého vstupu zdarma. Konkrétně v případě studia K&K 

make-up and style bych zvolila formu 5+1, neboli ke každému pátému vstupu šestý zdarma. 

Tento šestý vstup by zákaznice využily sami nebo by jej mohly darovat ve formě dárkového 

poukazu svým známým. Tím by se zvýšila klientela a teoreticky i tržby, jelikož by se z nově 

příchozích zákaznic mohly časem stát pravidelné návštěvnice. 
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V případě nově zavedených služeb (peeling a masáže) bych doporučila studiu využít 

zaváděcí ceny, které by nejprve zákaznice přilákaly na jejich poskytování a zjistily míru 

žádanosti obou služeb. Konkrétně u peelingu by cena činila 250 Kč (později 300-350 Kč) a 

masáž obličeje bych ocenila částkou 150 Kč (později 200-250 Kč). 

6.3 Doporučení k distribuci 

Studio K&K make-up and style je charakteristické svou přímou distribucí, která je 

nejlepším přístupem v poskytování kosmetických služeb. Zákaznice dochází do studia a ve 

výjimečných případech dochází provozovatelka za svými zákaznicemi. V tomto případě nelze 

nic nového doporučit.  

Předpokládalo se, že zákaznicím nebude vyhotovovat dostupnost studia, které se 

nachází spíše na kraji města. Dle výsledků výzkumu však zákaznice s dostupností spokojené 

spíše jsou a to dokonce více, než považují za nutné. Z tohoto důvodu bych zachovala stávající 

lokalitu studia a doporučila spíše rozšíření prostoru, ke kterému se více vyjádřím 

v podkapitole č. 6.5. 

6.4 Doporučení k marketingové komunikaci 

Dobře sestavený marketingový komunikační mix je cestou k úspěchu každé 

podnikatele. Nejen v rámci kosmetických služeb, je důležité dbát na intenzivní oslovování 

potencionálního i stávajícího zákazníka, aby poptávka byla co nejvyšší a nestagnovala.  

Z výsledků provedeného výzkumu vyplynulo, že současná marketingová komunikace 

studia je dostačující. Osobně se domnívám, že zkvalitnění marketingové komunikace studia, 

by přineslo nejen větší příliv zákaznic, ale také by se studio dostalo do podvědomí široké 

veřejnosti, což by pro něj bylo prospěšné v rámci konkurenčního boje do budoucna. 

Nejčastějším zdrojem, který ženám umožnil dozvědět se o existenci studia K&K 

make-up and style, byly reference přátel a známých. Každé kvalitní provedení jakékoliv 

služby, může podnítit příliv nových zákazníků právě z důvodu doporučení blízkých osob. 

Nelze se však spoléhat pouze na tento typ zdroje. Nejvyužívanějším zdrojem informací, i 

nástrojem marketingového mixu studia, je jeho facebooková stránka. Faktem je, že se jedná o 

sociální síť, která je populární především mezi mladými lidmi. Starší věkové kategorie, tak 

nemají přístup k informacím o tomto studiu snadný. Na samotných webových stránkách 
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studia, které jsou na internetu dohledatelné, se objevují pouze články psané samotnými 

provozovatelkami, informace o jejich osobách a kontakt v případě možného zájmu. 

Domnívám se, že současný komunikační mix je naopak nutné vylepšit. 

V prvotní fázi bych doporučila optimalizaci webových stránek, tak aby obsahovala 

veškeré informace, které jsou pro zákazníky důležité při rozhodování o využití poskytovaných 

kosmetických služeb. Web je třeba doplnit o aktuální ceník, který v současné době má pouze 

provozovatelka ve svém studiu a byl poskytnut také pro účely této bakalářské práce. 

Informace o ceně bych aktualizovala i na fb stránkách. Zde se sice ceník nachází, ale pouze 

jeho stará verze. Dále bych navrhovala krátký popis všech služeb, ve kterém by bylo důležité 

vyzdvihnout jejich kvalitu, a důvody proč navštívit zrovna studio K&K make-up and style. 

Součástí webové stránky by byl také objednávkový formulář, ke kterému se více vyjádřím 

v podkapitole č. 6.7. Pozornost by zde byla věnována nejrůznějším probíhajícím i 

nastávajícím akcím, aby byl návštěvník informován s dostatečným odstupem. 

Vzhledem ke krátké působnosti studia na trhu je zřejmé, že není v jeho kompetenci 

vynakládat velké množství finančních prostředků za mediální reklamu. Využila bych proto 

inzerce (Zikado, Avízo, aj.) k informování široké veřejnosti o působnosti studia K&K make-

up and style, nebo opavského deníku Hláska. Deník Hláska se roznáší do každé poštovní 

schránky v Opavě, proto je vysoká pravděpodobnost, že si potencionální zákaznice této 

reklamy všimnou. 

Dalším vylepšením marketingové komunikace by bylo zavedení letáků, které by 

upozorňovaly na blížící se akce, workshopy či nově zavedené služby. Byly by volně dostupné 

přímo ve studiu, kde by si je zákaznice mohly přečíst popř. odnést sebou domů. Doporučovala 

bych také jejich roznášku do studií a salónů, které se zaměřují na poskytování služeb 

související s oblastí celkové vzhledu (kadeřnictví, manikúra a pedikúra). Tímto způsobem by 

kolovala informace z letáku i mezi ženy v širokém okolí, nejen v prostředí studia. 

Jako formu podpory prodeje bych zvolila zavedení propagačních materiálů, 

konkrétně propisky s logem studia, bonbony (žvýkačky), dostupné komukoliv po celou dobu 

ve studiu, či letáčky v podobě tipů a rad na líčení, které by si zákaznice mohly odnést domů. 
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6.5 Doporučení k materiálnímu prostředí 

Na základě zjištěných výsledků se ukázalo, že návštěvnice studia jsou s jeho 

materiálním prostředím spíše spokojené, dokonce více, než je nutné, vzhledem k jejich 

uvedené významnosti tohoto faktoru. Vyplývá z toho, že zákaznicím nevadí stísněný sklepní 

prostor, u kterého se naopak očekávalo, že jej bude potřeba změnit. Ženy vnímají především 

jeho moderní zařízení, které působí velmi příjemným dojmem.  

