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1. Úvod 

Úspěšné podnikání v oblasti gastronomie s sebou nese dokonalé zvládnutí určitých 

dovedností a znalostí. Víceleté zkušenosti v tomto oboru jsou utlačovány novými zákonnými 

povinnostmi i tlaku konkurence. O úspěchu restauračních zařízení často rozhoduje velmi 

potřebné know-how. V podmínkách sílicího konkurenčního boje hraje stále větší roli 

jedinečnost podniku a schopnost nabídnout něco navíc. 

Důvodem k napsání diplomové práce na téma „Návrh marketingové komunikace 

pizzerie“ je skutečnost, že ve firmě pracuji již čtvrtým rokem a všimla jsem si, že společnost 

disponuje svou marketingovou komunikací, ale ta již neodpovídá současným trendům. 

Vzhledem ke stále se zhoršující situaci na trhu, která částečně zasáhla i pizzerii, jíž meziročně 

klesl zisk cca o 15% (a ne jen působením vnějších vlivů – vysoké ceny energií a nájemného, 

kurs koruny atd.), ale také zvyšujícímu se konkurenčnímu boji v centru Ostravy, vzniká 

příležitost přemýšlet, co učinit, aby firma přežila nebo i zvýšila svůj zisk. Jedním ze způsobů 

může být zlepšení dovedností a znalostí personálu, či účinná marketingová komunikace. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je zanalyzovat existující marketingovou 

komunikaci firmy, zjistit názory respondentů a na základě získaných dat se dále pokusit 

navrhnout řešení vedoucí k zefektivnění, zdokonalení a zkvalitnění marketingové 

komunikace, což by mělo vést k upevňování pozice pizzerie na trhu tak, aby se ještě více 

dostala do povědomí stávajících zákazníků, aby úspěšně oslovila potencionální zákazníky 

a probudila v nich touhu a zájem využívat poskytované služby, motivovat je k častějším 

návštěvám a rozvíjet v nich oblibu k pizzerii.  

Abych mohla tento cíl realizovat, bude potřebné udělat několik kroků. Nejdříve 

provedu sběr sekundárních dat, které budu získávat z údajů poskytnutých majitelem firmy, 

zapůjčením interních materiálů a z webových stránek. Rovněž si prostuduji dostupnou 

odbornou literaturu a časopisy. Na základě teoretické části vypracuji část praktickou 

a podrobně se zaměřím na metodiku výzkumu, kde blíže specifikuji přípravnou a realizační 

fázi, ve které využiji online výzkum prostřednictvím portálu Vyplňto.cz a posléze samotný 

marketingový výzkum uskutečněný formou osobního dotazování přímo v místě 

poskytovaných služeb, pizzerii. Za pomocí výsledků výzkumu zhodnotím marketingovou 

komunikaci pizzerie Da Claudio a předložím vedení společnosti návrhy a doporučení na 

případná zlepšení stávající situace. 
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2. Charakteristika ostravského trhu pizzerií 

2.1 Historie pizzerie Da Claudio 

 Součástí nárožního čtyřpatrového obchodního domu Baťa, představujícího 

charakteristickou, konstruktivisticky a funkčně cítěnou architekturu Františka Stalmacha 

a Jana Svobody z roku 1931 a dodnes patřícího k neodmyslitelnému architektonickému 

koloritu města Ostravy, je i první italská pizzerie v Ostravě. Vyčleněním a rozsáhlou 

rekonstrukcí části prodejny obuvi v přízemí obchodního domu Baťa v roce 1993 zahájila svou 

činnost pizzerie, kterou původní majitel pojmenoval příznačným názvem Da Claudio. 

(Zadrabajová, 2011)  

 V říjnu roku 2007 stoprocentní obchodní podíl dřívější společnosti odkoupil pan 

Francesco Frokaj, který pochází z bývalé republiky Jugoslávie, a došlo k přejmenování 

společnosti na FRANCESCO FROKAJ, společnost s ručením omezeným. Současným 

majitelem a zároveň statutárním zástupcem je od února roku 2009 pan Rafael Frokaj.  

Hlavním předmětem podnikání společnosti byla a dosud je hostinská činnost.  

 V prosinci roku 2013 byla společností FRANCESCO FROKAJ, s. r. o. v městském 

obvodu Ostrava-Jih otevřena další provozovna s názvem Pizzerie Da Claudio II., která se 

snaží přilákat zákazníky kvalitou podávaných pokrmů a pizz. 

2.2 Charakteristika společnosti 

 Pizzerie Da Claudio je z podnikatelského hlediska výhodně situována na pěší zóně 

v centru Ostravy dvacet metrů od Masarykova náměstí směrem k Sýkorovu mostu v blízkosti 

územního pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny a je bezprostředně propojena 

venkovním schodištěm vedoucím na terasu s přímým vstupem do obchodního domu Laso. 

Charakteristickým rysem historického středu města jsou maloobchody a kulturní zařízení 

přitahující občany Ostravy a turisty k návštěvě centra.  Pizzerie Da Claudio se nachází 

v blízkosti důležitého dopravního uzlu městské hromadné dopravy Most Miloše Sýkory, na 

který se můžeme dopravit z různých částí města Ostravy využitím  trolejbusové linky č. 101, 

105, 106, 108, 109, 111, 112,113 a autobusové linky č. 20, 22, 29, 30, 38, 71. Nedaleko 

pizzerie, asi  10 minut cesty pěší zónou, jsou také k dispozici dvě tramvajové zastávky, 

Elektra a Výstaviště. 
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Obr. 2.1 – umístění pizzerie Da Claudio 
Zdroj: www.mapy.cz 

 

Nevýhodou je, že provozovna nevlastní své vlastní parkoviště z důvodu, že prostor 

před pizzerií slouží do 10:00 hodin jako příjezdová cesta pro nákladní auta určená 

k zásobování prodejen v obchodním domě Laso a v časovém úseku 10:00 – 18:00 hodin je 

centrum pro automobilovou dopravu uzavřeno. Zákaznici jsou nuceni využít přilehlá placená 

parkoviště. 

 Služby pizzerie Da Claudio jsou poskytovány denně, včetně státních svátků od pondělí 

do čtvrtku a v sobotu vždy od 9:00 do 22:00, pátek od 9:00 do 23:00 a v neděli od 12:00 do 

22:00. V případě objednané akce (např. oslava narozenin, firemní večírek, aj.) nebo zájmu ze 

strany hostů je provozní doba přizpůsobena potřebám hostů.     

 K uspokojení potřeb stávajících i potencionálních zákazníků restaurace nabízí široké 

spektrum poskytovaných služeb, které se neustále mění a rozšiřuje. Kromě základní služby, 

stravování, hosté mohou využit také řadu doplňkových možností, mezi které řadíme 

rezervační systém, platbu stravenkami nebo cizí měnou (euro), rozvoz pizzy a jídel firemním 

automobilem do vzdálenosti 10 kilometrů, klimatizovanou kuřáckou i nekuřáckou část. V létě 

je v provozu venkovní zastřešená terasa, čímž se kapacita restaurace rozšíří o dalších 28 míst. 

Od listopadu roku 2013 byla vybudována zimní zahrada pro 26 návštěvníků, jejíž součástí 

jsou dva plynové terasové vyhřívače přispívající k tepelné pohodě hostů. 

 Pizzerie Da Claudio patří k italským restauracím v Ostravě, která připravuje 

jedinečnou pizzu tradičním italským technologickým postupem, jež spočívá v používání 
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kamenné pece. Zásluhou pečení na tvrdém bukovém dřevě a rozpálením pece na 450 – 500 °C 

pizza získává typickou vůni a chuť. Mimo rozsáhlé nabídky pizz provozovna připravuje i jiná 

jídla z italské gastronomie, jako jsou např. polévky, předkrmy z ryb, hovězího masa, sýrů 

a zeleniny, těstoviny na mnoho způsobů, pokrmy z kuřecího, hovězího, vepřového masa 

a ryb. (pizzerie Da Claudio, 2010) 

2.3 Organizační struktura zaměstnanců 

Personální zabezpečení je pro provoz pizzerie zcela zásadní. V rámci osobního 

pohovoru si majitel pečlivě vybírá zaměstnance a klade velký důraz na jejich odborné 

vzdělání nebo praxi včetně komunikačních schopností tak, aby vhodně reprezentovali firmu. 

Společnost zaměstnává v pizzerii Da Claudio v centru Ostravy celkem devět 

zaměstnanců, z toho dva brigádníky na zkrácený pracovní úvazek, a jednoho externího 

pracovníka – účetní. Majiteli (zároveň i jednateli) firmy, který v případě nutnosti vykonává 

práci číšníka nebo pizzaře, je přímo podřízená provozní, která je zodpovědná za zabezpečení 

provozu pizzerie a kontroluje odvedenou práci ostatních zaměstnanců. V provozovně se 

střídají na směnách dva kuchaři, dva pizzaři a dvě servírky, kterým v předimenzovaném čase 

vypomáhají dvě brigádnice při obsluze hostů, aby byl zabezpečen bezproblémový chod 

pizzerie vedoucí k nadměrné spokojenosti hostů.  

 

Obr. 2.2 Organizační struktura zaměstnanců 
Zdroj: vlastní 
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V letních měsících, zejména v červnu až září, se posílí tým zaměstnanců o dva 

brigádníky, kteří jsou stávajícím personálem vyškoleni a následně se zapojí do procesu práce 

při obsluze hostů na letní zahrádce. 

 

2.4 Komunikační mix pizzerie 

 Na současném konkurenčním trhu je pro většinu velkých i malých firem marketingová 

komunikace velmi důležitá. Pizzerie Da Claudio využívá pouze některé varianty 

komunikačního mixu, a to z důvodu omezeného množství finančních prostředků, které si 

může pro udržení stávajících a zajištění přílivu potencionálních zákazníků dovolit vynaložit. 

2.4.1 Reklama 

Vnitřní reklama 

Vizitka 

 Nejčastěji používaný reklamní prostředek, kterým se pizzerie Da Claudio prezentuje, 

představuje klasická vizitka. Sehrává důležitou roli v osobitém přístupu k veřejnosti, oslovuje 

možné zákazníky, poskytuje informace o firmě. Jejím prostřednictvím pizzerie sděluje hostům 

adresu, telefonní číslo, otevírací dobu a webové stránky. Na základě této firemní vizitky si 

zákazníci mohou např. rezervovat stůl, objednat rozvoz pizzy a jídel do požadované lokality, 

sjednat si schůzku s majitelem nebo provozní pizzerie apod.  

 Ukázku vizitky předkládám v příloze č. 6. 

Letáček 

 Základním rozhodnutím, které vedlo majitele k investici do výroby letáčků, bylo 

zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti o nabízeném sortimentu při poskytování služby 

rozvozem. Tento jednoduchý nositel reklamy, jehož ukázku naleznete v příloze č. 8, byl 

distribuován do poštovních schránek v Moravské Ostravě a blízkém okolí, v současné době je 

přibalen k roznášce pizz a jídel. Rovněž je umístěn na reklamním stojanu přímo v pizzerii, 

odkud si hosté letáček mohou volně odebrat. 
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Venkovní reklama 

Reklama na firemním automobilu 

 Označení firemního automobilu Opel corsa je jedním z používaných prostředků, které 

pizzerie využívá k propagaci své firmy ve dne i v noci, u jedoucího či stojícího auta. Tato 

pohyblivá reklama efektivně posiluje image firmy s cílem ovlivnit povědomí veřejnosti, což 

považuji za vynikající způsob, jak dát o sobě vědět. 

 Modrofialový lak osobního automobilu je propojen s  upoutávací grafikou ze 

samolepících fólií s potisky fotografií interiéru pizzerie, několika druhů pizz, logem firmy, 

kontaktem – telefonní číslo, webové stránky a otevírací dobou. 

 Ukázku firemního automobilu uvádím v příloze č. 6. 

Světelná reklama a reklamní tabule 

 Absenci pouličních poutačů, které by navedly hosty k pizzerii, alespoň částečně 

nahrazují světelné reklamy s nápisem Da Claudio ristorante. Jsou umístěny nad hlavním 

vstupem a na rohu budovy tak, aby zajistily viditelnost z pěší zóny a přitáhly nejen pohledy 

zákazníků, ale i aktivně získaly a probudily zvědavost samotných procházejících lidí. 

 K odlišení pizzerie od konkurence byla na podzim loňského roku přestavěna část letní 

terasy na zimní, jejíž plocha obvodové konstrukce byla využita k umístění reklamních tabulí 

s fotografiemi interiéru a exteriéru restaurace a k propagaci obchodního partnera Plzeňský 

Prazdroj, akciová společnost, který v rámci podpory prodeje přispěl k jejímu vybudování. 

 Za negativum realizace zimní zahrádky považuji zachování původní reklamní tabule 

s názvem firmy umístěné nad prosklenými výlohami, poněvadž je omezena její viditelnost 

způsobená zásahem střešních latí a krytiny. 

Rozhlas  

 Většina spotřebitelů služeb poslouchá rádio doma, v zaměstnání, při cestách v autě 

apod., proto se majitel pizzerie rozhodl oslovit regionální rozhlasovou stanici Rádio Čas 

s požadavkem na zpracování „Návrhu rozhlasové komunikace pizzerie Da Claudio“, jehož 

spoty měly být původně vysílány v měsících říjen až listopad 2013 (viz. příloha č. 7).  

Z důvodu přehodnocení firemní strategie bylo použití volných investičních prostředků 

vloženo do nákupu a rekonstrukce nové provozovny v Ostravě-Hrabůvce, tudíž se odložilo 

uskutečnění této reklamní kampaně na rok 2014. 
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2.4.2 Podpora prodeje 

Jídelní a nápojový lístek 

 Pro podporu prodeje uvnitř pizzerie a jejímu působivému představení přispívá jídelní 

a nápojový lístek, který svou originalitou vhodně doplňuje image provozovny a je barevně 

sladěn s interiérem. Je vizitkou, kterou obdrží každý host při příchodu do restaurace.  

Nabídka jídel a nápojů je nápaditě uspořádaná tak, aby plně informovala zákazníka 

o pestrém výběru pokrmů a nápojů, včetně uvedení cen a gramáží. I přesto, že názvy jídel 

jsou udávány v italském jazyce, jsou pro hosty zcela srozumitelné, poněvadž obsahují popis 

v češtině. Na úvodní straně host nalezne otevírací dobu a kontaktní údaje pizzerie. V příloze 

č. 3 je uveden jídelní a nápojový lístek. 

Stojan na víno 

 Pro podporu prodeje pizzerie rovněž využívá atraktivní prezentaci vín z vinných 

sklepů Lechovice pomocí dřevěného stojanu na víno, ve kterém jsou přehledně uspořádány 

lahve jednotlivých značek. 

2.4.3 Osobní prodej 

 Aby pizzerie Da Claudio obstála ve stále silnější konkurenci mezi restauracemi 

a pizzeriemi v Ostravě a blízkém okolí, majitel restaurace mimo jiné také důrazně lpí na 

profesionalitě obslužného personálu, neboť servírky v podstatě zastávají důležitou roli při 

uskutečnění osobního prodeje, protože každodenně přicházejí do styku s hosty. Obsluhující 

zaměstnanci při nástupu a během zaučení získávají spoustu informací o celém nabízeném 

sortimentu tak, aby posléze sami dokázali zákazníkům popsat a nabídnout daný produkt 

z jídelního lístku nebo doporučit speciality podniku. Podstata tohoto osobního prodeje 

prostřednictvím majitele a zaměstnanců spočívá v empatii, zdvořilosti, vnímavosti 

k zákazníkům a v aktivní komunikaci mezi servírkou a hosty s cílem získat jejich důvěru. 

Snahou personálu pizzerie je přesvědčit zákazníky, aby si objednali položku z jídelního lístku 

navíc (např. desert, předkrm, aj.) nebo navýšili svou objednávku o přílohy, dresinky, pečivo 

apod. 

 Obsluhující tým pizzerie Da Claudio si uvědomuje, že výsledek sugestivního osobního 

prodeje může být vhodnou cestou k navýšení tržeb a co je více důležité, spokojený zákazník 
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se bude nadále vracet a šířit kladné reference mezi svými známými – jedná se o dobře 

propagovanou neplacenou formu reklamy. 

2.4.4 Internetová komunikace 

 Webové stránky pizzerie Da Claudio jsou k dispozici veřejnosti pod doménou 

www.pizzerie-daclaudio.cz již několik let. Obsahují aktuální a srozumitelné informace 

týkající se obou provozoven, v centru Ostravy i v Ostravě-Hrabůvce, které jsou navzájem 

provázány. Nechybí zde kontaktní stránka s mapou, telefonní číslo a e-mail. Rovněž se 

mohou dozvědět informace o nabízeném sortimentu včetně cen, otevírací době, rozvozu pizz 

a jídel. K evokování zájemců k návštěvě pizzerie je dostupná k nahlédnutí fotogalerie 

s obnovenými snímky interiéru a letní zahrádky. (viz. příloha č. 4) 

2.5 Analýza konkrétního trhu 

2.5.1 Konkurence 

 Stále častěji se provozovatelé firem podnikajících v hostinské činnosti musí zaobírat 

otázkou konkurenceschopnosti a udržitelnosti na trhu, které jsou v centru Ostravy rok od roku 

složitější, protože v této lokalitě dochází k migraci obchodů, společností a institucí do nově 

vybudovaného nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina se spoustou kaváren, 

restaurací a fast foodu. Aby se pizzerii podařilo udržet svůj zavedený standard a získávat nové 

zákazníky, snaží se inovovat prostředí i poskytované služby, protože klíčové pro úspěch 

v oblasti silné konkurence je kvalita služeb, schopnost vyplnit přání svých hostů a nemalé 

investice do stávajícího provozu a reklamy. 

Přímá konkurence 

 Přímou konkurenci pizzerie Da Claudio v jejím okolí tvoří restaurace nabízející nejen 

pizzy, ale i těstoviny, saláty, ryby a jídla z různých druhů mas, patří mezi ně: Pizza Seven 

Days, Rodeo steak house, Pizzeria Caruso, Pizza Coloseum, U námořníka, Hotel club Trio, 

Mariana, Imperial, U Dlouhých, Dvě Promile, Kaskáda Restaurant. Nejbližší konkurenci 

pizzerie Da Claudio najdeme hlavně na Masarykově náměstí, jedná se o Opatiji, U Šneka, 

Astoria Restaurant a Pod muzeem. 
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Opatija 

Pizzerie Opatija patří k nejstarším pizzeriím v centru Ostravy umístěné přímo na 

Zámecké ulici v pěší zóně s otevírací dobou pondělí až sobota 8:00 až 22:00, v neděli od 8:00 

až 22:00. I přes svou nízkou kapacitu se stala vyhledávanou restaurací mezi zákazníky, a to 

zásluhou chutné a kvalitní pizzy, která je pečená v kamenné peci, vytápěné dřevem, stejně 

jako v pizzerii Da Claudio, a proto ji považujeme za největšího konkurenta v přípravě pizzy. 

Z jídelního lístku můžeme vyčíst, že se jedná o kuchyni italského typu s velkým výběrem 

jídel z těstovin a salátů.  