I přes to, že v rámci hodnocení spokojenosti zákaznic s prostředím studia se ukázalo, 

že není třeba nic měnit, doporučila bych provozovatelkám rozšíření prostoru alespoň o jednu 

další místnost. Důvodem je teoretická úprava nabídky poskytování služeb a případné 

zaměstnání kosmetičky (více v podkapitole č. 6.6). V této místnosti by se poskytovaly čistě 

kosmetické služby. Nacházelo by se zde lehátko, na které by si zákaznice mohly lehnout při 

poskytování masáží obličeje a pleťových masek, dále přístroje k poskytování peelingu popř. 

dalších nových typů služeb, které by studiu chtělo samo zavést, a další potřebné věci 

k provozu kosmetické činnosti (židle, poličky, stůl, zrcadlo apod.). Místo pro čekající 

zákaznice by zůstalo v místnosti, kde provozovatelka studia poskytuje samotné vizážistické 

služby. Zachovala bych celému studiu stávající moderní atmosféru, která působí na zákaznice 

velice pozitivně.  

V rámci prostředí studia je kladen důraz spíše na základní prostředí. Důležité je však 

věnovat se také periferní oblasti. I z toho důvodu bych doporučila studiu zavést již zmíněné 

propagační materiály, kterým se více věnuji v předchozí podkapitole. 

6.6 Doporučení k lidskému faktoru  

Z důvodu přímé distribuce poskytování služeb, je ve studiu K&K make-up and style 

důležité dbát na příjemný a profesionální přístup poskytovatelek. Při výběru kosmetického 

studia je pro ženy důležitá kvalifikace zaměstnanců, která úzce souvisí s kvalitou 

poskytovaných služeb. V případě nízké kvalifikace bývá méně pravděpodobné, že služby 

budou poskytnuty na úrovni vysoké kvality. Dle výzkumu studiu K&K make-up and style 

rozhodně požadovaná kvalifikace zaměstnanců nechybí. Naopak jeho návštěvnice jsou s tímto 

faktorem velice spokojené, stejně jako s výslednou kvalitou poskytovaných služeb. Proto 

bych studio a jeho provozovatelkám doporučila stále navštěvovat kosmetické a vizážistické 
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kurzy, zaměřené na typy služeb, které nejsou na Opavsku zcela běžné a studio by si tak 

získalo vyšší konkurenční postavení na trhu.  

Každá zákaznice si při návštěvě kosmetického studia přeje, aby byly co nejlépe 

uspokojeny její potřeby vypadat skvěle a upraveně. Každý člověk je jiný a vyžaduje odlišnou 

pozornost a způsob poskytnutí služby. Proto ocení, když s ním ve studiu budou 

poskytovatelky jednat individuálně, dle již zmíněných potřeb. Dle zjištěných výsledků studiu 

K&K make-up and style individuální přístup rozhodně nechybí. Je třeba si ho do budoucna 

udržet a nezačít na své klientky pohlížet globálně.  

V současné době ve studiu pracují dvě zaměstnankyně a obě jsou samotné 

provozovatelky studia. Karolina je zde denně a snaží se uspokojit potřeby každé ženě, která si 

o to zažádá. Sama má svého volného času málo a i přes to nedokáže pokrýt zájem všech 

zájemkyň o poskytnutí služeb studia. Klára spíše ve studiu pomáhá při proměnách a v případě 

individuálního zájmu o poradenství v oblasti celkové image. Dalo by se říct, že celý provoz 

táhne jedna osoba. Proto bych studiu doporučila zvážit zaměstnání jedné kosmetičky, pod 

kterou by spadaly čistě kosmetické služby a Karolina by se tak mohla plně věnovat 

vizážistice, která ji tak naplňuje. S tím by souviselo také přizpůsobení velikosti prostoru 

studia, které bylo zmíněné v podkapitole č. 6.5. 

K lidskému faktoru patří nejen zaměstnanci, ale také samotní zákazníci, které studio 

navštěvují. Je třeba se o ně starat neustále, nejen v prostředí studia při poskytování 

kosmetických služeb. Z toho důvodu bych doporučila studiu zavést databázi svých klientek, 

která by obsahovala jejich jméno, emailovou adresu a telefonní číslo. V případě akčních 

nabídek, soutěží, seminářů či workshopů budou ihned kontaktované a bude jim poskytnuta 

možnost rezervace. Další možnosti využití této databáze jsou uvedené v podkapitole č. 6.4. 

6.7 Doporučení k procesům 

Studio K&K make-up and style přijímá zákaznice na základě objednávkového 

systému, který spočívá pouze v tom, že ženy zavolají na telefonní číslo uvedené na fb 

stránkách a webu, nebo napíšou objednávkovou zprávu (fb stránka). V rámci telefonického 

rozhovoru dostanou okamžitou zpětnou vazbu, ale v případě zprávy, kterou napíší 

poskytovatelce studia na facebook, závisí na tom, zda bude včas přítomna na této sociální síti, 

aby mohla podat rychlou odpověď. Tento objednávkový systém je dle výzkumu 
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nedomyšlený, jelikož zákaznice studia jsou s trváním objednání méně spokojené. I přes to, že 

tato malá spokojenost neovlivní natolik jejich poptávku po kosmetických službách, tak bych 

navrhovala studiu zavést objednávkový formulář, který by byl umístěn na webové stránky 

studia a sdílen odkazem na fb stránce. Zájemkyně by zde vyplnily, co požadují a uvedly by 

své telefonní číslo nebo email. Veškeré objednávky by se automaticky zasílaly na emailovou 

adresu poskytovatelky studia, která by na základě přijaté sms o příchozím emailu, byla o 

jejich existenci informována a mohla obratem reagovat.  
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavit nový vylepšený marketingový mix studiu 

K&K make-up and style, na základě zjištěných informací o spokojenosti klientů, frekvenci 

návštěv kosmetických studií, využívaných služeb, faktorech ovlivňující poptávku po 

kosmetických službách a zjištěné výsledky porovnat se stávající podobou marketingového 

mixu.  

Pro naplnění tohoto cíle bylo využito primárních a sekundárních dat. Sekundární data 

byla čerpána z odborné literatury, internetu a přímo od provozovatelek studia K&K make-up 

and style a využila se při tvorbě teoretické části této práce. Primární data byla získávána 

prostřednictvím elektronického dotazování a posloužila k samotné analýze současné situace 

studia. 