 Pro pizzerii je charakteristická příjemná venkovní krytá zahrádka, která je 

provozována od pozdního jara do podzimu. Prostory zařízení jsou zcela kuřácké, což může 

mít za následek, že by mohla restaurace přicházet i o zákazníky z řad nekuřáků. Bohužel 

provozovna opět není bezbariérová, hosté musejí při vstupu překonat dva schody. Novou 

příležitostí pro pizzerii může být nabídka denního menu a rozvoz pizzy, které provozovně 

zatím chybí, včetně indispozice platby ve formě stravenek a karet. Chybějící parkovací místa 

a dosažitelnost MHD v délce cca 7 minut pozvolné chůze negativně ovlivňují hodnocení 

pizzerie. (Opatija, 2014) 

U Šneka 

 Pizzerie U Šneka se nachází nedaleko Masarykova náměstí v blízkosti hotelu Imperial 

na ulici Velká. Od pondělí do pátku je otevřeno od 10:00 do 22:00 a o víkendu od 11:00 až 

22:00. Nabízí posezení v kuřácké i nekuřácké části. V letním období se mohou hosté 

občerstvit na venkovní kryté zahrádce, kde příjemnou atmosféru doplňují rozkvetlé muškáty.  

 Návštěvníci si mohou z jídelního lístku vybrat pokrmy z kuřecího, vepřového 

a hovězího masa, saláty, polévky, bezmasá jídla, speciality, ryby, těstoviny a výběr z 29 druhů 

pizz, které jsou podávány ve třech velikostech – malá, normální, familia. 

 Kladnou stránku vidím v tom, že pizzerie U Šneka nabízí jak snídaňové tak polední 

menu, které je podáváno od 11:00 – 15:00 hodin a zákazníkovi je nabídnut výběr ze čtyř jídel. 

Na objednávku firem i jednotlivců je provozovna schopna zajistit cateringové služby 

i s obsluhou za příznivé ceny. Zákazník má možnost zaplatit svou konzumaci hotově nebo 

stravenkami různých firem. I když restaurace nemá k dispozici vlastní salónek k firemním 

i soukromým akcím, pizzerie tuto eventualitu zákazníkům nabízí. Naproti pizzerie je 

umístěno centrální zpoplatněné parkoviště, provozovna vlastním parkovištěm nedisponuje. 
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Velké mínus shledávám v absenci platebního terminálu a bezbariérového přístupu. (U Šneka, 

2013) 

Pod muzeem 

Restaurace Pod muzeem se nachází v suterénu historické budovy Ostravského muzea 

na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Provozní doba restaurace je od pondělí do soboty 

10:00 až 22:00 a v neděli 11:00 až 20:00. V příjemném prostředí bývalé ostravské radnice si 

zákazníci mohou vybrat, v kuřácké i nekuřácké části, z nabídky jídel a nápojů české 

i mezinárodní kuchyně. Restaurační zařízení předkládá svým hostům pestrou nabídku pokrmů 

z kuřecího, vepřového a hovězího masa, předkrmů, salátů, polévek, ryb, těstovin, jídel k pivu, 

bezmasých jídel a moučníků. Každý den restaurace připravuje pro své zákazníky obědové 

menu od 11:00 – 15:00 hodin, dokonce i o víkendu. Ve všední dny si mohou zákazníci vybrat 

z nabídky čtyř jídel a v sobotu a v neděli ze dvou jídel. Součástí restaurace Pod muzeem je 

i kavárna se širokou nabídkou zákusků i nápojů, která se nachází v přízemních prostorách 

Ostravského muzea.  

  Zákazníci mohou v restauraci a kavárně platit stravenkami i platební kartou, také 

zdarma využít bezdrátového připojení k internetu. Ke konání soukromých oslav, firemních 

večírků, svateb či promocí nabízí restaurace k dispozici soukromý salónek s kapacitou 15 

míst. V letních měsících je součástí restaurace venkovní zastřešená terasa. Problémem není 

ani možnost parkování, jelikož hosté mohou využít přilehlé parkoviště s vyhrazenými pěti 

parkovacími místy. (Pod muzeem, 2013) 

Astoria Restaurant 

 Restaurace Astoria Restaurant se nachází v centru Ostravy na Masarykově náměstí, 

provozní doba je každodenně od pondělí do čtvrtku od 9:00 až 23:00, v pátek a sobotu od 

9:00 do 00:00 a v neděli od 10:00 až 22:00. Jedná se o rozlehlou provozovnu rozdělenou na 

tři samostatné segmenty, do kterých se vchází z recepce se šatnou, kde si můžeme za poplatek 

5 Kč odložit své vrchní ošacení a příruční zavazadla. V restauraci a baru si mohou posedět 

zákazníci „kuřáci“. Restaurační komplex doplňuje nejmenší nekuřácká část, která je vhodná 

zejména pro rodiny s dětmi. V letních měsících zpříjemňuje hostům posezení na velké 

zastřešené terase, k dispozici je skluzavka a pískoviště pro děti. Restaurace s barem nabízí 

polévky, minutky, studenou i teplou kuchyni s výběrem jídel zhotovených z drůbežího, 

hovězího a vepřového masa, předkrmy, rychlé občerstvení, speciality na grilu, dary moře, 

vegetariánská jídla a pizzy.  
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 Výhodou Astoria Restaurant je, že hosté mohou svůj účet zaplatit také stravenkami 

a platebními kartami, v blízkosti se nachází zastávka MHD, rovněž nabízí možnost pořádání 

firemních a rodinných večírků, oslav, svateb apod. Nevýhodu spatřuji v nemožnosti 

internetového připojení, podávání obědů ve formě menu, chybějícího bezbariérového přístupu 

a v zaparkování auta před restaurací, i když v nedaleké blízkosti se nachází placené 

parkoviště. (Astoria restaurant, 2014) 

Nepřímá konkurence 

Za největší nepřímé soupeře pro pizzerie a restaurace považujeme jiné způsoby 

stravování, např. školní jídelny, menzy, bufety, závodní kuchyně, fast foody, cateringové 

služby aj. 

Analýza konkurence 

Pro porovnání konkurence s  pizzerií Da Claudio byla v tabulce č. 2.1 hodnocena 

marketingová komunikace nejbližších vybraných restaurací a pizzerií. K analýze bylo použito 

deset srovnávacích kritérií: firemní automobil s reklamou, letáček, reklamní tabule a poutače, 

polední menu, webové stránky, rezervační systém, Facebook, podpora prodeje a možnost 

připojení k wifi, které byly stanoveny společně s majitelem pizzerie tak, aby bylo zjištěno, 

jakými komunikačními prostředky konkurence disponuje. Proto byly záměrně uskutečněny 

osobní návštěvy zvolených provozoven. 

Posléze byl zvoleným kritériím přidělen určitý počet hvězdiček podle toho, jak silnou 

hrozbou je daný faktor pro pizzerii (* nejslabší, *** nejsilnější). V případě, že v tabulce je 

políčko proškrtnuto, restaurace daným faktorem nedisponuje.   
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Tab. 2.1 Hodnocení marketingové komunikace konkurence pizzerie Da Claudio 

Faktory 
Konkurence 

Opatija U Šneka Pod muzeem 
Astoria 

Restaurant 

Firemní automobil s 
reklamou 

* ** ̶ ̶ 

Letáček ** ̶̶̶̶ ** ̶ 

Reklamní tabule, 
poutače 

* * * * 

Polední menu ̶̶̶̶ ** *** ̶̶̶̶ 

Webové stránky ̶̶̶̶ ** * ̶̶̶̶ 

Rezervační systém ̶ *** *** ̶ 

Facebook ― *** *** ̶ 

Podpora prodeje ** ̶ ̶ * 

Wifi ̶̶̶̶ ̶̶̶̶ *** ̶̶̶̶ 

Zdroj: vlastní 

 

Z výše uvedené tabulky je možno vysledovat, že pizzerii Da Claudio nejvíce ohrožuje 

restaurace Pod muzeem, což je zapříčiněno zejména možností objednat si stůl pomocí 

rezervačního systému, profilem na sociální síti Facebook, možností připojení k wifi 

a podáváním poledního menu i o víkendu. Rovněž pizzerie U Šneka má vytvořen profil na 

Facebooku i zaveden rezervační systém, proto by pro pizzerii Da Claudio mohla být 

ohrožujícím činitelem. Tyto komunikační prostředky pizzerie Da Claudio zatím nemá 

zavedeny, i když v současné době považuji tyto faktory za velmi důležité. Majiteli pizzerie 

jsem doporučila se nad zhotovením výše uvedených prostředků zamyslet a postupně je 

zrealizovat, což by ji mělo posunout na první místo v hodnocení, čímž by si zajistila vysokou 

konkurenceschopnost mezi srovnatelnými restauracemi a pizzeriemi v centru Ostravy. 

V ostatních provozovnách nespatřuji podstatnou konkurenci, která by mohla pizzerii ohrozit. 
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2.5.2 Dodavatelé 

 Na základě stanoveného měřítka pro výběr dodavatelů, kde klíčovými činiteli jsou 

kvalita dodávaných surovin a zboží, spolehlivost a cenová úroveň, byly uzavřeny smlouvy 

o dodávkách s těmito dodavateli: 

 Coca-cola, s. r. o., která zajišťuje dodávku nealkoholických nápojů Coca-cola, sprite, 

Bonaqua, Nestea ledový čaj, juice Cappy apod., 

 Plzeňský prazdroj, a. s. dodávající pivo značky Pilsner Urquell, Radegast 10°, 

Radegast 12°, nealkoholický Birell a ovocné pivo Frisco v různých příchutích, 

 Vrtal, s. r. o., velkoobchod dovážející alkoholické nápoje a vína ze sklepů z oblasti 

Lechovic, 

 Jarnot cz. s. r. o. dodavatel veškerých sýrů používaných kuchaři pizzerie a dalších 

surovin (mouka, olivy, feferonky apod.). 

 Orfeo office, s. r. o. – dodavatel bezkofeinové kávy a čajů. 

Majitel pizzerie si osobně nakupuje ostatní potraviny, kancelářské a gastronomické 

potřeby, hygienické a čisticí prostředky v obchodním řetězci Makro Cash & Carry ČR, s. r. o. 

v Ostravě-Hrabové. Nezbytnými dodavateli jsou i distributoři vody (VAK Ostrava) a energie 

(společnost ČEZ), dřevo do kamenné pece k výrobě pizzy od firmy Mirios – Jiří Donkov, 

Ivan Kerlík – revize a čištění komínu. (Zadrabajová, 2011) 

2.5.3 Zákazník 

V centru Ostravy, kde je vysoká koncentrace různých restaurací, pizzerií, fast foodu, 

jídelen a bufetů, se vede ostrý boj o zákazníka, který má možnost většího výběru ve srovnání 

služeb, kvality a cen. 

Pro pizzerii Da Claudio jsou zákazníci nepochybně nejdůležitějším klíčovým článkem, 

jimž je prokazována největší pozornost. Hosté jsou více nároční na uspokojení svých potřeb, 

vyžadují ochotu, úslužnost a stoprocentní servis, preferují kvalitu před kvantitou, chtějí být 

hýčkání a rozmazlováni. Kolektiv pizzerie si uvědomuje, že zákazníci podstatně ovlivňují 

pověst pizzerie šířením kladných i záporných referencí, neradi odpouštějí chyby v nekvalitně 

odvedených službách, které je mohou od příští návštěvy odradit, proto se snaží hostům 

vyhovět v maximální možné míře. 

Struktura zákazníků pizzerie je různorodá, tvoří ji obyvatelé města Ostravy a okolí, 

turisté přijíždějící do regionu Morava a Slezsko z různých částí České republiky, ale i ze 
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zahraničí. Nejobvyklejšími hosty jsou lidé, vyhledávající chutnou italskou kuchyni 

a vyhlášenou pizzu s posezením v příjemném a poklidném prostředí. Převážnou část hostů 

tvoří mladí lidé a studenti nedalekých středních a vysokých škol do 26 let, kteří si většinou 

přijdou popovídat s přáteli v odpoledních nebo večerních hodinách. Jelikož je to skupina, 

která má omezený finanční rozpočet, objednávají si jídla a pití v nižší cenové relaci, obvykle 

jednu pizzu pro dvě či tři osoby. Pravidelnými konzumenty služeb pizzerie jsou zaměstnanci 

okolních firem, institucí, obchodů a podnikatelé využívající polední přestávky k obědu. Tato 

kategorie hostů také uplatňuje možnost objednávkového systému po telefonu, kdy si objednají 

jídlo na určitou hodinu, převážně s možností konzumace mimo prostory pizzerie, a účet hradí 

většinou stravenkami. V dopoledních hodinách jsou častými hosty kolektivy pracovníků, kteří 

se zde scházejí z důvodu krátkých pracovních jednání. Tradičně, o sobotách a nedělích, 

přicházejí rodiny s dětmi na společný oběd o několika chodech, výjimkou nejsou rodinné 

oslavy, výročí či jubilea. Četnost návštěv této skupiny se zvýší během dubna až října, kdy je 

v provozu letní zastřešená zahrádka. Nemůžeme opomenout ani seniory, jejichž intenzita 

návštěv, vzhledem k finanční situaci, není tak častá. Tráví v pizzerii příjemné odpoledne při 

setkání s přáteli, rodinou nebo vnoučaty. Výborná italská jídla a pizzy přicházejí rovněž 

ochutnat tuzemští i zahraniční turisté, kteří přijíždějí do Ostravy za poznáním a kulturou, 

jejich největší přiliv je v době konání hudebního festivalu Colours of Ostrava. (Zadrabajová, 

2011)  
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3. Teoretická východiska marketingové komunikace ve službách 

 Gastronomické, ubytovací a doplňkové služby (např. rozvoz pizzy a jídel) jsou 

osobními službami, jsou poskytovány lidmi a jsou poskytovány lidem. Gastronomické 

zařízení připravuje pokrmy a nápoje, zabezpečuje jejich odbyt a spotřebu, realizuje doplňkový 

prodej polotovarů a výrobků potravinářské povahy a poskytuje služby s tím související. 

(Kiraľová, 2006) 

3.1 Marketing služeb 

 Marketing služeb je jedním ze stupňů marketingové filozofie, která se mění a vyvíjí 

stejně jako ostatní sféry lidského poznání. Je zaměřen na trh a vychází z jeho  požadavků 

a potřeb. K velkému rozvoji všech druhů služeb dochází po 2. sv. válce a roste po nich 

poptávka, jelikož zvyšování životní úrovně společnosti a technologický rozvoj povzbudily 

růst mnoha odvětví služeb, které se postupem času stávají dominantní v ekonomikách zemí. 

(Boučková, 2003; Horner a Swarbrooke, 2003)  

 Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, která v sobě má určitý prvek 

nehmatatelnosti, vyžadující vzájemnou interakci mezi poskytovatelem a příjemcem služby, 

a není provázena vznikem vlastnických vztahů. Jejím základním úkolem je poskytování 

služeb a uspokojení potřeb zákazníků. (Boučková, 2003; Vaštíková, 2008) 

 Sektor služeb je značně rozsáhlý. Stát poskytuje nejvíce služeb, jako jsou např. služby 

z oblasti financí, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání. V odvětví služeb se nacházejí 

i neziskové organizace, např. nadace, občanská sdružení aj., které vyplňují prostor mezi 

státem a občanem. Prostřednictvím bank, restaurací, hotelů, cestovního ruchu, opraven, 

soukromé dopravy a dalších služby poskytuje i podnikatelský sektor. (Jakubíková, 2012) 

3.1.1 Specifické vlastnosti služeb 

 Rozdílně od hmotných produktů mají služby specifické vlastnosti, mezi které patří: 

nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost a absence vlastnictví. Orientace na některou ze 

čtyř vlastností služeb se u jednotlivých produktů mění a může být předmětem konkurenčního 

odlišení. (Payne, 1996; Jakubíková, 2012)  

Nehmotnost 

 Je nejcharakterističtější vlastností služeb. Nelze ji před koupí vidět, ohmatat, ochutnat, 

cítit nebo očichat. Aby kupující snížili nejistotu a eliminovali rizika při nákupu služby, hledají 

prvky kvality a hodnotí ji na základě viditelných atributů, jako jsou exteriér, interiér a jeho 
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vybavení, spolehlivost, osobní přístup poskytovatele služby, důvěryhodnost, jistota, 

komunikační materiály, cena apod. 

Zákazník při návštěvě pizzerie předem neví, jestli mu bude jídlo chutnat. Úkolem 

poskytovatele služeb je doložit kvalitu a snažit se službu zhmotnit. Například pizzerie ke 

zhmotnění služeb používá mimo jiné jídelní a nápojový lístek, internetové stránky, příjemnou 

atmosféru a využití tzv. ústní reklamy (osobní doporučení stávajících zákazníků). (Vaštíková, 

2008; Kotler, 2007)  

Neoddělitelnost od osoby poskytovatele 

 Produkce a spotřeba služby představuje neoddělitelný proces, zde je na místě interakce 

poskytovatele služby se zákazníkem. Aby služba mohla být poskytnuta, musí se poskytovatel 

služby a zákazník setkat v místě a čase. Zákazník většinou nemusí být přítomen po celou 

dobu poskytování služby (jídlo v pizzerii je uvařeno bez jeho osobní přítomnosti). 

Neoddělitelnost služeb je příčinou, že zákazník musí cestovat na místo produkce služby, často 

se podílí na vytváření služby spolu s ostatními zákazníky a je spoluproducentem služby. 

K tomu, aby vztah poskytovatel – příjemce služby byl bezproblémový, je důležité věnovat 

pozornost školení a výchově zaměstnanců.  

 Poskytovatel služeb se musí snažit o oddělení produkce a spotřeby, o řízení vztahů 

zákazník – producent (sezónní slevy), o zdokonalování systémů dodávky služby (využití 

rezervačních systémů, rozvozů jídel). (Jakubíková, 2012; Kotler, 2007) 

Proměnlivost  

 Na tom kdy, kde, jak a kým jsou služby poskytovány, závisí kvalita služeb, která je 

velmi proměnlivá. V celém procesu poskytování služby jsou přítomni zákazníci 

a poskytovatelé služby, jejichž chování je obtížné předem předvídat. Je možné, že způsob 

poskytnutí jedné a téže služby i v jedné firmě se liší (každá servírka může nabídnout jinou 

kvalitu obsluhy). Často se přistupuje ke standardizaci služeb, ale musíme rozlišit, které služby 

normalizovat a jakou službu zákazníkovi nabídnout, abychom se odlišili od konkurence. 

Variabilita služby způsobuje, že zákazník nemusí vždy obdržet totožnou kvalitu služby, 

obtížně si vybírá mezi konkurujícími si produkty, musí se často podrobit pravidlům pro 

poskytování služby tak, aby byla zachována konzistence její kvality (střídavost směn dvou 

kuchařů se může projevit na kvalitě zhotoveného jídla). 
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 Poskytovatel služeb musí podniknout kroky pro zajištění kvality, a to stanovením 

pravidel v chování zaměstnanců, pořádáním školení a motivováním k dokonalosti 

v poskytování služby. (Vaštíková, 2008) 

Pomíjivost 

 Je dána tím, že služby nelze skladovat, uchovávat pro následný prodej nebo použití. 

Objednaná služba je k dispozici v dohodnuté době. Pokud není využita, čili prodána, nelze ji 

skladovat a pro daný okamžik je zničená. Pomíjivost služeb je snadněji zvládnutelná, je-li 

poptávka stálá. Kolísání poptávky znamená pro poskytovatele dané služby vážný problém, 

proto se snaží sladit nabídku s poptávkou (pizzerie najímá zaměstnance na částečný úvazek 

v době letních měsíců). Špatně poskytnuté služby jsou zákazníci oprávněni reklamovat, jen 

některé nekvalitní služby můžeme nahradit poskytnutím jiné, kvalitní. 