 První kapitola byla věnována úvodu, tedy obeznámení s daným tématem. V další části 

byla objasněna teoretická východiska týkající se oblasti marketingu služeb. Třetí kapitola se 

zabývala charakteristikou studia K&K make-up and style, analýzou makroprostředí a subjektů 

trhu. Následně byla popsána metodika práce, charakterizující přípravnou a realizační fázi 

marketingového výzkumu, využitého pro stanovený cíl. Výsledky zjištěné tímto výzkumem 

byly analyzovány v další kapitole, spolu se současným marketingovým mixem studia. 

Z těchto výsledků byla dále sestavena doporučení spolu s návrhy na vylepšení stávajícího 

marketingového mixu. 

 Z výsledků bylo zjištěno, že kosmetické služby jsou vysoce žádané a ženy jich 

využívají poměrně často, dokonce i několikrát v měsíci. Častými návštěvnicemi jsou ženy 

mladších věkových kategorií s průměrným měsíčním příjmem v rozmezí 10 000 – 20 000 Kč. 

Nejvíce zákaznice využívají služeb úpravy obočí, líčení a peelingu a jsou ochotné za jednu 

návštěvu utratit maximálně částku mezi 200 až 400 Kč. Dále byl výzkum směřován na 

komunikaci studia se zákazníky, která je považována za dostačující. Při analýze jednotlivých 

faktorů ovlivňujících poptávku po kosmetických službách, bylo zjištěno, že nejvíce spokojené 

jsou zákaznice s kvalitou kosmetiky a poskytovaných služeb studia K&K make-up and style, 

s kvalifikovaností jeho provozovatelek a s individuálním přístupem, který je poskytován 

každé zákaznici. Nejméně spokojené byly s množstvím nabízených služeb, dobou objednání, 
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prostředím studia a dostupností. V posledních dvou uvedených faktorech však spokojenost 

převyšovala jejich významnost a proto je možné věnovat jim méně pozornosti. 

 Tyto výsledky byly na závěr využity k tvorbě doporučení vhodných pro sestavení 

efektivnějšího marketingového mixu studia. Konkrétně se jedná o návrh zavedení nových 

služeb, které by podnítily zaměstnání nového člověka. Ten by se zaměřil čistě na poskytování 

kosmetických služeb. Současné prostory by pro tyto účely byly rozšířené o jednu místnost. 

Pro vylepšení marketingové komunikace byla navržena optimalizace webových stránek, 

tvorba letáků, informujících o nových akcích studia a inzerce reklamy v místních tiskopisech. 

Kromě dalších doporučení bylo navrženo vytvořit objednávkový formulář, který by urychlil 

prostoje mezi odezvou provozovatelky a zákazníka, zdarma rozdávat různé propagační 

materiály, nebo zavést permanentky ve formě x+1 návštěva zdarma. 

 Zjištěné výsledky a navrhnutá doporučení by do budoucna mohla přinést studiu K&K 

make-up and style prospěch ve formě zvýšení poptávky po jejich poskytovaných službách, 

dobré jméno a vysoké konkurenční postavení mezi jinými opavskými kosmetickými studii. 
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Příloha 1 – Dotazník 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Vážená respondentko, 

jsem studentkou ekonomické fakulty  VŠB-TU v Ostravě a v rámci mé bakalářské 

práce provádím dotazníkové šetření, které se zabývá hodnocením nově vzniklého 

kosmetického studia v Opavě.  

Velice by mě potěšilo, kdybyste se i Vy zapojili prostřednictvím vyplnění dotazníku. 

Děkuji Vám za pomoc a čas strávený při vyplňování. 

(Dotazník je anonymní a slouží jako podklad ke zpracování BP práce) 

Nikol Horáková 

1) Navštěvujete kosmetické studio? (Pokud ne přejděte k otázce č. 10) 

 Ano       Ne    

 

2) Jak často kosmetické studio navštěvujete? 

 Vícekrát měsíčně    1x měsíčně     1x za půl roku    1x ročně 

 Méně často  

 

3) Které služby nejčastěji využíváte? (zvolte max. 3 odpovědi!) 

 Úprava obočí       Úprava řas    Líčení    Peeling (čištění pleti) 

 Masky         Masáže obličeje      Depilace 

 

4) Jakou finanční částku jste ochotna utratit při 1 návštěvě studia? 

 Do 200 Kč    201 - 400 Kč    401 - 600 Kč    601 - 800 Kč 

 801 Kč a více 

 

5) Posuďte,  jak důležité jsou pro vás jednotlivé faktory. (Ohodnoťte na stupnici 1-7, kde 

1 – nejhorší, 7 - nejlepší)  

Množství nabízených služeb 1 2 3 4 5 6 7 

Kvalita služeb 1 2 3 4 5 6 7 

Individuální přístup 1 2 3 4 5 6 7 

Cena 1 2 3 4 5 6 7 

Marketingová komunikace 1 2 3 4 5 6 7 

Dostupnost 1 2 3 4 5 6 7 

Kvalifikovaný personál 1 2 3 4 5 6 7 

Kvalita kosmetiky 1 2 3 4 5 6 7 

Prostředí studia 1 2 3 4 5 6 7 

Doba objednání 1 2 3 4 5 6 7 
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6) Navštívila jste někdy kosmetické studio K&K make-up and style? (NE, přejděte 

k otázce č. 10) 

 Ano       Ne  

 

7) Z jakého zdroje jste se o tomto kosmetickém studiu dozvěděla? 

 Facebook stránka studia      Webové stránky studia       Od známých 

 Jiné (uveďte) ……………………………… 

 

8) Považujete komunikaci studia se zákazníky za dostačující? 

 Ano        Ne 

 

9) Ohodnoťte vaši spokojenost s níže uvedenými faktory v rámci studia K&K make-up 

and style. (Ohodnoťte na stupnici 1-7, kde 1- nejhorší, 7 – nejlepší) 

Množství nabízených služeb 1 2 3 4 5 6 7 

Kvalita služeb 1 2 3 4 5 6 7 

Individuální přístup 1 2 3 4 5 6 7 

Cena 1 2 3 4 5 6 7 

Marketingová komunikace 1 2 3 4 5 6 7 

Dostupnost 1 2 3 4 5 6 7 

Kvalifikovaný personál 1 2 3 4 5 6 7 

Kvalita kosmetiky 1 2 3 4 5 6 7 

Prostředí studia 1 2 3 4 5 6 7 

Doba objednání 1 2 3 4 5 6 7 

 

10) Jaký je váš věk? 

 15 - 20 let        21 – 30 let      31 – 45 let         46 – 60 let         61 a více let 

11) Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

 Základní        Střední odborné s  výučním listem    Středoškolské s maturitou 

 Vyšší odborné     Vysokoškolské  

12) Váš průměrný měsíční příjem? 

 Méně než 5 000 Kč    5 001 – 10 000 Kč      10 001 – 20 000 Kč

    20 001 – 30 000 Kč     30 001 a více 

13)  Co byste uvítali (zvolte maximálně 3 odpovědi!): 

 Samostatná čekárna 

 Možnost platit kartou 

 Prodej kosmetiky 

 Dětský koutek 

 Workshopy líčení (kurzy) 

 Jiné (uveďte) ………………. 
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Příloha 2 – Ceník 

 

 

Obr. 2.1 – Ceník studia  

Zdroj: Vlastnictví provozovatelky studia Karoliny Schneiderové 
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Příloha 3 – Fotografie 

 

 

Obr. 3.0.1 – Interiér studia K&K make-up and style 1 

Zdroj: [22] 

 

Obr. 3.0.2 - Interiér studia K&K make-up and style 2 

Zdroj: [22] 
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Obr. 3.0.3 – dárkový poukaz 

Zdroj: [22] 

 

Obr. 3.0.4 – Ukázka proměny 

Zdroj: [22] 
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Příloha 4 – Tabulky k třídění 1. stupně 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tab. 4.1 – Návštěvnost kosmetických studií 

Frequency

Valid 

Percent

Ano 81 65,9

Ne 42 34,1

Total 123 100,0

Navštěvujete kosmetické studio?

Valid

 

Tab. 4.2 – Frekvence návštěv 

Frequency

Valid 

Percent

Vícekrát v 

měsíci
18 22,2

1x měsíčně
30 37,0

1x za půl 

roku
19 23,5

1x ročně 7 8,6

Méně často
7 8,6

Total 81 100,0

Missing 0 42

123

Jak často kosmetické studio navštěvujete?

Valid

Total
 

Tab. 4.3 – Využívané služby 

N Percent

Úprava 

obočí
50 30,9%

Líčení 29 17,9%

Peeling 23 14,2%

Masáže 

obličeje
20 12,3%

Úprava řas
18 11,1%

Depilace 12 7,4%

Masky 10 6,2%

162 100,0%

Které služby nejčastěji využíváte?

Responses

Které 

služby 

nejčastěji 

využíváte
a

Total  
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Tab. 4.4 – Maximální částka, kterou jsou ochotné ženy utratit 

Frequency

Valid 

Percent

Do 200 Kč 8 9,9

201-400 Kč
37 45,7

401-600 Kč
25 30,9

601-800 Kč
7 8,6

801 a více 

Kč
4 4,9

Total 81 100,0

Missing 0 42

123

Jakou finanční částku jste ochotna utratit při 

jedné návštěvě studia?

Valid

Total
  

 

 

Tab. 4.5 - Návštěvnost studia K&K make-up and style 

Frequency

Valid 

Percent

Ano 42 51,9

Ne 39 48,1

Total 81 100,0

Missing 0 42

123

Navštívila jste někdy kosmetické studio K&K 

make-up and style?

Valid

Total
 

 
 

Tab. 4.6 - Z jakých zdrojů se o studiu K&K make-up and style dozvěděly 

Frequency

Valid 

Percent

Stránka na 

facebooku 15 35,7

Webové 

stránky
2 4,8

Od 

známých
25 59,5

Total 42 100,0

Missing 0 81

123

Z jakého zdroje jste se o tomto studiu 

dozvěděla?

Valid

Total
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Tab. 4.7 - Je komunikace se zákazníky dostačující? 

Frequency

Valid 

Percent

Ano 29 69,0

Ne 13 31,0

Total 42 100,0

Missing 0 81

123

Považujete komunikaci studia se zákazníky za 

dostačující?

Valid

Total
 

Tab. 4.8 - Co by ženy uvítaly v rámci kosmetických studií 

N Percent

Samostatn

á čekárna 21 11,4%

Možnost 

platit kartou 64 34,6%

Prodej 

kosmetiky
29 15,7%

Dětský 

koutek
21 11,4%

Workshopy 

líčení
50 27,0%

185 100,0%

Co byste uvítali?

Responses

Co byste 

uvítali
a

Total
  

 



1 

 

Příloha 5 – Tabulky k třídění 2. stupně dle věku 

Tab. 5.1 – Návštěvnost kosmetických studií dle věku 

Ano Ne

Count 9 9 18

11,1% 21,4% 14,6%

Count 37 19 56

45,7% 45,2% 45,5%

Count 21 10 31

25,9% 23,8% 25,2%

Count 9 3 12

11,1% 7,1% 9,8%

Count 5 1 6

6,2% 2,4% 4,9%

Count 81 42 123

100,0% 100,0% 100,0%

Jaký je váš věk? * Navštěvujete kosmetické studio? Crosstabulation
Navštěvujete 

kosmetické studio?

Total

Jaký je váš 

věk?

15-20 let

21-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více 

let

Total

 

Tab. 5.2 – Frekvence návštěv dle věku 

Vícekrát v 

měsíci 1x měsíčně

1x za půl 

roku 1x ročně Méně často

Count 0 7 2 0 0 9

0,0% 77,8% 22,2% 0,0% 0,0% 100,0%

0,0% 23,3% 10,5% 0,0% 0,0% 11,1%

Count 14 15 4 2 2 37

37,8% 40,5% 10,8% 5,4% 5,4% 100,0%

77,8% 50,0% 21,1% 28,6% 28,6% 45,7%

Count 2 5 9 2 3 21

9,5% 23,8% 42,9% 9,5% 14,3% 100,0%

11,1% 16,7% 47,4% 28,6% 42,9% 25,9%

Count 2 1 2 3 1 9

22,2% 11,1% 22,2% 33,3% 11,1% 100,0%

11,1% 3,3% 10,5% 42,9% 14,3% 11,1%

Count 0 2 2 0 1 5

0,0% 40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 100,0%

0,0% 6,7% 10,5% 0,0% 14,3% 6,2%

Count 18 30 19 7 7 81

22,2% 37,0% 23,5% 8,6% 8,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Jak často kosmetické studio navštěvujete?