 Management firmy musí reagovat plánováním poptávky a využitím kapacity provozu 

a stanovením pravidel pro vyřizování stížností zákazníků. (Vaštíková, 2008; Jakubíková, 

2012) 

Absence vlastnictví 

 Pro zákazníka koupě služby neznamená úplný vlastnický vztah, jako je tomu u nákupu 

zboží, při kterém na zákazníka přechází právo zboží vlastnit. Zákazník si kupuje pouze právo 

na získání služby po omezenou dobu, ale vlastnictví, které umožňuje službu poskytovat, se 

nakonec vrátí k poskytovateli služby.  

 Poskytovatel služby reaguje tím, že zdůrazní výhody nevlastnění a možností substituce 

služeb za zboží. (Kotler, 2006) 

3.2 Marketingová komunikace 

 Slovo komunikace pochází z latinského slova „communis“ a znamená společný.  

Cílem komunikace je něco oznámit, zprostředkovat, podělit se s určitými informacemi, 

myšlenkami, postoji a názory. (Hesková a Štarchoň, 2009) 

 Charakteristickým znakem pro marketingovou komunikaci je, že se jedná 

o komunikaci primární, jejím smyslem je hlavně komunikovat, něco sdělovat, jejím úkolem je 

stimulovat a podpořit prodej produktů a služeb a působit v souladu s ostatními složkami 

marketingového mixu. (Kotler a Kellner, 2007)  

 Pro spotřebitele vykonává marketingová komunikace mnoho funkcí. Spotřebitelům 

může nastínit, říct nebo ukázat jak a proč se výrobek používá a služba spotřebovává, jakým 
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druhem osob, kdy a kde. Firmy musí komunikovat kvalitně se svými současnými 

i potencionálními zákazníky, což je důležité pro budování a udržování jakéhokoliv vztahu. 

Stejně tak je i klíčovým prvkem snaha společnosti navázat vztah se zákazníky. (Kotler, 2007; 

Kotler a Kellner, 2007) 

Marketingovou komunikaci 

chápeme jako dlouhodobý proces, 

v průběhu kterého se firma snaží 

působit na zákazníky všemi 

aspekty (vizuálními, psanými, 

hovorovými i smyslovými) ve 

všech fázích, při nichž je reálná 

interakce mezi firmou a cílovým 

trhem. Působení marketingové 

komunikace je názorně zachyceno  

        Obr. č. 3.1  Schéma působení marketingové komunikace    na obr. č. 3.1. 
                                Zdroj: Chromý (2010. s. 2) 

 

Záměrným souhrnem aktivit před, ale i při uskutečnění vlastního prodeje, nakupování, 

spotřebě, ale i po ukončení spotřeby se firma snaží působit na chování, postoje a názory 

cílových zákazníků s úmyslem dosáhnout svých vlastních záměrů, přitom je nezbytné 

respektovat skutečnost, že tyto mohou být v průběhu nakupování, spotřeby i po spotřebě 

zpětně ovlivněny. Proto je důležitá i zpětná vazba v podobě specifického monitorování 

chování, postojů a názorů spotřebitelů během nakupování, spotřeby a po spotřebě, ale 

i průběhu vlastního prodeje. (Chromý, 2010) 

3.2.1 Komunikační proces 

 Prvkem jakéhokoliv reklamního či marketingového programu je komunikační proces, 

který probíhá mezi prodávajícím a kupujícím, firmou a jejími potencionálními i současnými 

zákazníky, ale také mezi firmou a jejími dalšími zájmovými skupinami. Jakmile se 

jednotlivec, skupina lidí či organizace pokusí o přenos sdělení či myšlenky, ke komunikaci 

dojde, pokud je příjemce schopen tuto informaci pochopit. (Přikrylová a Jahodová, 2010; 

Clow a Baack, 2008) 
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Obr. 3.2  Komunikační model 

Zdroj: Solomon, M. R., G. W. Marshall a E. W. Stuart. 2006. s. 361) 
 

Komunikační model (obr. č. 3.2) zdůrazňuje klíčové faktory účinné komunikace 

a vysvětluje, jak jsou myšlenky transformovány do podoby sdělení a přenášeny od výrobce ke 

spotřebiteli, jenž chápe, co mu výrobce měl v úmyslu sdělit. (Hesková a Štarchoň, 2009; 

Solomon aj., 2006)  

Odesílatel (zdroj): zdrojem je organizace (např. hotelový řetězec, cestovní kancelář, 

restaurace), osoba či skupina osob, která je iniciátorem komunikačních vztahů, tzn., že přenáší 

informace zákazníkům prostřednictvím komunikačních kanálů, prostředků a forem k objektu 

komunikace. (Přikrylová a Jahodová, 2010; Morrison, 1995)  

Kódování: jedná se o proces převodu zamyšleného sdělení či myšlenky do symbolické 

podoby (slova, obrázky, znaky atd.). Kódování má čtyři základní funkce: upoutat pozornost, 

zjednodušit obsah sdělení, vyvolat nebo podpořit akci, vyjádřit záměr, názor, existenci nebo 

známost. (Kotler, 2007; Hesková a Štarchoň, 2009) 

Sdělení: je aktuální podoba komunikace, putující pomocí různých přenosových zařízení 

od vysílatele k příjemci. Musí obsahovat všechna sdělení nutná k informování, připomenutí, 

přesvědčení či navázání vztahů. Využívá verbální i neverbální prvky komunikace. (Solomon, 

2006) 

Médium: přenos se uskutečňuje prostřednictvím komunikačních cest, kterými se přenáší 

sdělení od odesílatele k příjemci. Tímto prostředkem může být televizní či rozhlasové 

vysílání, webová stránka, billboard, časopis, osobní kontakt, faxy aj. (Kotler, 2007; Solomon, 

2006) 
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Dekódování: k dekódování dochází, jestliže sdělení zasáhne jeden nebo více smyslů 

příjemce. Jde o proces pochopení a porozumění zakódovanému sdělení (pokud příjemce 

správně dekóduje zprávu, zareaguje na ni žádoucím způsobem – vydá se na nákup. (Clow 

a Baack, 2008) 

Příjemce: marketingová komunikace se nemůže odehrávat bez existence příjemce, který 

dokáže sdělení přijmout. Může jim být jedinec nebo organizace (spotřebitel, zákazník, 

nákupčí, obchodní zástupce firmy), kteří zachytí a vyloží obsah sdělení. (Hesková a Štarchoň; 

Solomon, 2006) 

Šum: jednou z překážek snižujících účinnost a efektivitu marketingového sdělení je šum, 

který deformuje či narušuje informaci, jejímž následkem je, že se k příjemci dostane jiné 

sdělení, než odesílatel posílal., obdobně jako při poslechu rádia. (Kotler, 2007; Morrison, 

1995) 

Zpětná vazba: za zpětnou vazbu se považuje odpověď, kterou příjemce vysílá zpět 

k odesílateli sdělení, je určitou formou reakce příjemce na získané informace. Při funkční 

zpětné vazbě jde o nastavení parametrů, jež by měly sledovat efektivitu komunikace a její 

přínos pro firmu, naplnění vytýčených cílů komunikace, reakci chování spotřebitelů. 

(Hesková a Štarchoň, 2009; Morrison, 1995)  

3.2.2 Komunikační mix 

Marketingovou komunikaci charakterizujeme jako souhrnný komunikační program firmy, 

který tvoří jednotlivé složky nebo jejich kombinace. Obdobně jako u jiných částí marketingu 

ji tvoří jednotlivé nástroje v podobě komunikačního mixu. Komunikačním mixem se 

marketingový manažer snaží dosáhnout marketingových a tím i firemních cílů.  

Hesková a Štarchoň (2009) do komunikačního mixu zařadili: 

• reklamu 

• podporu prodeje 

• události a zážitky 

• osobní prodej 

• public relations 

• přímý marketing 
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Reklama 

 Reklama patří k nejstarším a nejrozšířenějším nástrojům ovlivňujících nákupní 

rozhodování. Reklamu definujeme jako placenou, neosobní komunikaci podnikatelských 

subjektů, neziskových organizací a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní 

v reklamním sdělení a jejichž cílem je informovat a přesvědčit skupiny příjemců sdělení 

(cílovou skupinu) prostřednictvím různých médií. K informování a přesvědčování lidí, bez 

ohledu na to, zda se podporuje produkt, služba nebo nápad, je reklama účinným nástrojem 

marketingové komunikace (Pelsmacker, 2003) 

 Hesková a Štarchoň (2009) uvádí, že cíle reklamy nalezneme v oblasti vytváření 

dlouhodobého image produktů ale i firmy, dále ve snaze podnítit okamžitý nákup např. 

nových produktů. 

 Reklama jako metoda marketingové komunikace má své výhody i nevýhody, viz 

tabulka 3.1. (Horner a Swarbrooke, 2003).  

 

Tab. 3.1 Výhody a nevýhody reklamy 

Výhody Nevýhody 

Je velmi pružná a dokáže se zaměřit na velké 
obecenstvo nebo na přesné tržní segmenty. 

Návrh a provedení jsou drahé, obzvláště v televizi 
v hlavním vysílacím čase. 

Může být efektivní vzhledem k vynaloženým 
nákladům, jestliže cílovou skupinu tvoří velký počet 
lidí. 

Je relativně nesnadné sledovat její účinnost, zejména 
proto, že její cíle bývají dlouhodobé. 

Sdělení lze pravidelně opakovat a prostřednictvím 
různých médií, např. televize, časopisů, reklamních 
tabulí atd. 

 

Zdroj: Horner, Susan a John Schwarbrooke (2003) 

Výběr médií 

 Důležitou součástí vytvoření kvalitní reklamy je efektivní mix reklamních médií. 

Rovněž musíme vědět, jak velkou pozornost věnují spotřebitelé různým médiím. Míra 

pozornosti se pro různá média ve své podstatě liší. Faktory, jako je cílové publikum, obsahová 

náplň médií a produktová kategorie ovlivňují pozornost věnovanou reklamě. (Clow a Baack, 

2008)  
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 V současné době je společnost zahlcena různými typy komunikačních kanálů. Janda 

(2013) si myslí, že „moderní cesty“ lze do určité míry měřit a vyhodnocovat, proto marketéři 

jim mohou dávat přednost před komunikací klasickou, ale hrozí, že se snadno můžou nechat 

svést světovými nákladnými reklamami. Ovšem malá firma nebo živnostník na 

mikroregionální úrovni s omezenými finančními zdroji musí využít možné dostupné 

prostředky zdarma nebo s minimálními náklady – obecní zpravodaj, vývěsku, televizní info 

kanály, firmy, místní deníky, prezentace v rádiu, webové stránky, sociální sítě aj.) 

 

Tab. 3.2  Vybrané reklamní prostředky – hlavní výhody a nevýhody použití 

Druh média Výhoda Nevýhoda 

Televize Široký dosah  
Celoplošné pokrytí 
Možnost opakovatelnosti  
Působení na smysly 
 

Pomíjivost sdělení 
Vysoké celkové náklady 
Nutnost plánovat s předstihem 
 

Rozhlas Operativnost 
Nízké náklady 
Možnost segmentace 

Nekomplexnost 
Pomíjivost sdělení 
Problém měření zpětné vazby 

 
Noviny 

 
Nízké náklady na oslovení 
Pokrytí místního trhu 
Možnost segmentace 
Vysoká věrohodnost 

 
Špatná kvalita reprodukce 
Velká konkurence 
Problém měření zpětné vazby 
Krátká životnost 

 
Časopisy 

 
Kvalita a barevnost tisku 
Možnost segmentace 

 
Nedostatečná pružnost 
Dostupnost – vyšší cena 

 
Venkovní reklama 

 
Místní pokrytí 
Možnost se vracet ke sdělení 
Relativní flexibilita 
Kreativity ztvárnění 
Omezená segmentace 

 
Kontroverzní akceptace média 
Problém bezpečnosti 
(billboardy) 

Zdroj: Hesková, Marie a Peter Štarchoň (2009) 

Televize 

 Televize je nejmocnější reklamní médium, které oslovuje široké spektrum 

spotřebitelů, nabízí největší pokrytí, které může najednou zasáhnout miliony diváků. Přesto, 

že jsou celkové náklady na vysílání reklamy vysoké, náklady na jeden kontakt jsou relativně 

nízké. Účinnost této reklamy v posledním desetiletí výrazně klesá. (Kotler a Kellner, 2007; 

Clow a Baack, 2008) 
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 Myslím si, že reklama ve veřejnoprávních i komerčních televizních stanicích je pro 

mnoho firem podnikajících v regionu, kde daná firma působí, finančně velmi nákladná, proto 

bych se přiklonila k využití místních televizních info kanálů, např. Pizzerie Da Claudio by 

mohla umístit reklamní spot v TV Polar, kterou několikrát týdně sleduje 40 % obyvatel 

Moravskoslezského kraje, tj. 381 854 diváků. (Polar televize Ostrava,2014) 

Rozhlas 

 Rozhlas považujeme za doplňkové médium, je zaznamenáván pouze sluchem, 

posluchači jej často vnímají jako příjemnou zvukovou kulisu při jiné činnosti. V rozhlase je 

možno dosáhnout vyšších frekvencí kontaktů cílové skupiny, protože ve srovnání s jinými 

médii se reklama v rozhlase pohybuje v nižší cenové kategorii. Je tedy vhodný pro kampaně 

gastronomických zařízení za účelem budování povědomí o restauraci, pizzerii aj. (Přikrylová 

a Jahodová, 2010) 

 Prezentace v rádiu může být často zadarmo, stačí oslovit kontaktní osobu v rádiu, 

promo manažera, a nabídnout barterovou dohodu. Musíme ovšem počítat s tím, že nebudeme 

mít možnost ovlivnit text reklamy a dostaneme malý mediální prostor. (Janda, 2013) 

Noviny 

 Noviny patří k nejstarším typům médií, komunikační oznámení pokryje lokální, 

regionální i národní trh za relativně nižší cenu než v ostatních médiích. Publikují se 

periodicky, čas jejích přípravy je krátký, komunikační oznámení může být flexibilní a může 

se rychle dostat k cílovému segmentu. V současnosti většinu novin spotřebitelé mají na dosah 

i v on-line verzi. (Kiralová, 2006) 

 Z výzkumu Media projekt za druhé pololetí roku 2013 vyplývá, že obliba deníků 

rozdávaných zdarma u české populace opět roste, např. deník Metro, čte již přes půl milionu 

čtenářů na vydání, kdežto v 2. pololetí 2012 se jednalo o 381 000 čtenářů. (Hořovská 

a Vaníčková, 2013).  

Ve městě Ostrava vycházejí pravidelně týdeník 5plus2, měsíčníky Jižní listy, 

Ostravská radnice a další. Umístění reklamy v těchto tiskovinách se pohybuje v nižších 

cenových relacích než v celostátních periodicích. 

Časopisy 

 Široké publikum umožňují zasáhnout také časopisy, jsou schopny oslovit konkrétní 

cílovou skupinu potenciálních zákazníků. Všeobecně pro časopisy platí, že mohou přenášet 
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velké množství informací a kvalita reprodukce je vysoká. Některé časopisy trpí značnou 

koncentrací uveřejněných inzerátů, důsledkem je snížení účinnosti sdělení. (Pelsmacker, 

2003) 

Venkovní reklama 

Tento způsob reklamy, do které řadíme plakáty, billboardy, vývěsní štíty, reklamní 

tabule, reklamu na dopravních prostředcích, světelné reklamní panely, osvětlené vitríny, 

slouží k pohotovému předání jednoduchého sdělení, k opakování a připomínání. Je tedy 

vhodná pro budování povědomí o produktech a službách, prestiže a image značky (Foret, 

2011) 

Reklama v gastronomických zařízeních může být velmi efektivní, poněvadž obsáhne 

velký počet stávajících i potenciálních hostů při relativně nízkých nákladech. Úkolem 

efektivní reklamy je vylíčit restauraci způsobem, který bude atrahovat cílový segment tak, aby 

vyvolával a udržoval pozornost hosta k vnímání obsahu komunikačního sdělení. Vybrat 

správné médium, pomocí něhož bude možné dosáhnout maximálního efektu, je klíčovým 

úkolem restaurace. Pro reklamu gastronomického zařízení může být využito novin, časopisů, 

direct mailu, rozhlasu, internetu, menu, ubrousky, obalový materiál na pizzu a jídlo aj. 

(Kiraľová, 2006) 

Podpora prodeje 

Podporu prodeje charakterizujeme jako soubor marketingových aktivit, které 

podporují nákupní chování spotřebitele, je to klíčová ingredience marketingových kampaní, 

která se skládá ze souboru pobídkových nástrojů navržených pro stimulaci rychlejšího nebo 

většího nákupu specifického výrobku nebo služby spotřebitelem či prodejním kanálem. 

(Kotler a Keller, 2006) 

Podle Jakubíková (2012) podpora prodeje zahrnuje celou řadu nástrojů – kupony (zasílané 

poštou, vkládané do časopisu, dodané zákazníkovi spolu s účtenkou aj.), vzorky (doručené 

osobně, poštou, v časopisech, přibalené k jiným výrobkům aj.), slevy, zvýhodněné 

a provázané balíčky, přídavky ke zboží (3 v 1), věrnostní programy, bezplatné vyzkoušení, 

ochutnávky, dárkové a upomínkové předměty, zvýšení hodnoty produktu (zákazník za stejné 

peníze dostane více) 

Kotler (2007) uvádí, že nástroje podpory prodeje mají mnoho jedinečných kvalit: přitahují 

pozornost spotřebitelů a nabízejí informace, které mohou vést k nákupu; nabízejí silné stimuly 
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k nákupu prostřednictvím pobídek a výhod, které poskytují spotřebitelům vyšší hodnotu; 

vyvolávají a odměňují rychlou odezvu. 