Total

Jaký je váš 

věk?

15-20 let

21-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více 

let
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Tab. 5.3 – Využívání služeb dle věku 

Úprava 

obočí Úprava řas Líčení Peeling Masky

Masáže 

obličeje Depilace

Count 5 5 1 3 1 1 0 9

10,0% 27,8% 3,4% 13,0% 10,0% 5,0% 0,0%

Count 28 9 22 8 2 3 1 37

56,0% 50,0% 75,9% 34,8% 20,0% 15,0% 8,3%

Count 12 3 3 8 3 11 5 21

24,0% 16,7% 10,3% 34,8% 30,0% 55,0% 41,7%

Count 4 1 3 2 2 3 3 9

8,0% 5,6% 10,3% 8,7% 20,0% 15,0% 25,0%

Count
1 0 0 2 2 2 3 5

2,0% 0,0% 0,0% 8,7% 20,0% 10,0% 25,0%

Count 50 18 29 23 10 20 12 81

Které služby nejčastěji využíváte

Total

Jaký je váš 

věk?

15-20 let

21-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více 

let

Total
 

 

Tab. 5.4 – Maximální částka, které jsou ženy ochotné utratit dle věku 

Do 200 Kč 201-400 Kč 401-600 Kč 601-800 Kč

801 a více 

Kč

Count 2 5 1 1 0 9

22,2% 55,6% 11,1% 11,1% 0,0% 100,0%

25,0% 13,5% 4,0% 14,3% 0,0% 11,1%

Count 3 22 10 1 1 37

8,1% 59,5% 27,0% 2,7% 2,7% 100,0%

37,5% 59,5% 40,0% 14,3% 25,0% 45,7%

Count 0 6 9 4 2 21

0,0% 28,6% 42,9% 19,0% 9,5% 100,0%

0,0% 16,2% 36,0% 57,1% 50,0% 25,9%

Count 3 3 2 0 1 9

33,3% 33,3% 22,2% 0,0% 11,1% 100,0%

37,5% 8,1% 8,0% 0,0% 25,0% 11,1%

Count 0 1 3 1 0 5

0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100,0%

0,0% 2,7% 12,0% 14,3% 0,0% 6,2%

Count 8 37 25 7 4 81

9,9% 45,7% 30,9% 8,6% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

61 a více 

let

Total

Jakou finanční částku jste ochotna utratit při jedné návštěvě 

studia?

Total

Jaký je váš 

věk?

15-20 let

21-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více let
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Tab. 5.5 - Návštěvnost kosmetického studia K&K make-up and style dle věku 

Ano Ne

Count 3 6 9

7,1% 15,4% 11,1%

Count 27 10 37

64,3% 25,6% 45,7%

Count 5 16 21

11,9% 41,0% 25,9%

Count 3 6 9

7,1% 15,4% 11,1%

Count 4 1 5

9,5% 2,6% 6,2%

Count 42 39 81

100,0% 100,0% 100,0%

Navštívila jste někdy 

kosmetické studio K&K 

make-up and style?

Total

Jaký je váš 

věk?

15-20 let

21-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více 

let

Total

 

Tab. 5.6 - Z jakých zdrojů se o studiu K&K make-up and style dozvěděly dle věku 

Stránka na 

facebooku

Webové 

stránky

Od 

známých

Count 1 1 1 3

6,7% 50,0% 4,0% 7,1%

Count 11 0 16 27

73,3% 0,0% 64,0% 64,3%

Count 3 0 2 5

20,0% 0,0% 8,0% 11,9%

Count 0 1 2 3

0,0% 50,0% 8,0% 7,1%

Count 0 0 4 4

0,0% 0,0% 16,0% 9,5%

Count 15 2 25 42

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

61 a více 

let

Total

Z jakého zdroje jste se o tomto studiu 

dozvěděla?

Total

Jaký je váš 

věk?

15-20 let

21-30 let

31-45 let

46-60 let

 

Tab. 5.7 - Je komunikace se zákazníky dostačující? dle věku 

Ano Ne

Count 2 1 3

6,9% 7,7% 7,1%

Count 19 8 27

65,5% 61,5% 64,3%

Count 2 3 5

6,9% 23,1% 11,9%

Count 2 1 3

6,9% 7,7% 7,1%

Count 4 0 4

13,8% 0,0% 9,5%

Count 29 13 42

100,0% 100,0% 100,0%

Považujete komunikaci 

studia se zákazníky za 

dostačující?

Total

Jaký je váš 

věk?

15-20 let

21-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více 

let

Total

 



4 

 

Tab. 5.8 - Co by ženy uvítaly v rámci kosmetických studií dle věku 

Samostatn

á čekárna

Možnost 

platit kartou

Prodej 

kosmetiky

Dětský 

koutek

Workshopy 

líčení

Count 1 3 7 4 8 17

4,8% 4,7% 24,1% 19,0% 16,0%

Count 6 32 15 5 33 56

28,6% 50,0% 51,7% 23,8% 66,0%

Count 7 16 5 10 7 31

33,3% 25,0% 17,2% 47,6% 14,0%

Count 4 9 1 2 1 12

19,0% 14,1% 3,4% 9,5% 2,0%

Count 3 4 1 0 1 6

14,3% 6,3% 3,4% 0,0% 2,0%

Count 21 64 29 21 50 122Total

Co byste uvítali

Total

Jaký je váš 

věk?

15-20 let

21-30 let

31-45 let

46-60 let

61 a více 

let

 

 



1 

 

Příloha 6 – Tabulky k třídění 2. stupně dle příjmu 

Tab. 6.1 – Návštěvnost kosmetických studií dle příjmu 

Ano Ne

Count 13 15 28

16,0% 35,7% 22,8%

Count 21 11 32

25,9% 26,2% 26,0%

Count 28 8 36

34,6% 19,0% 29,3%

Count 12 7 19

14,8% 16,7% 15,4%

Count 7 1 8

8,6% 2,4% 6,5%

Count 81 42 123

100,0% 100,0% 100,0%

Navštěvujete kosmetické studio?