Pro organizování a podporu prodeje je důležité přesvědčit lidi, aby restauračním zařízením 

dali šanci ukázat, co dokážou. Znamená to:  

•••• být jim vděčný, že jim to umožnili, 

•••• poskytnout jim absolutní kvalitu, aby se v restauraci cítili co nejlépe a vrátili se zpět, 

•••• udělat z nich „prodejce“ našeho produktu pomocí rozhovoru s přáteli a známými 

prostřednictvím referencí. (Kiralová, 2006) 

Události a zážitky 

Pokud chceme zákazníka zaujmout, pobavit, přinést uspokojení z aktů koupě 

a zapomenout na denní starosti, můžeme mu nabídnout nějakou formu „přidané hodnoty“. Na 

tyto nové přístupy obchodníků k nabídce zboží reaguje nástroj komunikačního mixu „události 

a zážitky“. (Hesková a Štarchoň, 2009) 

Vztah firmy a cílového trhu může rozšířit a prohloubit snaha stát se součástí 

jedinečného a osobitně se dotýkajícího okamžiku v životě spotřebitele, a to prostřednictvím 

propojení značky s významnou událostí. Obchodníci rovněž svými novými přístupy k úpravě 

vnitřního prostředí provozovny a nabídky zboží a služeb se snaží dosáhnout originální 

a příjemnou atmosféru (např. luxusní restaurace bude využívat masivní dubový nábytek, 

designové tapety, zavěsy apod.), což můžeme chápat jako „zabalené prostředí“, které může 

zesilovat rozhodnutí o koupi. (Kotler a Kellner, 2006) 

Plánování událostí a zážitků může být směrováno do různých oblastí cílů, které jsou 

zpravidla zaměřeny na: specifický cílový segment s akceptací jejich hodnot, kdy událost je 

volena na základě postoje segmentu produktu – značce, konzumaci apod. (např. akce v období 

svatého Valentýna); zvýšení povědomí o produktu pomocí sponzoringu (zvyšování image) 

formou podpoření sportovní i kulturní akce, lokálních tradic apod.; zvyšování image firmy 

formou sponzoringu do veřejně prospěšné oblasti (provázání společnosti s neziskovými 

organizacemi a charitami); vytváření nových zážitků a evokovat pocity pomocí 

elektronických médií (e-marketingu, virální marketing); akce zaměřené na stimulování 

vlastních zaměstnanců a VIP zákazníků v podobě VIP stanů a salónků s cílem posilovat 

image firmy a upevňovat pozitivní vztahy (např. s novináři), z hlediska zaměstnance tyto akce 

posilují loajalitu k firmě a celkový pocit sounáležitosti); akce soutěžního charakteru (soutěže, 
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losování) propojené na oblast merchandisingu. Součástí akcí jsou ochutnávky, rozdávání 

vzorků apod. (Hesková a Štarchoň, 2009) 

Osobní prodej 

 Osobní prodej představuje osobní kontakt prodejce, který zastává funkci spojovacího 

článku mezi firmou a zákazníkem, se zákazníkem s cílem úspěšného uzavření obchodu. 

Prodejce reprezentuje firmu a také je zdrojem informací o zákazníkovi. Výběru prodejců, 

jejich zaškolování i kontrole, musíme věnovat velkou pozornost, rovněž je nutné motivovat je 

k výborným výkonům v kooperaci s vhodnou formou jejich odměňování (např. provize 

z prodeje). (Jakubíková, 2012) 

 Osobní prodej je velice efektivním nástrojem komunikace, který díky bezprostřednímu 

přímému působení mnohem účinněji než běžná reklama ovlivňuje zákazníka a přesvědčuje ho 

o prioritě nové nabídky, přičemž nejde pouze o to produkt prodat, ale také spotřebitele 

důkladně informovat o jeho správném a vhodném používání a spotřebování. Předností 

osobního styku je rovněž mnohem efektivnější komunikace mezi partnery, v čemž můžeme 

spatřovat výhodu pro prodávajícího, který se lépe a bezprostředně seznámí s reakcemi, 

názory, potřebami, ale i zábranami zákazníků a operativněji a účinněji na ně může zareagovat. 

(Foret, 2011) 

 V osobním prodeji Vaštíková (2008) vidí následující výhody oproti ostatním prvkům 

komunikačního mixu. Jedná se osobní kontakt se zákazníkem, který plní tři funkce – prodej, 

službu zákazníkovi a monitorování (např. servírka pizzerie poskytuje službu hostovi tím, že 

ho informuje o nabídce jídel a nápojů), dále posilování vzájemných vztahů formou častého 

a často i přátelského kontaktu, ke kterému ve službách dochází mezi personálem a hostem. 

Třetí výhodou je stimulace nákupu dalších služeb poskytovaných danou organizací (vstřícný 

přístup servírky k zákazníkovi může vést k následnému využití rozvozu pizzy a jídel). 

 Je velice důležité si uvědomit, že veškerý personál, který v ubytovacích a stravovacích 

službách přichází do styku se zákazníkem, je prodejní personál. Podstatné je, aby všichni 

prodávající vysílali zákazníkům správné signály. Host pohlíží na číšníka – zástupce firmy 

jako na důležitého prodejce a splnění nebo nesplnění jeho představ ovlivní hostův celkový 

dojem z návštěvy restaurace. 

Host v restauraci si všímá jedné nebo více následujících věcí: 

•••• zda oblečení číšníka odpovídá představám hosta, 
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•••• verbální i neverbální vyjadřování číšníka; řeč těla, tj. pohyby hlavy, očí, rukou atd., je 

stejně důležitá jako slova, která říká; velkou roli často hrají gestikulace rukou 

a přikyvování, 

•••• způsob prezentace jídelního lístku a případná doporučení některých jídel 

•••• způsob, kterým číšník dokáže vyvažovat nevšímavost vůči zákazníkovi s jeho 

viditelným obletováním; požadavek zákazníka v tomto směru bude záviset na jeho 

osobnosti a konkrétní náladě, způsob, jakým číšník jedná s dětmi jako zákazníky. 

(Horner a Swarbrooke, 2003) 

 Osobní prodej je do značné míry uměním a je poměrně složitou záležitostí. Restaurace 

často zkouší zvýšit tržby tak, že nutí personál prodávat „navíc“, tzn., aby přiměl zákazníka 

objednat si více, než původně zamýšlel. Je podstatné, aby zákazník nebyl nucen 

k nepříjemným výdajům, protože takový postup ho může odradit od opakované návštěvy. 

(Horner a Swarbrooke, 2003) 

Public relations 

 Další významnou komunikační technikou jsou public relations (překládáme jako 

„vztahy s veřejností“ nebo „práce s veřejností“), které mají zásadní význam pro schopnost 

organizace vybudovat a udržet si příznivý image firmy a dobré vztahy s různými cílovými 

skupinami na základě příznivé publicity, pověstí a událostí. Ačkoliv má tento komunikační 

nástroj velký potenciál pro budování povědomí o značce a získávání preferencí, je nejméně 

využíván. (Solomon, 2006) 

 Mezi hlavní cíle public relations organizace se obvykle řadí: 

•••• tvorba pozitivního povědomí o organizaci a zájmu o její produkty,  

•••• lepší zvládání krizových situací v případě mimořádných událostí, 

•••• získání podpory a pochopení veřejnosti pro poslání budoucí akce nebo činnosti, 

•••• pravdivé, ověřitelné, poctivé, včasné, srozumitelné a otevřené informování veřejnosti, 

získávání její důvěry, 

•••• přesvědčení cílové skupiny veřejnosti o užitečnosti nebo důležitosti jednotlivých 

záměrů, 

•••• nepřetržité vyjednávání a komunikování s veřejností, a to trvalé vytváření, udržování 

a zlepšování své image, koordinace politiky organizace, jejich postupů a aktivit tak, 

aby nebyly v rozporu s veřejným zájmem, s potřebami veřejnosti i regionu. (Vymětal, 

2008) 
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Přímý marketing 

 Přímý marketing řadíme k přímé adresné komunikaci mezi zákazníkem 

a prodávajícím, která se soustředí na prodej zboží a služeb a vychází z reklamy uskutečňované 

prostřednictvím telefonu, pošty, televizního či rozhlasového vysílání, novin a časopisů. 

(Vaštíková, 2008) 

 Direct marketing představuje interaktivní komunikační systém, který využívá jeden 

nebo více komunikačních nástrojů k efektivní reakci. Zákazník již nemusí chodit na trh, ale 

naopak nabídka přijde za ním – do místa bydliště nebo pracoviště. (Foret, 2011) 

 Mezi nejdůležitější znaky přímého marketingu, které přispívají k tomu, že se 

v marketingové komunikaci stále více ve firmách využívá přímý marketing, a to jako 

doplňkový nebo hlavní prvek marketingové komunikace, patří podle Hesková a Štarchoň 

(2009): zaměření se na specifický vymezený segment, efektivní komunikace vzhledem na 

investované finanční prostředky, kontrolovatelnost, měřitelnost reakcí na jednotlivé nabídky, 

možnost předvídat chování existujících zákazníků, vytvoření dlouhodobých vztahů se 

zákazníky, relativní utajenost komunikace se zákazníky, flexibilita realizace akcií přímého 

marketingu. 

Nástroje přímého marketingu 

Direct mail – jedná se o oslovení zákazníků prostřednictvím pošty (přímý prodej služeb, 

získávání kontaktů nebo potenciálních zákazníků, budování a posilování loajality při 

komunikaci se stálými klienty. 

Telemarketing – médiem je telefon. Může mít podobu telefonování a objednávání produktů 

dle reklamy z televize, došlé pošty apod. a posléze kontaktováním klientského centra (tzv. call 

centrum), jež zpracovává poptávky, zákazníkem. 

Televizní a rozhlasový, případně tiskový marketing s přímou odezvou, např. teleshopping, 

který známe z televize. 

Katalogový prodej – pro nabídku doplňkového zboží 

Elektronická pošta – její přílohy obsahují barevné katalogy, videoklipy nebo hudbu, můžeme 

vytisknout kupón na určitou službu, vstupenku na koncert nebo přihlášku na univerzitu. 

(Vaštíková, 2008) 
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3.2.3 Trendy v marketingové komunikaci 

 Osvědčené formy marketingové komunikace pomocí konvečních nástrojů ztrácejí na 

síle, proto se pro oslovení zákazníků marketingoví pracovníci snaží na saturovaných trzích 

nalézt nové možnosti efektivního oslovení zákazníků, obchodních partnerů zainteresovaných 

na komunikaci. Jejich cílem je přinést něco zcela nového, zaujmout vtipem, kreativitou, 

využít čas k oslovení potenciálního zákazníka či předat poselství účinným způsobem tak, aby 

se optimalizovaly marketingové náklady. (Hesková a Štarchoň, 2009) 

 Řada marketingových technik se pozvolna transformuje do specializovaných oborů 

např.: digitální, virový, guerillový, mobilní marketing. Petr Frey (2011) hovoří nejen 

o nich, ale i o zavedených oborech jako jsou mimo jiné event marketing a product 

placement. 

Digitální marketing 

 Digitální marketing je pro některé segmenty trhu a cílové skupiny vhodnější než běžná 

reklama. Frey (2011) digitální marketing chápe jako celkově zastřešující pojem využívající 

digitální technologie, zahrnuje do něj on-line komunikaci na internetu, mobilní marketing 

a sociální média. 

Internet 

Žádné jiné médium nemělo tak zásadní a celosvětový vliv na oblast obchodu, 

marketingu a komunikace a zároveň nezaznamenalo zásadní rozvoj jako internet, tvrdí 

Přikrylová a Jahodová (2010).  Tato celosvětová počítačová síť a komunikační platforma 

pronikla postupně do aktivit firem, státních institucí, organizací, zájmových sdružení 

i jednotlivců. 

 Na českém internetu „brouzdá“ měsíčně kolem 6 milionů aktivních uživatelů. 

Podstatnými vlastnostmi internetu je cílení, jehož možnosti jsou poměrně široké, dosahující 

na úroveň člověka, interaktivita a všudypřítomnost internetu, jehož počet uživatelů značně 

roste, a delší působení. (Frey, 2011) 

 Na internet se postupně odstěhovaly seriózní zdroje informací, zábava i komunikace 

mezi lidmi, zrušil geografické hranice a redefinoval společenský styk. V práci i ve volném 

čase používá celá populace internet, který mění její zvyky, způsob komunikace 

i marketingové nástroje. (Lajka, 2013) 
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 Nemůžeme se proto divit, že zadavatelé internetové reklamy v roce 2013 vložili do 

různých forem on-line propagace 13,3 miliardy Kč a v letošním roce se očekává další nárůst 

o 15 % na 15,31 miliard, a tím se internet stal třetím nejsilnějším médiem z pohledu inzerentů 

za televizní a tiskovou reklamou. Dle průzkumu, který na začátku roku 2014 provedla 

agentura PPM factum research pro Sdružení pro internetovou reklamu, trend vývoje 

inzertních nákladů do jednotlivých mediatypů ukazuje, že on-line reklama by mohla předhonit 

reklamu v tisku cca za 2 roky. (Vaníčková, 2014) 

Sociální média  

Sociální sítě fungují na principu registrace a vytvoření vlastního profilu, který si 

následovně může prohlédnout velké množství lidí zaregistrovaných na těchto serverech. 

(Přikrylová a Jahodová, 2010) 

 Pokud víme, že naše cílová skupina je aktivní na sociálních sítích, je možno si zdarma 

vytvořit stránku, posléze přidávat novinky a aktuality, a ty mezi svými přáteli dále šířit. Zde 

lze pomocí lokátora návštěvnosti snadno měřit počet sdílení, článku, fotografií, informací aj. 

(Janda, 2013) 

 Mezi nejznámější a nejpopulárnější aplikace sociálních sítí patří Facebook, Myspace, 

Spolužáci, Linkedln, Twitter, Youtube. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

• Facebook je rozsáhlý společenský webový systém, který slouží hlavně k tvorbě 

sociálních sítí, komunikaci mezi uživatele, udržování vztahů a zábavy. 

• Posílat a číst příspěvky uveřejněné jinými uživateli, známé jako tweety, umožňuje 

uživatelům poskytovatel sociální sítě a mikroblogu Twitter.  

• Linkedln, tato sociální síť se orientuje na byznys, převážně je využívána pro profesní 

networking. Umožňuje navazování kontaktů, odborné diskuze, interní poštu, nabídky 

práce, aplikace (např. Slide Share, kde můžeme nahrát firemní nebo osobní prezentaci) 

• Youtube je největší internetový server pro sdílení videosouborů. Vyskytujícím se 

problémem je fakt, že mnozí uživatelé nahrávají obsah porušující autorská práva. 

(Frey,2011) 

Mobilní marketing 

 Vznikl z touhy marketérů pro co nejrychlejší a nejinteraktivnější komunikaci se 

zákazníky. Jakubíková (2012) výhody spatřuje v efektivnosti a rychlé připravenosti akce, 

schopnosti mnohem pružněji reagovat na potřeby trhu. Hesková a Štarchoň (2009) doplňují, 
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že předností mobilního marketingu jsou i vysoký uživatelský komfort pro klienty, nízká 

nákladovost na marketingové kampaně, snadná a rychlá aktualizace a široká nabídka dalších 

služeb. Mobilní marketing je využíván v mnoha oblastech: SMS zprávy, MMS, spotřebitelské 

soutěže, realizace anket a výzkumů, věrnostní systémy jako podpora značky a spotřebitelské 

motivace, příjem objednávek, nástroje pro bonusy a odměny aj. 

Virový marketing 

 Virální marketing využívá hlavně e-mailovou komunikaci a internetové stránky, může 

mít podobu videa, e-mailu, odkazu, obrázku, textu, hudby, her apod., který si následně 

uživatelé internetu sami přeposílají, a tím získávají informace o produktu a službě určité 

firmy. K základním výhodám patří jeho nízká finanční náročnost, možnost rychlé realizace 

i šíření zprávy, vysoká účinnost zásahu obzvláště mezi mladými lidmi. Nevýhodu Přikrylová 

a Jahodová (2010) vidí v nízké kontrole nad průběhem kampaně. 

Guerillový marketing 

 Mezi nekonvenční komunikační kampaně s nízkými náklady patří guerillový 

marketing. Používají ho firmy v situaci, kdy nemají dostatek finančních prostředků. Je 

založen zejména na spolupráci podnikatelských subjektů a nabídce kvalitních produktů. 

Cílem je překvapit a zaujmout pozornost spotřebitelů. (Jakubíková, 2012) 

 Výhodou je jeho relativní jednoduchost, využití práce s psychologii, schopnost na sebe 

poutat sekundární publicitu. Základem je kreativně zpracovaný originální nápad s použitím 

nekonvenčních nástrojů (média, venkovní reklamy). (Hesková a Štarchoň, 2009) 

Event marketing 

 Pod pojmem event marketing rozumíme zinscenování plánování a organizování 

zážitků v rámci firemní komunikace uspořádáním různých akcí, které podpoří image firmy 

a její produkty. Cílovou skupinou jsou uživatelé (publikum) např. sportovních akcí 

a hudebních festivalů. Event marketing je úzce spjat se sponzoringem, virálním a guerillovým 

marketingem a dalšími formami prezentace. Jeho cíle jsou směrovány do nejrůznějších 

oblastí, např. do podpory prodeje, působení popularity celebrit na prodej, získání prostoru pro 

propagaci (transparenty na stadionu objevující se v celostátní televizi). (Frey, 2011) 

Product placement 

 Vaštíková (2008) definuje product placement jako záměrné a placené umístění 

značkového výrobku nebo služby do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace (film, 
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počítačové hry atd.). Produkt je prezentován slovně, může být používaný některou postavou 

díla nebo je zachycen v záběru scény filmu či televizního pořadu. Proti klasické reklamě má 

produkt placement relativní nižší náklady na komunikaci. Jeho předností je ovlivňovat emoce 

diváka umocněné působením na paměť, vnímání a následně mít vliv na nákupní rozhodování 

spotřebitele. (Hesková a Štarchoň, 2009) 
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4. Metodika výzkumu 

4.1 Přípravná fáze 

Definice problému 

 Pizzerie Da Claudio se objevila na trhu již před více než dvaceti lety a za dobu svého 

působení si získala mnoho stálých zákazníků. Poněvadž v okolí byla vybudována spousta 

nových restaurací a veřejnost má možnost výběru, je třeba neustále udržovat pizzerii v mysli 

lidí, což je možné ovlivnit efektivní marketingovou komunikací s důrazem na zviditelnění 

provozovny a informování stávajících i potenciálních zákazníků pomocí nástrojů 

komunikačního mixu. Hlavním problémem tedy je, neznalost firmy, zda dosud používané 

prostředky komunikačního mixu jsou v povědomí zákazníků a jsou účelně využívány. 

Cíl výzkumu 

Hlavním cílem mé diplomové práce je zanalyzovat existující marketingovou 

komunikaci firmy, zjistit názory respondentů a na základě získaných dat se dále pokusit 

navrhnout řešení vedoucí k zefektivnění, zdokonalení a zkvalitnění marketingové 

komunikace, což by mělo vést k upevňování pozice pizzerie na trhu tak, aby se ještě více 

dostala do povědomí stávajících zákazníků, aby úspěšně oslovila potencionální zákazníky 

a probudila v nich touhu a zájem využívat poskytované služby, motivovat je k častějším 

návštěvám a rozvíjet v nich oblibu k pizzerii.  

Ve své diplomové práci jsem uskutečnila dvě etapy kvantitativního výzkumu. 

Nejdříve jsem realizovala on-line dotazování prostřednictvím internetu v rámci celé České 

republiky a následně jsem se zaměřila na osobní dotazování u konečných zákazníků přímo 

v pizzerii Da Claudio. 

4.1.1 Online dotazování 

 Cílem online elektronického dotazování bylo zjistit, jak respondenti vnímají 

marketingovou komunikaci při výběru restauračního zařízení a jak je ovlivňuje. Tato etapa 

výzkumu byla prováděna za účelem získání informací pro realizaci hlavního výzkumu 

v pizzerii Da Claudio. 

Typy a zdroje dat 

 V diplomové práci pro výzkum metodou online dotazování byla aplikována jak 

primární data, která byla získána prostřednictvím anonymního sběru dat na internetu, tak 

sekundární data, ze kterých byla použita odborná literatura a časopisy. 
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Metoda analýzy dat 

 Pro první fázi marketingového výzkumu jsem si vybrala metodu elektronického online 

dotazování, kde informace od respondentů jsem získala pomocí umístění dotazníku na portále 

Vyplňto.cz. Dotazník je přílohou č. 1 této diplomové práce.  

 Základní soubor představovali občané žijící v České republice, kteří mají přístup 

k internetu. Výběrový soubor tvořili lidé, kterým jsem pomocí facebookových stránek a e -

mailu zaslala žádost o vyplnění s odkazem na danou webovou stránku, a náhodní uživatelé 

portálu Vyplňto.cz, kde byl dotazník k dispozici v období od 15. 2. do 23. 2. 2014, a byli 

ochotni jej vyplnit. Za uvedené období zveřejněným dotazníkem se zabývalo celkem 133 

respondentů. 

 Dotazník po úvodní žádosti, ve které jsem požádala respondenty o vyplnění, 

následovalo zobrazení 7 po sobě jdoucích otázek, týkajících se marketingové komunikace 

v restauračních zařízeních, a 3 otázky identifikační, kde dotazovaní měli uvést pohlaví, věk 

a kraj, ve kterém žijí. Respondentům byly předloženy uzavřené a polouzavřené otázky a dvě 

baterie zaměřené na reklamní prostředky. 

Kontrola plánu – předvýzkum 

 V období od 10. 2. do 14. 2. 2014 bylo uskutečněno testování dotazníku na 10 

respondentech ve věku 20 – 60 let z řad přátel a rodiny pomocí e-mailu a facebookových 

stránek, aby byly vyloučeny případné nesrovnalosti a nepochopení otázek. Všichni účastníci 

této kontroly neměli problém s vyplněním dotazníku a zhodnotili ho jako přehledný 

a srozumitelný. 

4.1.2 Osobní dotazování 

 Cílem výzkumu formou osobního dotazování bylo zjistit, na jaké úrovni se nachází 

současná marketingová komunikace pizzerie a pokusit se zjistit, jak je respondenty vnímána, 

a zda by uvítali zavedení moderních trendů s důrazem na využití online médií. 

Stanovení hypotéz 

 Hypotézy výzkumu jsme stanovili společně s majitelem pizzerie na základě jeho 

odhadů a praktických zkušeností. 

Hypotéza č. 1: Alespoň třetina všech dotázaných respondentů poslouchá nejčastěji 

rádio Čas. 
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Hypotéza č. 2: V rámci určité výhody v pizzerii potěší akční ceny více ženy než muže.  

Hypotéza č. 3: S faktory letáčku pizzerie jsou celkově spokojenější více ženy než 

muži. 

Hypotéza č. 4: Dvě třetiny dotázaných studentů uvedlo, že uvítají vytvoření profilu 

pizzerie na facebooku z důvodu získávání informací o nabízených 

slevách a konaných akcích.  

Typy a zdroje dat 

 Pro výzkum v mé diplomové práci byly použity jak primární tak sekundární zdroje 

informací. Primární data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření v pizzerii za 

pomocí využití metody osobního dotazování. 

 Ze sekundárních informací byly využívány jak externí zdroje, tak i interní. Z interních 

údajů byly využity detailní informace poskytnuté majitelem firmy a zapůjčení interních 

materiálů. Z externích zdrojů byly využity webové stránky pizzerie Da Claudio a Českého 

statistického úřadu, odborná literatura a časopisy. 

Metoda analýzy dat 

 Pro uskutečnění marketingového výzkumu byla zvolena technika dotazníkového 

průzkumu metodou osobního dotazování. Jako nástroj k získání primárních dat byl použit 

dotazník, který je přílohou č. 2 diplomové práce. Na základě online elektronického dotazníku 

byla získaná data využita k sestavení otázek pro hlavní výzkum, který probíhal v pizzerii Da 

Claudio. Dotazník byl vytvořen tak, že v úvodu je předložena žádost tazatele o vyplnění 

dotazníku a posléze obsahuje celkem 19 otázek, konkrétně zaměřených na pizzerii Da Claudio 

a identifikační údaje respondentů.  

 Do dotazníku byly zapracovány otázky uzavřené, a to jak alternativní, kdy dotazovaní 

mohli vybrat pouze jednu variantu odpovědi, tak selektivní, kde účastníci výzkumu mohli 

označit jednu nebo více odpovědí, nebo polouzavřené s nabídnutou možností únikové 

varianty, např. jiné, s volným řádkem pro napsání vlastní odpovědi. V dotazníku byly rovněž 

použity čtyři baterie, ve kterých respondenti hodnotili jednotlivé faktory podle jejich 

spokojenosti na škále 0 - 5 a důležitosti na škále 0 - 3. 

 Základní soubor tvořili obyvatelé Moravskoslezského kraje ve věku 15 – 65 let, 

kterých, dle údajů českého statistického úřadu, zde žilo k 31. 12. 2012 celkem 863 291, z toho 
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mužů 380 173 (tj. 44,04 %) a žen 483 118 (tj. 55,96 %). Výběrový soubor představovali 

zákazníci pizzerie Da Claudio v časovém období od 4. 3. do 15. 3. 2014, kde zároveň probíhal 

sběr dat. Velikost výběrového souboru byla určena na 150 respondentů, z toho 66 (44 %) 

respondentů budou muži a 84 (56 %) respondentů budou ženy. 

 Pro získávání údajů byla použita kvazireprezentativní technika výběru respondentů 

pomocí kvótního výběru, který je znázorněn v tabulce 4.1. 

 

Tab. 4.1 Výběrový soubor – obyvatelstvo Moravskoslezského kraje 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2013) 

 

Kontrola plánu - předvýzkum 

Před oficiálním dotazováním byla v období od 1. 3. do 3. 3. 2014 provedena pilotáž 

dotazníku, kterou jsem provedla na 10 respondentech přímo v pizzerii. Po vyplnění dotazníku 

jsem je požádala o jejich názor na dotazník, obtížnost otázek, zda otázkám dobře porozuměli 

a jestli bylo k dispozici vyčerpávající množství odpovědí. Na základě připomínek jsem 

doplnila v otázce č. 4 ještě jednu možnost odpovědi – ano, na firemním automobilu a v otázce 

č. 9 – žádný, nechci mít profil na facebooku. Jinak lze hodnotit vypracovaný dotazník za 

srozumitelný, přehledný a pro respondenty pochopitelný. 

Rozpočet výzkumu 

 V rozpočtu marketingového výzkumu jsou uvedeny veškeré náklady spojené 

s realizací výzkumu, které jsem zpracovala v následující tabulce: 
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Tab.  4.2 – Rozpočet výzkumu 

 

 

 

    
    

  

 

 

Zdroj: vlastní 

 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Online dotazování 

Sběr dat 

  V měsíci únoru 2014 byl ve spolupráci s portálem Vyplňto.cz zrealizován dotazník na 

téma Marketingová komunikace v restauračních zařízeních. Dotazování bylo zahájeno dne 

15. 2. 2014 formou oslovení svých přátel a rodiny zasláním odkazu prostřednictvím e-mailu, 

sociální sítě facebook a dobrovolných respondentů navštěvujících internetovou stránku 

Vyplňto.cz. Výhodou bylo, že po rozkliknutí odkazu se všech 10 otázek v dotazníku zobrazilo 

najednou, čímž dotazovaní nebyli odrazeni hned na počátku jeho případnou délkou. Průměrná 

doba vyplňování byla 3:31 minut, návratnost dotazníku 76,2 % (je dána poměrem vyplněných 

a zobrazených dotazníků). 

 Výzkum byl ukončen 23. 2. 2014 a zúčastnilo se ho celkem 133 respondentů 

a výsledky byly k dispozici pod odkazem Moje data, která jsem použila k vyhodnocení. Poté 

jsem získaná data vyhodnotila pomocí programu IBM SPSS Statistics 21, do kterého byla 

převedena již vytvořená datová matice z portálu Vyplňto.cz. K vyhodnocení dat byly využity 

kontingenční a frekvenční tabulky, chi-kvadrat test, jednovýběrový t test a výsledky byly 

znázorněny pomocí grafů a poziční mapy. 
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Struktura výběrového souboru 

Soubor oslovených respondentů jsem uspořádala podle identifikačních znaků do tří 

oddílů dle pohlaví, věku a kraje, ve kterém žijí. V příloze č. 9 v obrázcích č. 1, 2, 3 jsou 

znázorněny grafy struktury respondentů. 

Online výzkumu se zúčastnilo 95 žen, což je 71,43 % a 38 mužů (28,57 %) 

z celkového počtu odpovídajících respondentů. 

 Pro věkové rozdělení respondentů byly použity čtyři věkové kategorie. Nejpočetnější 

skupinou jsou lidé ve věku 20 – 39 let, jež reprezentovalo 104 osob, tj. 78,2 %, za ní se řadí 

věková kategorie 40 – 59 let, ve které vyplnilo dotazník 18,8 % (25 respondentů). 

Zanedbatelnou skupinou jsou mladí lidé do 19 let, kde se pohybovali pouze 4 účastníci 

(3,01 %). Poslední možnost odpovědi, 60 let a více, nebyla vůbec vyplněna.  

 Posledním identifikačním kritériem byla otázka týkající se kraje, ve kterém dotazovaní 

žijí. Nejvíce respondentů pochází z Moravskoslezského kraje, 33,08 % (44 osob), následuje 

Hlavní město Praha s 16,54 %, Zlínský kraj, 15,04 %. V Jihomoravském a Středočeském kraji 

je počet bydlících respondentů shodný, tj. 7,52 %, z Olomouckého kraje odpovědělo 6,02 % 

a z Pardubického 4,51 %. Ostatní kraje reprezentuje malý vzorek respondentů (0,75 % – 1,5 

%), což považuji za nevýznamné. 

4.2.2 Osobní dotazování 

 V pizzerii Da Claudio v centru Ostravy probíhal po dobu 12 dnů v měsíci březnu 2014 

sběr dat pomocí metody osobního dotazování. Vypracovaný dotazník jsem osobně předávala 

hostům vybraným na základě vlastního úsudku podle znaků, které jsem si předem vytýčila 

(viz. tabulka 4.1). Společně s dotazníkem respondenti obdrželi letáček pizzerie, který měli 

zhodnotit na základě předem stanovených atributů. Oslovení zákazníci se ochotně zúčastnili 

mého výzkumu a bez obtíží dotazník vyplnili. 

 Následně byla uskutečněna kontrola správnosti, úplnosti a čitelnosti odpovědí všech 

údajů dotazníků, které byly pro přehlednost očíslovány. Celkem bylo osloveno 156 

respondentů, z toho 6 dotazníků nebylo dostatečně vyplněno, proto byly z výzkumu vyřazeny. 

Počet neutrálních odpovědí je nižší než 10 % z celkového počtu správně vyplněných 

dotazníků. 

 Získaná data jsem zpracovala v programu Microsoft Excel pomocí datové matice, kdy 

každé variantě odpovědi byl přiřazen číselný kód. Poté byla datová matice převedena do 
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programu SPSS Statistics 21, kde jsem se zaměřila na důsledné definování proměnných. 

Následně byly zjištěné údaje vyhodnoceny pomocí frekvenčních a kontingenčních tabulek, 

chi-kvadrat testu, t testů (jednovýběrový t test a t test pro nezávislé skupiny), korelační 

analýzy a grafů, ve kterých byly zobrazeny zkoumané jevy a závislosti mezi nimi. 

Struktura výběrového souboru 

 Oslovení respondenti, kteří se zúčastnili osobního dotazování v pizzerii Da Claudio, 

byli roztřízení dle identifikačních znaků do čtyř skupin podle pohlaví, věku, sociálního statutu 

a místa bydliště. Grafy struktury respondentů jsou znázorněny v příloze č. 9 v obrázcích č. 4, 

5, 6, 7. 

 Při vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že lokální výzkum absolvovalo 58,67 % žen 

a 41,33 % mužů ze 150 dotazovaných, což přibližně odpovídá stanovenému kvótnímu výběru. 

 Byly stanoveny čtyři věkové kategorie, nejpočetnější skupinou jsou respondenti 

ve věku 20 – 39 let (56,67 %), skupina 40 – 59 let byla reprezentována 57 dotazovanými (38 

%), zbylé dvě skupiny jsou zanedbatelné, celkem představují 5,3 %. Ve srovnání s tabulkou 

4.1 je zřejmé, že stanovené kvóty byly dodrženy jen částečně. U věkové skupiny 40 – 59 let 

stanovená kvóta byla splněna, ve skupinách 19 let a méně a 60 let a více se tazateli nepodařilo 

zastihnout v průběhu výzkumu dostatek respondentů, proto kvóty nebyly naplněny a u věkové 

skupiny 20 – 39 let byla kvóta překročena o necelých 10 %. 

 Služeb pizzerie dle sociálního statutu využívá 53,3 % zaměstnaných, druhou skupinu 

tvoří studenti s 24,7 %. Celkem 20 podnikatelů reprezentuje 13,3 % a nejmenší skupinu 

ztělesňují nezaměstnaní (6,7 %) a důchodci (2 %). 

 V posledním identifikačním kritériu bylo hodnoceno místo bydliště respondentů. 

Pizzerii navštěvují nejčastěji hosté žijící v Moravské Ostravě a Přívoze (28 %), Slezské 

Ostravě (13,3 %). V městských částech Heřmanice, Michálkovice, Mariánské Hory, 

Bartovice, Nová Ves, Poruba a Ostrava – Jih se počet dotazovaných pohybuje sestupně 

v rozmezí od 9,3 % do 5,3 %, Ostravu – Radvanice a Rychvald zastupuje nejmenší počet 

účastníků výzkumu, a to 4,7 % a 4 %. 
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5. Analýza současné marketingové komunikace pizzerie 

 V kapitole „Analýza současné marketingové komunikace pizzerie“ byly vyhodnoceny 

dva oddělené výzkumy, globální a lokální. Nejprve se jednalo o elektronický online výzkum 

zaměřený na potencionální zákazníky, posléze o výzkum uskutečněný prostřednictvím 

osobního dotazování přímo v pizzerii. 

5.1 Online dotazování 

 Výsledky výzkumu pro online dotazování byly rozděleny do následujících tří 

podkapitol: návštěvnost restauračních zařízení, komunikační prostředky a využití internetu 

pro marketingovou komunikaci. 

5.1.1 Návštěvnost restauračních zařízení 

Výsledky výzkumu ukázaly, že 

frekvence návštěv u respondentů jsou 

poměrně časté. Z obr. 5.1 je patrné, že 

více než 50 % (55,64 %) dotazovaných 

obyvatel navštěvuje restaurační 

zařízení v rozmezí denně až 1x za 14 

dní. Nejčastější účastníci výzkumu 

využívají služeb restaurací 1x za 

měsíc, tj. 22,56 %.       

               

O

Obr. 5.1 Návštěvnost restauračních zařízení 

Podle chi-kvadrát testu návštěvnosti restauračních zařízení u pohlaví a věku 

respondentů neexistuje žádná závislost, protože hodnota je větší než 0,05. Ovšem v analýze 

adjustovaných reziduí existuje statisticky významný rozdíl mezi pozorovanou a očekávanou 

četností v návštěvnosti restaurací na pohlaví respondentů. Muži navštěvují restaurační 

zařízení denně, což je více než jsme předpokládali, protože naměřená hodnota je větší než 

+ 1,96, proti tomu ženy nenavštěvují pohostinství denně, pouze 1x měsíčně, což je méně než 

jsme očekávali, což je uvedeno v tabulce č. 1 přílohy č. 10. 

V rámci výzkumu dle chi-kvadrát testu (viz. tab. 5.1) existuje závislost mezi 

proměnnými frekvence návštěv a kraji, ve kterém respondenti bydlí. 
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Tab. 5.1 Chi-kvadrát test frekvence návštěv (kraje) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 101,794a 72 ,012 

Likelihood Ratio 93,140 72 ,048 

Linear-by-Linear Association 12,022 1 ,001 

N of Valid Cases 133   

 

 
Výsledky jsou překvapivé v Královéhradeckém kraji, v hlavním městě Praha, 

Jihočeském, Jihomoravském a Pardubickém kraji v intervalu návštěvnosti denně až 1x za 14 

dní, neboť dotazovaní navštěvují restaurace, častěji než jsme očekávali, což dokazuje tabulka 

č. 2 adjustovaných reziduí umístěná v příloze č. 10. Z výsledků vyplývá, že 

v Moravskoslezském kraji je četnost návštěv většinou rovnoměrně rozložena do všech variant 

odpovědí s odchylkou u možnosti 1x za týden, kterou zvolilo 27 % respondentů s bydlištěm 

v tomto kraji. 

Tato otázka byla položena také respondentům v lokálním výzkumu v pizzerii 

s očekáváním, zda bude četnost návštěv korespondovat s globálním výzkumem, který vykázal 

docela vysokou frekvenci, nebo bude vyšší či nižší.  

5.1.2 Komunikační prostředky 

 Při hodnocení polouzavřené otázky č. 7 online dotazníku bylo zjišťováno, jaké 

rozhlasové stanice jsou nejčastěji poslouchány v rámci České republiky. Respondenti mohli 

použít maximálně tři odpovědi současně z desíti možných variant.  

Při bližším rozboru obrázku 5.2 plyne, že nejvyšší procento lidí (36,84 %) poslouchá 

stanici Evropa 2 v závěsu s rádiem Impuls (18,05 %), jelikož se jedná o celoplošně vysílaná 

a oblíbená rádia. Výsledky výzkumu rovněž ukázaly, že o třetí místo s 16,54 % se dělí rádia 

s pokrytím vysílání na celé Moravě a ve Slezsku (Čas, Orion) a rádio Frekvence 1. Vyšším 

procentem 12,78 u možnosti „jiné“ byla překročena akceptovatelná hranice maximálně 10 % 

neutrálních odpovědí, ale neexistují varianty odpovědí, které by překračovaly hranici četností 

alespoň 5 %, proto nebyly vytvořeny nové kódy pro nově vzniklé možnosti. Dotazovaní 

ojediněle uváděli poslechovost místních rádiových stanic ve svém kraji, např. Rádio Beat, 

Proglas, City aj. 
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Obr. 5.2 Rozhlasové stanice 

 

Nejposlouchanější stanicí v rámci Moravskoslezského kraje je Hit Rádio Orion 

s 38,6 %, poté Evropa 2 s 36,4 % a následuje rádio Čas (27,3 %), z čehož je možno 

konstatovat úspěšnost rádia Čas v oblíbenosti mezi respondenty kraje. Výzkum zajímalo jaký 

je podíl posluchačů jednotlivých rádií v určitých věkových kategoriích. Bylo zjištěno, že rádio 

Evropa 2 a Orion si zapínají lidé v mladší a střední generaci ve věku 20 – 39 let, kdežto rádio 

Čas a Český rozhlas upřednostňují spíše respondenti ve věku 40 – 59 let. (viz příloha č. 10, 

tab. 3) 

Tato otázka byla testována i v hlavním výzkumu přímo v pizzerii, protože nás 

zajímalo, na jaké pozici se umístí rádio Čas, z důvodu zájmu majitele investovat případné 

volné finanční prostředky do reklamy tohoto média. 