Total

Váš 

průměrný 

měsíční 

příjem?

Méně než 5 

000 Kč

5 001-10 

000 Kč

10 001-20 

000 Kč

20 001-30 

000 Kč

30 001 a 

více Kč

Total

 

 

Tab. 6.2 – Frekvence návštěv dle příjmu 

Vícekrát v 

měsíci 1x měsíčně

1x za půl 

roku 1x ročně Méně často

Count 2 5 5 1 0 13

15,4% 38,5% 38,5% 7,7% 0,0% 100,0%

11,1% 16,7% 26,3% 14,3% 0,0% 16,0%

Count 6 9 1 2 3 21

28,6% 42,9% 4,8% 9,5% 14,3% 100,0%

33,3% 30,0% 5,3% 28,6% 42,9% 25,9%

Count 7 8 10 1 2 28

25,0% 28,6% 35,7% 3,6% 7,1% 100,0%

38,9% 26,7% 52,6% 14,3% 28,6% 34,6%

Count 0 7 1 2 2 12

0,0% 58,3% 8,3% 16,7% 16,7% 100,0%

0,0% 23,3% 5,3% 28,6% 28,6% 14,8%

Count 3 1 2 1 0 7

42,9% 14,3% 28,6% 14,3% 0,0% 100,0%

16,7% 3,3% 10,5% 14,3% 0,0% 8,6%

Count 18 30 19 7 7 81

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Jak často kosmetické studio navštěvujete?

Total

Váš 

průměrný 

měsíční 

příjem?

Méně než 5 

000 Kč

5 001-10 

000 Kč

10 001-20 

000 Kč

20 001-30 

000 Kč

30 001 a 

více Kč

 

 



2 

 

Tab. 6.3 – Využívání služeb dle příjmu 

Úprava 

obočí Úprava řas Líčení Peeling Masky

Masáže 

obličeje Depilace

Count 9 5 5 4 2 1 0 13

18,0% 27,8% 17,2% 17,4% 20,0% 5,0% 0,0%

Count 15 4 8 7 2 2 1 21

30,0% 22,2% 27,6% 30,4% 20,0% 10,0% 8,3%

Count 18 7 11 4 2 7 3 28

36,0% 38,9% 37,9% 17,4% 20,0% 35,0% 25,0%

Count 4 1 3 5 2 7 4 12

8,0% 5,6% 10,3% 21,7% 20,0% 35,0% 33,3%

Count 4 1 2 3 2 3 4 7

8,0% 5,6% 6,9% 13,0% 20,0% 15,0% 33,3%

Count 50 18 29 23 10 20 12 81

30 001 a 

více Kč

Které služby nejčastěji využíváte

Total

Váš 

průměrný 

měsíční 

příjem?

Méně než 5 

000 Kč

5 001-10 

000 Kč

10 001-20 

000 Kč

20 001-30 

000 Kč

Total
 

 

Tab. 6.4 – Maximální částka, kterou jsou ženy ochotné utratit dle příjmu 

Do 200 Kč 201-400 Kč 401-600 Kč 601-800 Kč

801 a více 

Kč

Count 4 7 2 0 0 13

30,8% 53,8% 15,4% 0,0% 0,0% 100,0%

50,0% 18,9% 8,0% 0,0% 0,0% 16,0%

Count 2 15 3 1 0 21

9,5% 71,4% 14,3% 4,8% 0,0% 100,0%

25,0% 40,5% 12,0% 14,3% 0,0% 25,9%

Count 1 13 12 1 1 28

3,6% 46,4% 42,9% 3,6% 3,6% 100,0%

12,5% 35,1% 48,0% 14,3% 25,0% 34,6%

Count 0 2 7 2 1 12

0,0% 16,7% 58,3% 16,7% 8,3% 100,0%

0,0% 5,4% 28,0% 28,6% 25,0% 14,8%

Count

1 0 1 3 2 7

14,3% 0,0% 14,3% 42,9% 28,6% 100,0%

12,5% 0,0% 4,0% 42,9% 50,0% 8,6%

Count 8 37 25 7 4 81

9,9% 45,7% 30,9% 8,6% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Jakou finanční částku jste ochotna utratit při jedné návštěvě 

studia?

Total

Váš 

průměrný 

měsíční 

příjem?

Méně než 5 

000 Kč

5 001-10 

000 Kč

10 001-20 

000 Kč

20 001-30 

000 Kč

30 001 a 

více Kč

 

 

 

 



3 

 

Tab. 6.5 – Návštěvnost kosmetického studia K&K make-up and style dle příjmu 

Ano Ne

Count 6 7 13

14,3% 17,9% 16,0%

Count 11 10 21

26,2% 25,6% 25,9%

Count 16 12 28

38,1% 30,8% 34,6%

Count 5 7 12

11,9% 17,9% 14,8%

Count 4 3 7

9,5% 7,7% 8,6%

Count 42 39 81

100,0% 100,0% 100,0%

30 001 a 

více Kč

Navštívila jste někdy kosmetické 

studio K&K make-up and style?

Total

Váš 

průměrný 

měsíční 

příjem?

Méně než 5 

000 Kč

5 001-10 

000 Kč

10 001-20 

000 Kč

20 001-30 

000 Kč

Total

 

Tab. 6.6 - Z jakých zdrojů se o studiu K&K make-up and style dle příjmu 

Stránka na 

facebooku

Webové 

stránky

Od 

známých

Count 3 0 3 6

50,0% 0,0% 50,0% 100,0%

20,0% 0,0% 12,0% 14,3%

Count 3 1 7 11

27,3% 9,1% 63,6% 100,0%

20,0% 50,0% 28,0% 26,2%

Count 6 1 9 16

37,5% 6,3% 56,3% 100,0%

40,0% 50,0% 36,0% 38,1%

Count 3 0 2 5

60,0% 0,0% 40,0% 100,0%

20,0% 0,0% 8,0% 11,9%

Count 0 0 4 4

0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 16,0% 9,5%

Count 15 2 25 42

35,7% 4,8% 59,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Z jakého zdroje jste se o tomto studiu 

dozvěděla?

Total

Váš 

průměrný 

měsíční 

příjem?