 Druhá oblast, která byla v rámci šetření testována a srovnávána, se zabývá oslovením 

respondentů vybranými komunikačními prostředky, které byly hodnoceny v otázce č. 2 

obecně, jak účastníky průzkumu dané médium osloví, a otázka č. 5 se konkrétně týkala 

sdělovacích prostředků při výběru restauračních zařízení. Dotazovaní hodnotili jednotlivé 

faktory na škále 1 – 4 (u otázky č. 2: 1 – velmi osloví, 4 – neosloví; u otázky č.5: 1 – velmi 

příznivě, 4 – nepříznivě). Získaná data byla zanesena do vytvořené poziční mapy (obr. 5.3), 

ve které se osy x a y protínají v průměrných hodnotách faktorů jednotlivých baterií, průměr 

2,68 u všeobecného oslovení reklamou a 2,54 u oslovení reklamou při výběru restaurací. 
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 Poziční mapa byla rozdělena do čtyř kvadrantů, motivátory, faktory konkurenčních 

příležitostí, faktory marginálních příležitostí a přeinvestované faktory. 

Obr. 5.3 Poziční mapa oslovení reklamou 

 První kvadrant poziční mapy se týká tzv. motivátorů, který ukazuje, že respondenty 

dokáže nejvíce oslovit reklama všeobecně i při výběru restaurace, a to prostřednictvím 

doporučení přátel, které získalo vysokou známku, internetu, sociálních sítí a propagačních 

materiálů. 

 Ve druhém kvadrantu se nacházejí faktory konkurenčních příležitostí, které říkají, 

že při výběru restauračního zařízení by zákazníky umístěná média relativně dokázala 

u konkurence oslovit, ale všeobecně je tato reklama neosloví. Tento kvadrant neobsahuje 

žádný hodnocený faktor. 

 Důležitými faktory, na které by se měly restaurace zaměřit, jsou faktory 

marginálních příležitostí umístěné ve třetím kvadrantu. Umístily se zde tisk, billboardy, 

dopravní prostředky, rozhlas a e-mail. 

 Poslední kvadrant představuje přeinvestované faktory. Označuje média, která při 

výběru restauračního zařízení zákazníka neosloví, ale obecně na něj dokáže zapůsobit. 

V tomto kvadrantu se nenachází žádný z faktorů, pouze reklama v televizi protkla osu mezi 

třetím a čtvrtým kvadrantem. 
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 Z celorepublikového výzkumu je zřejmé, že média – doporučení přátel, internet, 

sociální sítě a propagační materiály hrají nejdůležitější roli při oslovení reklamou, proto by se 

majitel pizzerie měl jimi zabývat. Z tohoto důvodu byly tyto komunikační prostředky 

podrobněji zkoumány v hlavním výzkumu v pizzerii Da Claudio s cílem zjistit vzájemnou 

interakci uvedených médií se zákazníky pizzerie. 

5.1.3 Využití internetu pro marketingovou komunikaci 

 Na polouzavřenou otázku „Z jakých zdrojů na internetu čerpáte informace 

o restauračních zařízeních?“ je struktura odpovědí značně rozdílná (obr. 5.4). Zatímco většina 

respondentů získává informace o restauracích z vyhledávačů na internetu, jako je seznam.cz 

nebo google.cz (77,44 %), elektronická pošta je docela opomíjená. Příčinu můžeme hledat 

v nedostatečné práci majitelů pohostinství s potencionálními či stávajícími zákazníky 

prostřednictvím e-mailu. Informace o restauračních zařízeních se šíří i pomocí sociálních sítí 

(39,10 %), jsou doménou především mladých lidí (46,2 %), kteří je aktivně využívají, a proto 

se touto cestou můžeme na ně zaměřit. Věková skupina 40 – 59 let nejvíce upřednostňuje 

vyhledávání restaurací pomocí vyhledávačů, z celkového počtu 133 odpovídajících 

respondentů uvedlo 88 % tuto možnost, viz tab. 4 přílohy č. 10. Dalším důležitým zdrojem 

informací jsou slevové portály, tuto odpověď zvolilo 29,32 % účastníků online dotazování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4 Internetové zdroje 
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Účelem této otázky bylo obecně zjistit, ve kterém prohlížeči respondenti vyhledávají 

informace o restauracích, z nabízených možností dávají přednost vyhledávačům, sociálním 

sítím a slevovým portálům. Během osobního dotazování v pizzerii byly pak položeny 

konkrétní otázky na webové stránky, sociální síť Facebook a nákup voucheru přes slevové 

portály. 

Při podrobnějším rozboru sociálních sítí vidíme na obr. 5.5 téměř sedmdesátiprocentní 

převahu sociální sítě Facebook nad Google+ (12,03 %), což dle výzkumu deklarují převážně lidé mezi 

20 až 39 lety. 

Hodnoty chi-kvadrát testu jsou u pohlaví, věku a krajů opět vyšší než 0,05, proto zde 

neexistuje žádný významný statistický rozdíl, ale při posuzování rozdílu mezi naměřenými 

a teoretickými četnostmi bylo zjištěno, že u variant odpovědí v hlavním městě Praha 

sociální síť Linkendl (3,2) a Twitter (2,3), v Moravskoslezském kraji Google+ (2,1), 

v Jihomoravském kraji Facebook (2,2) a v Libereckém kraji Youtube (2,5) byla překročena 

hranice +1,96 u adjustovaných reziduí, tzn. že tyto sociální sítě ve vyjmenovaných krajích 

mají větší zastoupení, než bylo předpokládáno. Překvapivá je hodnota rezidua 3,5 v Ústeckém 

kraji u odpovědi „aplikace nevyužívám“. Všechny uvedené hodnoty jsou k nahlédnutí v tab. 

5 přílohy č. 10. 

 Výsledky adjustovaných 

reziduí zveřejněné v příloze č. 10, 

tab. 6, rovněž ukazují statisticky 

významné rozdíly u Facebooku, kde 

můžeme konstatovat, že ve věkové 

kategorii 20 – 39 let respondenti 

využívají sociální síť nad 

očekávání, oproti tomu věková 

kategorie 40 – 59 let tuto možnost 

volila méně. 

 

     Obr. 5.5 Sociální sítě 

Odpověďmi na otázku „Kterou aplikaci sociální sítě preferujete“ v rámci globálního 

výzkumu respondenti deklarovali, že převážně využívají sociální síť Facebook, tudíž bylo 
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v osobním výzkumu zjišťováno, zda by zákazníci uvítali profil pizzerie Da Claudio na 

Facebooku. 

Další otázka dotazníku se konkrétně týkala využívání nákupů voucherů přes slevové 

portály, např. Slevomat.cz, Slevomol.cz, Zapakatel.cz aj. Z obr. 5.5 plyne, že 64,66 % 

dotazovaných odpovědělo „ano“ využívám nákupu často nebo někdy. Tato možnost slevy je 

oblíbená u věkové kategorie 20 – 39 let (62,5 %). Chi-kvadrát testu o nezávislosti vypovídá, 

že mezi proměnnými nákup voucheru přes slevové portály a pohlavím, věkem a kraji 

neexistuje statisticky významný rozdíl. (viz příloha č. 10, tab. 7) 

 Analýza pomocí tzv. adjustovaných 

reziduí stanovila u odpovědi „ano, často“ 

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji 

hodnotu vyšší než + 1,96, z čehož vyplývá, že 

respondenti těchto krajů nakupují přes 

slevové portály více, než bylo předpokládáno. 

Tabulka 8 adjustovaných reziduí je uvedena 

v příloze č. 10. 

  

   Obr. 5.6 Nákup voucheru přes slevové portály 

 Oblíbenost nákupů přes slevové portály u respondentů zúčastněných online dotazování 

byla podnětem pro zařazení otázky, týkající se využívání slev, do dotazníku  hlavního 

výzkumu v pizzerii Da Claudio. 

5.2 Osobní dotazování 

 Výsledky výzkumu pizzerie Da Claudio formou osobního dotazování byly rozděleny 

do následujících tří tematických celků: spokojenost zákazníků, offline reklama a online 

reklama. Výsledky třídění prvního stupně jednotlivých otázek jsou znázorněny pomocí 

frekvenčních tabulek v příloze č. 12. 

5.2.1 Spokojenost zákazníků 

Mezi prvotní informace o návštěvnosti pizzerie byly zahrnuty následující otázky, které 

se zabývají kritérii, podle nichž si respondenti vybírají svou oblíbenou restauraci, odkud se 

o pizzerii dozvěděli a jak často ji navštěvují. 
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 Výzkum nejdříve zajímalo, podle kterých kritérií si respondenti vybírají svou 

oblíbenou restauraci. Po vyhodnocení otázky (obr. 5.7), ve které si mohli dotazovaní zvolit 

z 16 variant odpovědí maximálně 3, bylo zjištěno, že je nejvíce dokáže ovlivnit kvalita 

služeb (66 %), ochota personálu (48,67 %), příjemné prostředí (42,67 %) a kvalita 

podávaného jídla (40,67 %). V současné ekonomické situaci, kdy se rodinné i firemní 

rozpočty snaží o co nejefektivnější snižování nákladů, je překvapivý výsledek u kritéria 

cenová úroveň, které s dosaženými 16 % se umístilo až uprostřed grafu na sedmém místě, 

následována čistotou restaurace (15,33 %).  

Pizzerie Da Claudio by proto měla věnovat vyjmenovaným kritériím důslednou 

pozornost, aby si udržela stávající a získala potencionální zákazníky. 

Obr. 5.7 Kritéria při výběru restaurace 

 V obr. 5.8 vyjadřují sloupcové hodnoty zastoupení jednotlivých možností z otázky, 

odkud se respondenti dozvěděli o pizzerii Da Claudio. Zde se potvrdilo, že nejlepší reklamu 

vytváří spokojený zákazník. Důkazem je, že 63,33 % dotazovaných hostů uvedlo odpověď 

„doporučení přátel, známých“, přibližně třetina navštívila pizzerii „náhodou“ (37,33 %). Je 

nesporným faktem, že ne všechna média jsou v případě pizzerie využita. Webové stránky 

vyhledává minimální procento dotazovaných lidí (8,67 %), propagační materiály (letáčky, 

vizitky) a tisk jsou na nulové úrovni.  
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Obr. 5.8 Propagace pizzerie 

 

Je proto nutné, aby majitel pizzerie přehodnotil svůj postoj k reklamním médiím 

a věnoval jim více pozornosti, poněvadž internet aktivně využívá mladá a střední generace 

a je pravděpodobné, že by z těchto řad mohli být získáni noví zákazníci. 

 

Frekvence návštěv v pizzerii Da Claudio není příliš častá. Z obr. 5.9 můžeme 

extrahovat nejčastější 

návštěvnost 1x za 3 měsíce 

(17,33 %) a 1x za měsíc 

(16 %). Zanedbatelná není ani 

varianta odpovědi 1x za 

týden, kterou zvolilo 14,67 % 

respondentů především z řad 

podnikatelů. V průběhu 

výzkumu zavítalo do pizzerie i 

8,67 % nových zákazníků, 

z čehož je patrná schopnost 

pizzerie získávat si i při velké 

konkurenci stále nové hosty. 

              Obr. 5.9 Frekvence návštěv pizzerie 

Výzkum zjišťoval, odkud respondenti přicházejí do pizzerie, z jakého bydliště. 

Nejčastějšími hosty jsou občané Moravské Ostravy a Přívozu (28 %), Slezské Ostravy 

(13,33 % ) a městských částí Mariánské Hory (8,67 %), Heřmanice (9,33 %), nezanedbatelní 
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nejsou ani zákazníci s bydlištěm v Michálkovicích, Radvanicích a Bartovicích. (viz příloha 

č. 12, tab. 39) 

Při srovnání online výzkumu s osobním dotazováním bylo konstatováno, že nejčastěji 

přicházejí do restauračních zařízení lidé ve věku 20 – 39 let a to z řad studentů 

a zaměstnaných, rovněž z této věkové skupiny přišlo do pizzerie Da Claudio nejvíce nových 

zákazníků. (viz příloha č. 11, tab. 9, 10) 

K tomu, aby se v pizzerii Da Claudio zvýšila četnost návštěv na úroveň frekvence 

návštěv z globálního výzkumu, kde respondenti odpovídali, že nejčastěji navštěvují restaurace 

v rozmezí denně až 1 x za 14 dní, by měl majitel pizzerie uvažovat nad zavedením některé 

z možností podpory prodeje a snažit se ještě více zlepšit kvalitu služeb a podávaného jídla, 

zaměstnávat ochotný a kvalifikovaný personál, dbát na čistotu a příjemné prostředí. 

5.2.2 Offline reklama 

 V současnosti jsou lidé 

reklamou stále více přesyceni, 

její nárůst vnímají ve všech 

médiích, hraje důležitou roli při 

informování zákazníků a 

podněcují je ke koupi služeb 

v pizzerii. Z obr. 5.10 je 

zřejmé, že pizzerie Da Claudio 

dostatečně nepracuje 

s komunikačními prostředky 

vedoucími k ovlivnění 

stávajících i potencionálních 

zákazníků, což dokazuje vysoký                      Obr. 5.10 Komunikační prostředky 

počet respondentů, kteří se s reklamou vůbec nesetkali (49,24 %). V rámci výzkumu při 

porovnání reklamních prostředků se dotazovaní setkali nejvíce s webovými stránkami (18,27 

%) a vizitkou (14,21 %), i když uvedené výsledky se nedají považovat za dostačující.           

Výsledky výzkumu rovněž ukazují rozdílný postoj k reklamě mezi pohlavími. Tab. 5.2 

vypovídá, že reklamu si prohlížejí více ženy než muži, které jsou všímavější a ochotnější se 

reklamou zabývat, muže reklama dokáže spíše iritovat. Při porovnání výsledků bylo 

konstatováno, že zájem žen u jednotlivých marketingových materiálů převyšuje o desítky 
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procent pozornost mužů, konkrétně u webových stránek byl pozorován rozdíl 21,66 % 

a u vizitek 23,57 %.     

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Majitel pizzerie by se tedy měl zaměřit na důslednější využívání marketingových 

materiálů, se kterými se respondenti již setkali, konkrétně webové stránky, vizitka, firemní 

automobil a letáček, rovněž využívat nové komunikační prostředky, a s jejich pomocí začít 

svou pizzerii více propagovat.               

Při sběru dat v rámci lokálního výzkumu v pizzerii zúčastnění respondenti měli vybrat, 

kterou rozhlasovou stanici nejčastěji poslouchají. Nejsilnějším rozhlasovým médiem zvolili 

rádiovou stanici Čas (23,33 %), což přibližně odpovídá hodnotě 27,3 % v Moravskoslezském 

kraji v rámci online výzkumu. Druhou 

nejčastěji volenou odpovědí byly Český 

rozhlas a Evropa 2, které jsou ve významu 

poslechovosti na stejné úrovni s 15,33 %, 

rádio Orion, které v elektronickém 

výzkumu zaujalo první pozici v rámci 

Moravskoslezského kraje (38,6 %), 

skončilo u výzkumu v pizzerii na spodních 

příčkách pouze s 8 %. (viz obr. 5.11) 

                                    

Obr. 5.11 Rozhlasové stanice 

Z výzkumu týkajícího se rozhlasových stanic byl proveden Chi-kvadrát test, který je 

zobrazen v tab. 5.3, kde můžeme vidět, že existuje závislost mezi proměnnými rozhlasové 

stanice a pohlavím, protože naměřená hodnota signifikance je menší než 0,05. U věku, 

Tab. 5.2 Komunikační prostředky dle pohlaví 

% within pohlaví   
 pohlaví 

muž žena 
 
Setkal/a jste se s nějakou 
reklamou pizzerie Da 
Claudio? 

nesetkal 82,26% 52,27% 

webové stránky 11,29% 32,95% 

letáček 1,61% 13,64% 

vizitka 4,84% 28,41% 

firemní automobil 8,06% 20,45% 
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sociálního statutu a bydliště respondentů je chi-kvadrát test negativní, protože hodnoty 

proměnných jsou vyšší než 0,05.    

Tab. 5.3 Chi-kvadrát test rozhlasových stanic (pohlaví) 

 
 

 
 
 

 

 
 

Ve výzkumu byly rovněž analyzovány očekávané a pozorované četnosti, jednak mezi 

rozhlasovými stanicemi a pohlavím, a také mezi rozhlasovými stanicemi a věkem. Výsledky 

výzkumu adjustovaných reziduí ukazují statisticky významné rozdíly u obou pohlaví v rámci 

rádia Čas (viz příloha č. 11, tab. 11), kde muži poslouchají rádio Čas častěji, kdežto ženy 

méně, než jsme předpokládali, u rádia Frekvence 1 je to s analýzou jednoduchých reziduí 

přesně naopak.  

Statisticky významné rozdíly byly zjištěny také u věkových kategorií, kdy posluchači 

rádií ve věku 40 – 59 let volili odpověď Čas a současně ve věku 60 let a více odpověď Český 

rozhlas, což je více, než bylo očekáváno. (viz příloha č. 11, tab. 12) 

Na základě uvedených výsledků výzkumu by bylo vhodné volné finanční prostředky 

investovat do reklamy v rádiu Čas, aby se zvýšilo povědomí hlavně občanů Ostravy a okolí 

o pizzerii Da Claudio. 

Častokrát využívanou formou 

marketingové komunikace, která je oblíbená 

mezi spotřebiteli, jsou různé akce mající za 

úkol stimulovat zákazníky k uskutečnění 

nákupu. Do výzkumu byla proto zahrnuta 

otázka směřující ke zjištění, jakou formu 

podpory prodeje by respondenti uvítali při 

nákupu služeb v pizzerii. Mezi jednotlivými 

atributy nejsou značné rozdíly, pouze o      

Obr. 5.12 Výhody pro spotřebitele 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,525 8 ,035 

Likelihood Ratio 17,463 8 ,026 

Linear-by-Linear Association 5,802 1 ,016 

N of Valid Cases 150   
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propagační dárky dotazovaní hosté nejevili moc velký zájem, což je pochopitelné, protože při 

návštěvě pizzerie by jim tato forma reklamy nepřinesla očekávanou hodnotu.                         

Výsledky výzkumu v obr. 5.12 potvrdily, že respondenti by nejvíce uvítali akční ceny 

(38,67 %) a množstevní slevy (30,67 %). Ze 41,2 % respondenti ve věku 20 – 39 let dávají 

více přednost množstevním slevám před akčními cenami (28,2 %), dotazovaní ve věku 40 – 

59 let upřednostňují akční ceny (49,1 %) před množstevními slevami (17,5 %). Tyto výsledky 

potvrdily i analýzy adjustovaných reziduí, existuje zde statisticky významný rozdíl u obou 

kategorií. Respondenti ve věku 20 – 39 let by uvítali akční ceny méně, než jsme čekali ale 

množstevní slevy více, než jsme očekávali. U věku 40 – 59 let jsou výsledky analýzy přesně 

naopak. (viz příloha č. 11, tab. 13, 14) 

Bylo by vhodné se nad touto formou podpory prodeje ze strany majitele pizzerie 

zauvažovat a posléze nabídnout zákazníkům určitou, časově omezenou a ekonomicky 

zkalkulovanou, výhodu pro spotřebitele. Jak je zřejmé z výzkumu, hosté projevili zájem 

o akční ceny a množstevní slevy. 

Dalším nástrojem komunikačních prostředků pizzerie Da Claudio je oboustranný 

leták, který se využívá hlavně při rozvozu pizz a jídel. Majitel pizzerie si v srpnu 2013 nechal 

navrhnout a poté zrealizoval tisk tohoto reklamního prostředku. Proto byly v dotazníku 

zahrnuty otázky, týkající se spokojenosti a důležitosti s jednotlivými atributy přiloženého 

letáku, prostřednictvím předložených baterií s výčtem faktorů. Respondenti hodnotili otázku 

zaměřenou na spokojenost na škále 1 – 5, kdy 1 vyjadřovala velmi spokojen a 5 velmi 

nespokojen, a otázku zaměřenou na důležitost, kterou dotazovaní hodnotili na třístupňové 

stupnici 1 – 3 (1 – velmi důležité, 3 – nedůležité). U obou otázek byla nabídnuta možnost 

únikové varianty s neutrální odpovědí 0 – nedokážu posoudit, která byla respondenty využita. 