Méně než 5 

000 Kč

5 001-10 

000 Kč

10 001-20 

000 Kč

20 001-30 

000 Kč

30 001 a 

více Kč

 

 

 

 



4 

 

Tab. 6.7 - Je komunikace se zákazníky dostačující? dle příjmu 

Ano Ne

Count 5 1 6

17,2% 7,7% 14,3%

Count 8 3 11

27,6% 23,1% 26,2%

Count 12 4 16

41,4% 30,8% 38,1%

Count 2 3 5

6,9% 23,1% 11,9%

Count 2 2 4

6,9% 15,4% 9,5%

Count 29 13 42

100,0% 100,0% 100,0%

30 001 a 

více Kč

Považujete komunikaci studia se 

zákazníky za dostačující?

Total

Váš 

průměrný 

měsíční 

příjem?

Méně než 5 

000 Kč

5 001-10 

000 Kč

10 001-20 

000 Kč

20 001-30 

000 Kč

Total

 

 

Tab. 6.8 - Co by ženy uvítaly v rámci kosmetických studií dle příjmu 

Samostatn

á čekárna

Možnost platit 

kartou

Prodej 

kosmetiky

Dětský 

koutek

Workshopy 

líčení

Count 2 10 8 4 18 27

9,5% 15,6% 27,6% 19,0% 36,0%

Count 8 18 4 3 14 32

38,1% 28,1% 13,8% 14,3% 28,0%

Count 4 17 10 7 11 36

19,0% 26,6% 34,5% 33,3% 22,0%

Count 4 15 4 3 4 19

19,0% 23,4% 13,8% 14,3% 8,0%

Count 3 4 3 4 3 8

14,3% 6,3% 10,3% 19,0% 6,0%

Count 21 64 29 21 50 122Total

Co byste uvítali

Total

Váš 

průměrný 

měsíční 

příjem?

Méně než 5 

000 Kč

5 001-10 

000 Kč

10 001-20 

000 Kč

20 001-30 

000 Kč

30 001 a 

více Kč

 

 



1 

 

Příloha 7 – Tabulky k třídění 2. stupně dle vzdělání 

 

Tab. 7.1 – Návštěvnost kosmetických studií dle vzdělání 

Ano Ne

Count 6 7 13

7,4% 16,7% 10,6%

Count 15 4 19

18,5% 9,5% 15,4%

Count 36 18 54

44,4% 42,9% 43,9%

Count 12 2 14

14,8% 4,8% 11,4%

Count 12 11 23

14,8% 26,2% 18,7%

Count 81 42 123

100,0% 100,0% 100,0%

Navštěvujete 

kosmetické studio?

Total

Vaše 

nejvýše 

dosažené 

vzdělání?

Základní

Střední 

odborné s 

výučním 

listemStředoškols

ké s 

maturitou

Vyšší 

odborné

Vysokoškol

ské

Total

 

Tab. 7.2 – Frekvence návštěv dle vzdělání 

Vícekrát v 

měsíci 1x měsíčně

1x za půl 

roku 1x ročně Méně často

Count
1 3 0 1 1 6

16,7% 50,0% 0,0% 16,7% 16,7% 100,0%

5,6% 10,0% 0,0% 14,3% 14,3% 7,4%

Count 5 3 4 0 3 15

33,3% 20,0% 26,7% 0,0% 20,0% 100,0%

27,8% 10,0% 21,1% 0,0% 42,9% 18,5%

Count 8 15 8 4 1 36

22,2% 41,7% 22,2% 11,1% 2,8% 100,0%

44,4% 50,0% 42,1% 57,1% 14,3% 44,4%

Count 1 5 4 1 1 12

8,3% 41,7% 33,3% 8,3% 8,3% 100,0%

5,6% 16,7% 21,1% 14,3% 14,3% 14,8%

Count 3 4 3 1 1 12

25,0% 33,3% 25,0% 8,3% 8,3% 100,0%

16,7% 13,3% 15,8% 14,3% 14,3% 14,8%

Count 18 30 19 7 7 81

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Jak často kosmetické studio navštěvujete?

Total

Vaše 

nejvýše 

dosažené 

vzdělání?

Základní

Střední 

odborné s 

výučním 

listem

Středoškols

ké s 

maturitou

Vyšší 

odborné

Vysokoškol

ské

 

 



2 

 

Tab. 7.3 – Využívání služeb dle vzdělání 

Úprava 

obočí Úprava řas Líčení Peeling Masky

Masáže 

obličeje Depilace

Count 3 1 2 2 2 1 2 6

6,0% 5,6% 6,9% 8,7% 20,0% 5,0% 16,7%

Count 7 5 8 1 1 4 1 15

14,0% 27,8% 27,6% 4,3% 10,0% 20,0% 8,3%

Count 28 9 14 11 3 5 1 36

56,0% 50,0% 48,3% 47,8% 30,0% 25,0% 8,3%

Count 7 1 2 6 2 8 4 12

14,0% 5,6% 6,9% 26,1% 20,0% 40,0% 33,3%

Count 5 2 3 3 2 2 4 12

10,0% 11,1% 10,3% 13,0% 20,0% 10,0% 33,3%

Count 50 18 29 23 10 20 12 81

Které služby nejčastěji využíváte

Total

Vaše 

nejvýše 

dosažené 

vzdělání?

Základní

Střední 

odborné s 

výučním 

listemStředoškols

ké s 

maturitou

Vyšší 

odborné

Vysokoškol

ské

Total
 

 

Tab. 7.4 – Maximální částka, kterou jsou ženy ochotné utratit dle vzdělání 

Do 200 Kč 201-400 Kč 401-600 Kč 601-800 Kč

801 a více 

Kč

Count 2 3 0 0 1 6

33,3% 50,0% 0,0% 0,0% 16,7% 100,0%

25,0% 8,1% 0,0% 0,0% 25,0% 7,4%

Count 2 5 7 0 1 15

13,3% 33,3% 46,7% 0,0% 6,7% 100,0%

25,0% 13,5% 28,0% 0,0% 25,0% 18,5%

Count 3 24 9 0 0 36

8,3% 66,7% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0%

37,5% 64,9% 36,0% 0,0% 0,0% 44,4%

Count 0 3 3 5 1 12

0,0% 25,0% 25,0% 41,7% 8,3% 100,0%

0,0% 8,1% 12,0% 71,4% 25,0% 14,8%

Count 1 2 6 2 1 12

8,3% 16,7% 50,0% 16,7% 8,3% 100,0%

12,5% 5,4% 24,0% 28,6% 25,0% 14,8%

Count 8 37 25 7 4 81

9,9% 45,7% 30,9% 8,6% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Jakou finanční částku jste ochotna utratit při jedné návštěvě 

studia?