 K vyhodnocení této baterie byl použit jednovýběrový t test spokojenosti dílčích 

faktorů letáčku. Výsledky tohoto testu jsou znázorněny v tab. 5.4. Z výzkumu plyne, že 

s faktory originalita, barevnost, vzhled, přehlednost, dostatek informací a vtipnost se průměry 

statisticky významně liší, neboť hodnota sig. (2-tailed) je menší než 0,05. Podíváme-li se do 

vedlejšího sloupce na výsledky měření Mean Difference, vidíme, že respondenti jsou 

nadprůměrně spokojeni s těmito faktory kromě vtipnosti, kterou dotazovaní hodnotí jako 

podprůměrnou. Pouze u zajímavosti je hodnota signifikance vyšší než 0,05, což znamená, že 

průměry se statisticky významně neliší a spokojenost respondenti s uvedeným atributem 

hodnotí jako průměrnou. 
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Tab. 5.4 Spokojenost s jednotlivými faktory leták 

 

Při hodnocení otázky zaměřené na důležitost atributů měl respondent klasifikovat 

jednotlivé faktory, které by pro něho byly významné tak, aby ho leták zaujal (tab. 5.5). 

Ve sloupci, který je označen žlutou barvou jsou hodnoty signifikance menší než 0,05 u všech 

atributů mimo faktor zajímavost bylo zjištěno, že průměry u důležitosti se statisticky 

významně liší. U faktorů originalita, vzhled, přehlednost a dostatek informací jsou hodnoty 

záporné, proto je respondenty důležitost hodnocena nadprůměrně. Ovšem u možnosti 

barevnost a vtipnost jsou hodnoty kladné, důležitost u těchto atributů je hodnocena 

podprůměrně, pro dotazované nejsou však tyto faktory natolik významné, aby je daný leták 

nezaujal. V případě atributu zajímavost je hodnota signifikance větší než 0,05, proto je tento 

atribut hodnocen průměrně. 

Tab. 5.5 Důležitost jednotlivých faktorů letáku 
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Spokojenost respondentů se všemi atributy přiloženého letáku pizzerie byla 

vyhodnocena pomocí korelační analýzy, pomocí které výzkum chtěl zjistit, jak na sebe 

vzájemně působí 2 proměnné, k čemuž byla využita korelační matice, v níž jsou přehledně 

znázorněny korelační koeficienty. Nejprve byly porovnány hodnoty signifikance 

u jednotlivých faktorů. U atributů se signifikancí nižší než 0,05 existuje statisticky významná 

závislost. Posléze byl sledován Pearsonův korelační koeficient r pro dvě konkrétní proměnné, 

jehož úkolem je vyjádřit jejich lineární závislost v rozmezí -1 a 1, nakonec je rozhodující 

přiřazený počet hvězdiček u jednotlivých koeficientů. 

Tab. 5.6 Korelační analýza spokojenosti s letákem 

 

Na základě zpracované korelační analýzy v tabulce 5.6 byly ověřeny korelační vztahy 

mezi jednotlivými faktory a bylo zjištěno, že s 99 % spolehlivostí vzhled letáku pizzerie 

silněji koreluje s jeho barevností (oranžově znázorněné pole). Statisticky významný vztah byl 

prokázán také u vzhledu s originalitou (zelené pole), mezi barevností a originalitou (červené 

pole) a přehledností se vzhledem (modré pole). Výsledky korelačních koeficientů 

u vyjmenovaných faktorů spokojenosti s letákem pizzerie se blíží + 1, proto jsou tyto 

vzájemné vztahy na sobě závislé, téměř silněji korelující, protože hodnoty Pearsenova 

lineárního korelačního koeficientu r jsou větší než 0,5, jedná se o pozitivní korelaci.  

Zanalyzováním spokojenosti a důležitosti jednotlivých faktorů týkajících se 

současného letáčku pro zákazníky pizzerie Da Claudio vyplynulo, že respondenti neměli větší 

výhrady vůči předloženému letáčku, pouze se jim zdál málo vtipný a zajímavý, zároveň se 

vyjádřili, že tyto atributy nejsou pro ně až tak důležité, proto by měl majitel přesunout svou 

pozornost hlavně na faktory originalita, barevnost, vzhled a přehlednost a zapracovat je do 

návrhu v případě výroby nového letáku. 
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5.2.3 Online reklama 

 Hitem dnešní doby a zdrojem informací se stalo používání internetu, mimo jiné mění 

i způsob komunikace a marketingové nástroje. Úkolem uzavřené otázky, zajímající se 

o návštěvnost internetových stránek pizzerie Da Claudio (obr. 5.13), bylo zjistit, zda 

respondenti hledají informace na 

webových stránkách pizzerie, a pokud 

zvolili odpověď „ne“, výzkum se 

zajímal o důvod absence. Postoj 

k internetovým stránkám je 

u respondentů rozdílný, necelou 

polovinu (42 %) dotazovaných  vůbec 

nenapadlo, že pizzerie má uveřejněné 

www stránky na internetu, 26 % 

respondentů neví, že pizzerie 

stránkami disponuje, a pouze 28,67 % 

je navštěvuje.       Obr. 5.13 Návštěvnost www stránek pizzerie 

 

 Z chi-kvadrát testu (tab. 5.7) bylo zjištěno, že návštěvnost webových stránek pizzerie 

je závislá na pohlaví, protože hodnota signifikance je menší než 0,05, a proto můžeme 

přijmout alternativní hypotézu, že mezi oběma proměnnými existuje závislost. Z výzkumu 

rovněž vyplývá, že mezi očekávanou a pozorovanou četností proměnných věk, sociální statut 

a bydliště a návštěvností www stránek nebyly zjištěny rozdíly, proto mezi nimi neexistuje 

závislost.  

 
Tab. 5.7 Chi-kvadrát test www stránek (pohlaví) 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,319 4 ,035 

Likelihood Ratio 11,224 4 ,024 

Linear-by-Linear Association 4,061 1 ,044 

N of Valid Cases 150   
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 Pomocí analýzy adjustovaných reziduí bylo zkoumáno, zda existují statisticky 

významné rozdíly mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi návštěv na www stránkách 

pizzerie a zájmu jednotlivých pohlaví o tyty stránky. Výzkum vyhodnotil, že u obou pohlaví 

existují statisticky významné rozdíly. Ženy navštěvují webové stránky pizzerie více, než jsme 

předpokládali, zatímco muži použili více odpověď „ne, nevím, že má webové stránky“, tzn., 

že stránky navštěvují méně, než jsme čekali, a naopak. (viz příloha č. 11, tab. 15) 

 Pomocí výsledků výzkumu bylo zaznamenáno, že většina respondentů www stránky 

nenavštěvuje, což může být způsobeno nedostatečnou propagací www adresy, která není na 

vizitce pizzerie správně uvedena. Rovněž majitel pizzerie nemá zveřejněný odkaz na webové 

stránky na stránkách svých partnerů, proto by bylo podstatné zaměřit se na nápravu. Kontrolu 

návštěvnosti může zabezpečit umístnění lokátoru návštěvnosti na stránkách pizzerie. 

 Součástí dotazníku byla také baterie otázek, která se týkala spokojenosti a důležitosti 

respondentů s prvky webových stránek. Faktory spokojenosti byly hodnoceny na škále 1 – 5, 

kdy známka 1 vyjadřovala nejlepší hodnocení, velmi spokojen a 5 nejhorší hodnocení, velmi 

nespokojen. Důležitost byla hodnocena pomocí třístupňové stupnice 1 – 3, kdy 1 znamenala 

velmi důležité a 3 nedůležité. Dotazovaní mohli využít také únikovou variantu 0 – neumím 

posoudit, ale v dotazníkovém šetření nebyla tato možnost využita. Respondentům byla 

předložena baterie s výčtem faktorů: aktuálnost, obsah stránek, struktura stránek, přehlednost, 

celkový dojem, design a fotogalerie internetových stránek pizzerie Da Claudio. 

 Pro vyhodnocení otázek spokojenosti a důležitosti byly použity jednovýběrové 

t testy, pomocí nichž porovnáváme shodu naměřených průměrů s předem stanovenou 

číselnou hodnotou. Při zjišťování spokojenosti s jednotlivými faktory, byla použita hodnotící 

škála 1 – 5, testovaná číselná hodnota představuje střed škály, tj. číslo 3. 

 Pro přehlednost průměrných známek, kterými ohodnotili spokojenost respondenti 

navštěvující webové stránky pizzerie Da Claudio, byl vytvořen graf rozptýlení (obr. 5.14) 

u jednotlivých faktorů spokojenosti, průměr v grafu je vyjádřen kružnicí. Podle průměrných 

známek jsou dotazovaní nejvíce spokojeni s přehledností a aktuálností webových stránek 

a nejméně s fotogalerií. 
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Obr. 5.14 Graf rozptýlení spokojenosti s jednotlivými faktory webových stránek 

 

 Výsledky jednovýběrového t testu spokojenosti respondentů s jednotlivými faktory 

webových stránek pizzerie Da Claudio jsou zobrazeny v tab. 5. 8. Jelikož naměřené hodnoty 

signifikance jsou menší než 0,05 u všech faktorů, průměry se liší, tzn., že u žádného z faktorů 

spokojenosti nebylo zjištěno průměrné hodnocení. Ve sloupci Mean Difference zjišťujeme, 

zda se jedná o podprůměrné nebo nadprůměrné hodnocení. V našem případě byl zjištěn 

záporný rozdíl naměřeného průměru od testované hodnoty u všech faktorů, proto získaly 

nadprůměrné hodnocení (zelená barva), respondenty byla vyjádřena spokojenost 

s aktuálností, obsahem a strukturou stránek, přehledností, celkovým dojmem, designem 

i fotogalerii nadprůměrně. 

Tab. 5.8 Spokojenost s jednotlivými faktory webových stránek 
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 Respondentům, kteří navštěvují webové stránky, byla dána možnost vyjádřit se 

i k tomu, jak jsou dílčí faktory pro ně důležité. Důležitost hodnotili na škále 1 - 3, středem 

škály a zároveň testovanou číselnou hodnotou je číslo 2. Respondenti hodnotili stejné faktory 

jako při hodnocení spokojenosti. 

 Obr. 5.15 uvádí průměry hodnocení individuálních faktorů podle toho, jak jsou pro 

respondenta důležité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.15 Graf rozptýlení důležitosti s jednotlivými faktory webových stránek 

 

 V tabulce 5.9 jsou zaznamenány výsledky jednovýběrového t testu důležitosti 

dílčích faktorů u internetových stránek. Výzkumem bylo zjištěno, že u struktury stránek 

a celkového dojmu je hodnota signifikance vyšší než 0,05, což znamená, že průměry se 

statisticky významně neliší a důležitost s těmito faktory je průměrná. U aktuálnosti, 

přehlednosti a obsahu stránek byly t testem naměřeny záporné hodnoty (zelená barva), proto 

je respondenty hodnocena důležitost s uvedenými faktory nadprůměrně. Ve sloupci Mean 

Difference byla rovněž sledována důležitost s faktory design a fotogalerie, kde naměřená 

hodnota se dostala do kladných čísel (červená barva), proto je hodnocení důležitosti 

podprůměrné. 
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Tab. 5.9 Důležitost s jednotlivými faktory webových stránek 

 

 Při vyhodnocení spokojenosti a důležitosti s webovými stránkami pizzerie Da Claudio 

bylo zjištěno, že respondenti jsou spokojeni se všemi hodnocenými atributy nadprůměrně, 

proto by měl majitel udržovat tyto faktory na stejné úrovni nebo se je snažit vylepšovat 

pomocí moderních trendů. 

Pro hodnocení spokojenosti a důležitosti s prvky webových stránek pizzerie byla 

zpracována poziční mapa (obr. 5.16). Průměry hodnocených faktorů důležitosti (osa x) 

a spokojenosti (osa y) se protínají v průsečíku se souřadnicemi 1,79 a 1,87. Poziční mapa byla 

rozdělena do čtyř kvadrantů, které jsou nazvány motivátory, faktory konkurenčních 

příležitostí, faktory marginálních příležitostí a přeinvestované faktory. 

V prvním kvadrantu poziční mapy jsou hodnoceny tzv. motivátory, které konstatují, 

že respondenti jsou s přehledností webových stránek pizzerie nejvíce spokojeni, a zároveň je 

pro ně nejdůležitější. Přehlednost obdržela nejvyšší průměrnou známku, a to 1,50, proto by 

měl majitel pizzerie dbát, aby přehlednost www stránek zůstala na stávající úrovni nebo byla 

vylepšena. 

 Ve druhém kvadrantu jsou zobrazeny faktory konkurenčních příležitostí, do kterého 

respondenti svým hodnocením umístili obsah stránek a aktuálnost. Z výzkumu vyplývá, že 

faktory jsou pro dotazované docela důležité, ale nejsou s nimi až tak spokojeni. Majitel by 

měl projevovat větší zájem o obsah stránek a aktuálnost a snažit se o jejich zlepšení. 
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 Faktory marginálních příležitostí, které se nacházejí ve třetím kvadrantu, jsou pro 

uživatele webových stránek méně důležité a zároveň projevují s nimi nižší spokojenost, jedná 

se o celkový dojem, strukturu stránek a fotogalerii. Je důležité, aby se majitel pizzerie nad 

těmito faktory pozastavil a usiloval o jejich zkonalení. 

 Čtvrtý a poslední kvadrant nese název přeinvestované faktory, které pro respondenty 

nejsou až tak důležité, ale jsou s nimi spíše spokojeni. V tomto kvadrantu se neumístil žádný 

z faktorů, jen na hranici třetího a čtvrtého kvadrantu byl lokalizován faktor design. Designu 

internetových stránek nemusí majitel pizzerie věnovat větší pozornost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.16 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti s www stránkami pizzerie 

 

V rámci výzkumu byl také zpracován t test pro nezávislé skupiny porovnávající 

průměry jedné proměnné ve dvou nezávislých skupinách. Pokud je hodnota signifikance, 

která udává rozptyly, nižší než 0,05, existuje závislost a výsledek t testu pro nezávislé skupiny 

hledáme ve sloupci Sig. (2-tailed) o řádek níž. V případě, že je hodnota signifikance vyšší než 

0,05, nejsou mezi naměřenými hodnotami rozdíly a pokračujeme ve stejném řádku do sloupce 

Sig. (2-tailed). V t testu pro nezávislé skupiny byly porovnávány průměry hodnocení faktorů 

spokojenosti a důležitosti na pohlaví, muži a ženy. 
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Tab. 5.10 Hodnocení faktoru spokojenosti dle pohlaví 

 

Výsledek t testu pro dvě sledované nezávislé skupiny (muži a ženy) u spokojenosti 

(tab. 5.10) s faktory webových stránek ukázal, že hodnoty ve sloupcích signifikance 

a signifikance (2-tailed) jsou menší než 0,05, průměry a rozptyly jsou odlišné, muži a ženy 

mají odlišný názor na aktuálnost a celkový dojem internetových stránek. Při hodnocení 

spokojenosti s faktorem design u pohlaví je hodnota signifikance menší než 0,05, tzn., že 

rozptyly jsou rozdílné, ale ve sloupci sig.(2-tailed) je hodnota vyšší než 0,05 – průměry jsou 

shodné.  

U faktorů obsah stránek, struktura stránek a přehlednost jsou názory mužů a žen 

podobné, vykazují stejný rozptyl a průměr, hodnoty sig a sig (2-tailed) jsou vyšší než 0,05, 

proto není nutné provádět žádná marketingová opatření. Výsledky t testu pro nezávislé 

skupiny dále vypovídají, že fotogalerie vykazuje u mužů a žen odlišné průměry, poněvadž sig. 

2-(tailed) je nižší než 0,05 a shodné rozptyly (sig. je vyšší než 0,05).  
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U fotogalerie je proto vhodné provést marketingové opatření, a to doplnit více 

fotografií interiéru, exteriéru, ukázky jídel aj, i když z tab. 5.9 vyplynulo, že fotogalerie není 

pro respondenty až tak důležitá. 

Rovněž byl proveden t test pro dvě nezávislé skupiny pro hodnocení důležitosti 

faktorů internetových stránek, který porovnává aktuálnost, obsah stránek, strukturu stránek, 

přehlednost, celkový dojem, design a fotogalerii z hlediska pohlaví. Tabulka 5.11 zobrazuje 

u mužů a žen stejné rozptyly i průměry při hodnocení důležitosti u faktorů obsah stránek, 

struktura stránek, přehlednost, design a fotogalerie, neboť hodnoty jejich signifikance a sig. 

(2-tailed) jsou vyšší než 0,05, tzn., že respondenti z řad mužů i žen mají podobné názory. 

U faktoru aktuálnost byl vyčíslen odlišný rozptyl, poněvadž hodnota signifikance je nižší 

než 0,05, a průměr faktoru dle důležitosti u mužů a žen je shodný. Naopak u faktoru celkový 

dojem byla naměřena vyšší hodnota signifikance než 0,05, rozptyl je shodný, a signifikance 

(2-tailed) nižší než 0,05, z toho vyplývá odlišnost  průměru.  

Tab. 5.11 Hodnocení faktorů důležitosti dle pohlaví 
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 Další oblastí, která byla v rámci šetření testována a srovnávána, byl komunitní web 

Facebook, který se řadí podle online výzkumu k nejvyužívanějším sociálním sítím. Účelem 

této otázky bylo zjistit, zda by respondenti uvítali profil pizzerie Da Claudio na Facebooku 

(obr. 5.17). Výzkum ukázal, že téměř polovina dotazovaných (49,33 %) využila odpověď 

„ano, uvítala“, 34 % respondentů nemá profil na Facebooku a 16 % by stačily webové 

stránky. 

Při provedení statistického 

testování hypotéz výzkum využil chi-

kvadrát test o nezávislosti, který 

vypověděl hodnotou 0,001, že mezi 

zájmem o profil pizzerie na 

Facebooku a sociálním statutem 

existuje závislost. (viz příloha č.11, 

tab. 16) 

Obr. 5.17 Profil pizzerie Da Claudio na Facebooku 

Rovněž z tabulky adjustovaných reziduí (viz příloha č. 11, tab. 17), která byla v rámci 

výzkumu zpracována, byly zaznamenány statisticky významné rozdíly. Studenti označili 

vícekrát možnost, že by profil pizzerie na Facebooku uvítali, kdežto podnikatelům stačí 

k získání informací o pizzerii webové stránky. V obou případech je hodnota reziduí kladná, 

proto bylo zkonstatováno, že kombinace proměnných  Facebook – student, webové stránky – 

podnikatel mají větší zastoupení, než bylo předpokládáno. Zatímco mezi proměnnými student 

– nemám profil na Facebooku a podnikatel – ano, uvítala, se reziduum dostalo do záporné 

hodnoty, což znamená, že respondenti by tyto varianty uvítali méně, než bylo očekáváno. 