Total

Vaše 

nejvýše 

dosažené 

vzdělání?

Základní

Střední 

odborné s 

výučním 

listem

Středoškols

ké s 

maturitou

Vyšší 

odborné

Vysokoškol

ské
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Tab. 7.5 - Návštěvnost kosmetického studia K&K make-up and style dle vzdělání 

Ano Ne

Count 2 4 6

4,8% 10,3% 7,4%

Count
10 5 15

23,8% 12,8% 18,5%

Count 18 18 36

42,9% 46,2% 44,4%

Count 6 6 12

14,3% 15,4% 14,8%

Count 6 6 12

14,3% 15,4% 14,8%

Count 42 39 81

100,0% 100,0% 100,0%

Navštívila jste někdy 

kosmetické studio K&K 

make-up and style?

Total

Vaše 

nejvýše 

dosažené 

vzdělání?

Základní

Střední 

odborné s 

výučním 

listem

Středoškols

ké s 

maturitou

Vyšší 

odborné

Vysokoškol

ské

Total

 

 

Tab. 7.6 - Z jakých zdrojů se o studiu K&K make-up and style dle vzdělání 

Stránka na 

facebooku

Webové 

stránky

Od 

známých

Count 0 0 2 2

0,0% 0,0% 8,0% 4,8%

Count 5 1 4 10

33,3% 50,0% 16,0% 23,8%

Count 7 1 10 18

46,7% 50,0% 40,0% 42,9%

Count 2 0 4 6

13,3% 0,0% 16,0% 14,3%

Count 1 0 5 6

6,7% 0,0% 20,0% 14,3%

Count 15 2 25 42

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Z jakého zdroje jste se o tomto studiu 

dozvěděla?

Total

Vaše 

nejvýše 

dosažené 

vzdělání?

Základní

Střední 

odborné s 

výučním 

listemStředoškols

ké s 

maturitou

Vyšší 

odborné

Vysokoškol

ské

Total
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Tab. 7.7 - Je komunikace se zákazníky dostačující? dle vzdělání 

Ano Ne

Count 1 1 2

3,4% 7,7% 4,8%

Count 7 3 10

24,1% 23,1% 23,8%

Count 14 4 18

48,3% 30,8% 42,9%

Count 2 4 6

6,9% 30,8% 14,3%

Count 5 1 6

17,2% 7,7% 14,3%

Count 29 13 42

100,0% 100,0% 100,0%

Považujete komunikaci 

studia se zákazníky za 

dostačující?

Total

Vaše 

nejvýše 

dosažené 

vzdělání?

Základní

Střední 

odborné s 

výučním 

listemStředoškols

ké s 

maturitou

Vyšší 

odborné

Vysokoškol

ské

Total

 

 

Tab. 7.8 - Co by ženy uvítaly v rámci kosmetických studií dle příjmu 

Samostatn

á čekárna

Možnost 

platit kartou

Prodej 

kosmetiky

Dětský 

koutek

Workshopy 

líčení

Count 3 3 1 3 8 12

14,3% 4,7% 3,4% 14,3% 16,0%

Count 3 10 5 3 7 19

14,3% 15,6% 17,2% 14,3% 14,0%

Count 7 30 12 6 26 54

33,3% 46,9% 41,4% 28,6% 52,0%

Count 4 8 3 4 6 14

19,0% 12,5% 10,3% 19,0% 12,0%

Count 4 13 8 5 3 23

19,0% 20,3% 27,6% 23,8% 6,0%

Count 21 64 29 21 50 122Total

Co byste uvítali

Total

Vaše 

nejvýše 

dosažené 

vzdělání?

Základní

Střední 

odborné s 

výučním 

listemStředoškols

ké s 

maturitou

Vyšší 

odborné

Vysokoškol

ské

 

 



1 

 

Příloha 8 – Tabulky k poziční mapě 

Tab. 8.1 – Procentuální významnost návštěvnic kosmetických studií 

 Množství 

nabízenýc

h služeb

 Kvalita 

služeb

 

Individuáln

í přístup Cena

Marketing

ová 

komunika

ce

Dostupno

st

Kvalifikova

ný 

personál

Kvalita 

kosmetiky

 Prostředí 

studia

Doba 

objednání

N Valid 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

4,56 5,75 5,41 5,36 4,05 4,78 5,53 5,57 4,84 4,72

% 59,3 79,2 73,5 72,6 50,8 63,0 75,5 76,1 64,0 61,9

Mean

 

Tab. 8.2 – Průměrná významnost zákaznic studia K&K make-up and style 

 Množství nabízených 

služeb  Kvalita služeb

Individuální 

přístup Cena

Marketingová 

komunikace Dostupnost

Kvalifikovaný 

personál

Kvalita 

kosmetiky

Prostředí 

studia

Doba 

objednání

N Valid 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

4,62 6,05 5,69 5,55 4,12 5,10 5,98 5,76 4,98 4,81Mean  

Tab. 8.3 – Průměrná spokojenost zákaznic studia K&K make-up and style 

Množství nabízených 

služeb  Kvalita služeb

 Individuální 

přístup Cena

Marketingová 

komunikace  Dostupnost

 Kvalifikovaný 

personál

Kvalita 

kosmetiky

 Prostředí 

studia

Doba 

objednání

N Valid 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

4,81 5,52 5,31 5,52 4,45 4,74 5,38 5,52 4,74 4,90Mean  

Tab. 8.4 – Hodnoty v poziční mapě v procentech 

Množství nabízených služeb Kvalita služeb Individuální přístup Cena Marketingová komunikace Dostupnost Kvalifikovaný personál Kvalita kosmetiky Prostředí studia Doba objednání

Významnost 64% 75% 72% 75% 58% 62% 73% 75% 62% 65%

Spokojenost 60% 84% 78% 76% 52% 68% 83% 79% 66% 64%  

 