Porovnáním online výzkumu s osobním dotazováním bylo nalezeno, že většina 

respondentů preferuje sociální síť Facebook, zejména se jedná o mladou a střední generaci, 

kteří mají na FB vytvořený profil. Pro majitele pizzerie je to jedna z možností, jak se na tuto 

generaci zaměřit a získat potencionální zákazníky. 

Následující polouzavřená otázka dotazníku zjišťovala důvody, které by respondenty 

vedly k tomu, aby se stali fanoušky facebookových stránek pizzerie (obr. 5.18). Výzkumem 

bylo zaznamenáno, že nejčastějšími důvody jsou informace o nabízených slevách 

a konaných akcích (46 %), získání informací o firmě (43,33 %) a vyjádření vlastního 

názoru (31,33 %). 
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Výsledky výzkumu ukázaly, že sociálním sítím dominují lidé mladší a střední 

generace, což potvrzuje také tabulka 18 v příloze č. 11. Procentuální hodnocení ve věku 20 – 

39 let a u studentů je poměrně vysoké a pouze s malými odchylkami odlišné, nejvíce 

respondenty těchto kategorií zajímají informace o nabízených slevách a konaných akcích, 

získání informací o firmě, 

kdežto respondenty ve věkové 

kategorii 40 – 59 let (19,3 %) 

a statutu podnikatele (35 %) by 

nevedl žádný důvod, aby se 

stali fanoušky facebookových 

stránek, protože zde nechtějí 

mít profil. (viz příloha č.11, tab. 

19) 

                    Obr. 5.18 Důvody ke členství na Facebooku 

 Aby případně vytvořené facebookové stránky měly opodstatnění a byly pro firmu 

přínosem, tazatelem bylo zjištěno, že majitel provozovny by měl zajistit zveřejnění aktuálních 

informací firmě, konaných akcích a slevách, a dát prostor svým zákazníkům k vyjádření 

vlastního názoru k poskytovaným službám pizzerie. 

 Následně výzkum na vzorku 150 respondentů testoval, zda by přivítali nákup 

voucheru pizzerie Da Claudio přes slevové portály (obr. 5.19). Dvě třetiny dotázaných 

(celkem 66 %) by tuto možnost přivítali 

nebo spíše přivítali, což víceméně odpovídá 

výsledku, který byl zjištěn při prováděném 

online dotazování, kde 64,66 % respondentů 

uvedlo, že vouchery nakupují. 

Slevovým portálům dávají přednost 

více lidé ve věku 20 – 39 let (71,8 %) a 65 % 

zaměstnaných dle sociálního statutu, což 

dokazují tabulky 20, 21 v příloze č. 11. 

   Obr. 5.19 Nákup voucheru 

V současné době patří tato podpora prodeje k oblíbeným formám nákupu, jak 

vyplynulo i z online výzkumu v rámci České republiky, kde tyto služby využívá přibližně 
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65 % respondentů. Poskytnutím voucherů na slevových portálech by pizzerie mohla získat 

nové zákazníky, a zároveň by se mohla propagovat na spolupracujících portálech.  

5.3 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: Alespoň třetina všech dotázaných respondentů poslouchá rádio 

Čas. 

Tato hypotéza byla vyhodnocena pomocí otázky č. 10 v dotazníku. I když rádio Čas 

respondenti poslouchají nejčastěji (tab. 5.12) a v rámci výzkumu se umístilo v poslechovosti  

na prvním místě, bylo zjištěno, že rádio Čas poslouchá pouze 23,3 % z výběrového vzorku 

respondentů, proto hypotéza č. 1 potvrzena nebyla. 

Tab. 5.12 Poslechovost rádií 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Hypotéza č. 2: V rámci určité výhody v pizzerii potěší akční ceny více ženy než 

muže. 

 Pro vyhodnocení druhé hypotézy byla využita kontingenční tabulka vytvořená 

z otázek č. 12 a č. 15 z dotazníku, ve které jsou zhodnoceny čtyři varianty odpovědí akční 

ceny, propagační dárky, různé ochutnávky a množstevní slevy dle pohlaví. V tabulce 5.13 

můžeme vidět, že akční ceny více potěší ženy (40,9 %) než muže (35,5 %). Hypotéza č. 2 se 

tedy potvrdila. 
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Tab. 5.13 Výhody pro spotřebitele 

 

 

 

 

 

Hypotéza č. 3: S faktory letáčku pizzerie jsou celkově spokojenější více ženy než 

muži. 

V tabulce 5.14 byly zpracovány odpovědi respondentů týkající se spokojenosti 

s jednotlivými faktory letáčku, které byly vyhodnoceny pomocí otázek č. 14 a č. 15. Při jejím 

podrobnějším vyhodnocení bylo zjištěno, že ženy jsou méně spokojené s faktorem originalita 

než muži, ale s faktory barevnost, vhled, přehlednost, dostatek informací a zajímavost letáčku 

jsou spokojenější než muži. Z výzkumu tedy bylo zjištěno, že celková spokojenost s letáčkem 

je u žen (60,8 %) větší než u mužů (39,2 %), proto hypotéza č. 3 se tedy potvrdila. 

 

Tab. 5.14 Hodnocení spokojenosti jednotlivých faktorů dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotéza č. 4: Dvě třetiny dotázaných studentů uvedlo, že uvítají vytvoření 

profilu pizzerie na Facebooku z důvodu získávání informací o nabízených slevách 

a konaných akcích. 
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 Pro čtvrtou hypotézu byly použity otázky strukturovaného dotazníku č. 8, č. 9 a č. 17. 

V tabulce 5.15 jsou vyhodnoceny otázky týkající se zájmu respondentů o vytvoření profilu 

pizzerie Da Claudio na Facebooku v závislosti na sociálním statutu student. Jak vyplývá 

z uvedené tabulky, 70,3 % studentů by uvítalo registraci pizzerie Da Claudio na sociální sítí 

Facebook, proto byla první část hypotézy potvrzena. 

 

Tab. 5.15 Profil pizzerie na Facebooku 

 

 

 

 
 

 

Důvody ke členství na Facebooku jsou zobrazeny v tabulce 5.16, ze které je zřejmé, že 

studenti nejčastěji označili  v dotazníku odpověď „informace o nabízených slevách 

a konaných akcích“, a to celkem 56,8 % oslovených studentů. Druhá část hypotézy byla 

rovněž přijata. Z výzkumu tak vyplynulo, že byly splněny obě podmínky hypotézy, tudíž 

celkově hypotéza č. 4 byla potvrzena. 

 

                                     Tab. 5.16 Důvody ke členství na Facebooku 
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6. Návrhy a doporučení 

Dnešní moderní doba klade důraz na dokonalou prezentaci poskytovaných služeb 

s cíleným zaměřením se na stávající a získávání potencionálních zákazníků tak, abychom 

v nich vzbudili zájem konzumovat službu v pizzerii. Proto byl zpracován marketingový 

výzkum, aby bylo zjištěno na jaké úrovni má pizzerie vybudovanou současnou 

marketingovou komunikaci.  

Na základě výsledných analýz, vycházejících z osobního dotazování v pizzerii Da 

Claudio, byla zpracována kapitola návrhy a doporučení s cílem přispět k jejímu zlepšení, 

využití dostupných a zároveň moderních komunikačních nástrojů s ohledem na omezené 

finanční prostředky.  

6.1 Spokojenost zákazníků 

 V první části výzkumu byly zjišťovány základní informace zabývající se kritérii, podle 

kterých si respondenti vybírají svou oblíbenou restauraci. Z analýzy vyplynulo, že zákaznicí 

využívají služeb restaurací podle jejich kvality, ochoty personálu, příjemného prostředí 

a kvality podávaného jídla. Pizzerie by se proto měla zaměřit na udržení a zlepšení kvality 

služeb. Z hlediska marketingové komunikace považuji za nedostatek současný jídelní lístek, 

jeho nečitelnost, chybějící překlad do cizích jazyků a specialitu šéfkuchaře. Doporučuji 

majiteli pizzerie tyto nedostatky napravit změnou nečitelného písma v jídelním lístku 

a zajistit překlad do cizích jazyků (angličtina, němčina), poněvadž jídelní lístek je vizitkou 

restaurace a patří mezi nejdůležitější nástroje komunikace. Odborný překlad do anglického 

jazyka je nabízen oslovenou překladatelskou firmou iParťák s. r. o. ve výši 250 Kč bez DPH 

za jednu normostranu textu, která čítá 1 800 znaků včetně mezer, do německého jazyka 350 

Kč bez DPH/1 NS. Celkové finanční náklady na překlad jídelního lístku by činily 4 800 Kč 

bez DPH. Vzhledem k tomu, že existuje spousta studentů, kteří mají vykonanou mezinárodně 

uznávanou certifikovanou jazykovou zkoušku (např. úroveň B2, C1) a jsou schopni text 

bezchybně přeložit za 100 Kč za jednu stránku, doporučila bych využít jejich služeb a cena za 

překlad by se snížila na částku 1 600 Kč. Z hlediska marketingu bych rovněž doporučila 

zařadit do jídelního lístku specialitu šéfkuchaře, protože vykazuje větší obratovost než 

ostatní nabízené položky. (i-Parťák, 2014) 

 Osobní prodej, který spočívá v přímé komunikaci se zákazníkem a prezentaci 

nabízených produktů, je v pizzerii uskutečňován prostřednictvím personálu. Výzkumem bylo 

sděleno, že respondenti vyhledávají svou oblíbenou restauraci také z důvodu ochoty personálu 
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a příjemného prostředí. Proto doporučuji, aby nadále probíhala školení obsluhujícího 

personálu ve znalostech nabízeného sortimentu, protože osobní prodej patří k dobře 

propagované formě neplacené reklamy, a pokud vznikne interakce mezi stávajícím i novým 

personálem a hosty bude jeho realizace účinná. 

 Důležitým zdrojem pro získávání informací o pizzerii Da Claudio bylo respondenty 

nejlépe vyhodnoceno doporučení přátel a známých, ale ostatní komunikační prostředky 

nebyly využity kromě webových stránek, které vyhledává minimální procento dotazovaných 

lidí. Proto bych majiteli pizzerie doporučila nadále udržovat pizzerii alespoň na stávající 

úrovni, aby se šířily kladné reference pomocí doporučení. Pizzerie by se měla hlavně 

zaměřit na propagační materiály a tisk. Vzhledem k tomu, že letáčky jsou přikládány pouze 

k rozvozům pizz a jídel, doporučuji rovněž distribuovat letáky do schránek obyvatel v okolí 

pizzerie, a také je mít i nadále k dispozici zákazníkům na reklamním stojanu v provozovně. 

Dále bych doporučila propagaci firmy v tištěných médiích, např. Metro, 5plus2, Ostravská 

radnice, které jsou dodávány zdarma do schránek obyvatel města Ostravy. Cena inzerce 

v těchto tištěných médiích se pohybuje v nižší cenové hladině, např. v největším zdarma 

distribuovaném  týdeníku 5plus2 vydávaném pro okres Ostrava je cena inzerce při velikosti 

100 x 71 cm 4 200 Kč bez DPH za jedno vydání, v případě opakované inzerce jsou nabízeny 

procentuální slevy. Navrhuji majiteli pizzerie zadat inzertní reklamu do týdeníku 5plus2 

ve formě slevového kupónu. Výše uvedená opatření by mohla vést ke zvýšení frekvence 

návštěv zákazníků v pizzerii, poněvadž respondenti uvedli, že nejčastěji navštěvují pizzerii 

v intervalu 1x za 3 měsíce, což není moc často. 

6.2 Offline reklama 

 Dále výzkum zanalyzoval, že polovina respondentů uvedla, že se s žádnou reklamou 

pizzerie Da Claudio nesetkali, je tedy zřejmé, že majitel pizzerie dostatečně nepracuje 

s komunikačními prostředky, které má v současné době k dispozici. Kromě propagačních 

materiálů a reklamy v tisku, je omezena viditelnost reklamní tabule umístěné nad prosklenými 

výlohami z důvodu realizace zimní zahrádky a je situována ve špatném zorném úhlu. 

K zamezení tohoto negativa vidím příležitost v přesunutí reklamní tabule směrem do pěší 

zóny a jejího nasvícení, čímž bude snadno viditelná. K vylepšení povědomí stávajících 

a získání nových zákazníků by mohlo přispět umístění dvou pouličních poutačů přímo na 

Masarykově náměstí. Jeden reklamní venkovní poutač o rozměru 70 x 100 cm se dá pořídit za 

cenu cca 1 550 Kč bez DPH. Do ceny je třeba zakalkulovat i pronájem plochy na umístění 

poutače, která je stanovena přímo majiteli dotčených pozemků. (Ab-Store, 2014) 
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 Při provádění výzkumu byla testována oblíbenost rozhlasových stanic. Tato otázka 

byla zařazena do výzkumu z důvodu oslovení reklamního oddělení rádia Čas majitelem 

pizzerie na podzim roku 2013, protože měl zájem odvysílat reklamní spoty v tomto médiu. 

Příčinou neuskutečnění reklamní kampaně byl nedostatek finančních prostředků z důvodu 

rekonstrukce nové provozovny a její odložení na rok 2014. Návrh rozhlasové komunikace 

zpracované marketingovým oddělením rádia Čas, který je přílohou č. 7, obsahuje kalkulace 

v několika variantách dle délky spotů a frekvence vysílání, jejíž částka se pohybuje v rozmezí 

od 19 800 Kč do 35 000 Kč. Vzhledem k výsledkům výzkumu, kdy rádio Čas patři mezi 

nejposlouchanější stanice u dotazovaných respondentů, přikláním se k zaktivování 

zaměstnanců rádia Čas a reklamní kampaň uskutečnit formou barterové dohody mezi 

rádiem a pizzerií Da Claudio. Na této formě reklamy může majitel ušetřit finanční prostředky, 

poněvadž je téměř zdarma, a proto je třeba ji využít. 

 Využívanou formou marketingové komunikace je podpora prodeje, která stimuluje 

zákazníky k uskutečnění nákupu služby.  Jednou z částí výzkumu bylo zjistit, o jakou formu 

výhody by měli zákazníci pizzerie zájem. Jak ukazují výstupy analýzy, největší zájem ze 

strany respondentů by bylo o akční ceny a následně o množstevní slevy. Navrhuji proto 

uspořádat nabídkovou akci 2+1, kdy při zakoupení dvou pizz, by zákazníci získali třetí, 

nejlevnější, pizzu zdarma. Hosty by mohla motivovat k návštěvě pizzerie i procentuální 

sleva ve výši 10 % - 20 % z celkové útraty při zakoupení jídla.  Cílená podpora restauračních 

obratů je pro pizzerii v dnešní době důležitá, ale na druhé straně by výhoda pro spotřebitele 

ve větší míře mohla být pro ni škodlivá, proto bych majiteli doporučila nepravidelnost 

v uskutečňování slevových akcí. 

 Respondenti rovněž dostali možnost vyjádřit svou spokojenost se stávajícím letáčkem, 

který byl přiložen k dotazníku. Ačkoliv byli dotazovaní se všemi faktory letáku nadprůměrně 

spokojeni, kromě atributu vtipnost, který nepovažuji v tomto případě za podstatný, doporučuji 

majiteli pizzerie snížit náklady na výrobu letáku s tím, že budou zachovány informace 

a design, pouze by měl být změněn drahý křídový papír za méně kvalitní, a ušetřené 

finanční prostředky přesunout na jiné formy marketingové komunikace. Cena kvalitního 

křídového papíru 200 g je stanovena na 3,09 Kč bez DPH za 1 ks, cena kancelářského papíru 

80 g pro barevný tisk vychází na 0,27 Kč bez DPH za 1 ks. Při tisku 5 000 ks letáků se jedná 

o úsporu ve výši 14 100 Kč. (Office depot, 2010) 
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6.3 Online reklama 

 Webové stránky pizzerie Da Claudio jsou využívány dle výzkumu docela malým 

procentem dotazovaných respondentů a necelou polovinu vůbec nenapadlo stránky navštívit. 

Bylo by proto vhodné umístit na www stránkách tzv. lokátor návštěvnosti, kde by se 

zobrazovala denní, týdenní a celková návštěvnost, aby si majitel pizzerie mohl ověřit, zda 

jsou stránky navštěvovány. K tomu by mohl být využit měřicí nástroj např. Google Analytics, 

který je pro účastníky internetu zadarmo. Je rovněž vhodné na stránkách umístit odkazy na 

partnery a naopak, např. na internetových stránkách firmy Baťa, od které má Da Claudio 

pronajaté prostory. Ke zvýšení návštěvnosti webových stránek by mohl přispět i rezervační 

systém k objednání stolu na určitý den a hodinu. Mezi návštěvníky pizzerie jsou často 

i cizinci, kteří mohou hledat také informace o restauracích na internetu, proto bych doporučila 

majiteli zrealizovat webové stránky také v cizích jazycích např. angličtině, polštině 

a němčině. 

 Čtvrtina dotazovaných vůbec neví, že pizzerie má zřízeny internetové stránky. Jednou 

z možností, jak by se zákazníci mohli dozvědět kontakt na www stránky, je na dokladu 

o zaplacení z registrační pokladny, který obsluha předává hostům, doplnit www adresu 

internetových stránek pizzerie. Rovněž je důležité opravit na firemních vizitkách, které 

jsou k dispozici hostům přímo v provozovně, předcházející webovou adresu za současnou. 

 Při hodnocení spokojenosti s jednotlivými prvky webových stránek jsou dotazovaní, 

kteří hledají informace na stránkách pizzerie, nadprůměrně spokojeni s aktuálností, obsahem 

stránek, strukturou stránek, přehledností, celkovým dojmem, designem i fotogalerií. 

Doporučovala bych udržovat hodnocené prvky stávajících internetových stránek na 

stejné úrovni, průběžně je aktualizovat, rozšířit je o výše navrhované moderní trendy (např. 

lokátor návštěvnosti), případně informovat uživatele internetu o pořádání různých slevových 

akcích apod. 

 Jednou z možností, jak se na internetu propagovat, je prostřednictvím sociálních sítí.  

Při zjišťování informací od respondentů bylo zjištěno, že polovina dotázaných by uvítala 

vytvoření profilu pizzerie Da Claudio na Facebooku, proto bych tuto možnost majiteli 

doporučila. Výzkumem bylo také zaznamenáno, že nejčastějšími důvody návštěvy FB ze 

strany uživatelů, by byly informace o nabízených slevách a konaných akcích, získání 

informací o firmě a vyjádření vlastního názoru. Vzhledem k tomu, že sociální sítě jsou 
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doménou mladší a střední generace, vidím ve zřízení facebookových stránek příležitost se na 

tuto věkovou kategorii zaměřit.  

 V dnešní době je aktuální nakupování výrobků, zboží i služeb přes internet na 

slevových portálech, např. Slevomat.cz, Slevomol.cz, Zapakatel.cz, aj. Také respondenti měli 

možnost se ke slevovým portálům vyjádřit. Z výzkumu vyplynulo, že dvě třetiny dotázaných 

by nákup voucheru prostřednictvím slevových portálu víceméně přivítali. Protože tato 

podpora prodeje patří k oblíbeným formám nákupu, doporučila bych majiteli pizzerie využit 

tuto možnost a nabídnout slevu na některém z portálů, čímž by mohlo dojít k oslovení 

nových i stávajících zákazníků. Provize by činila např. u portálu Slemovat.cz nejméně 25 % 

bez DPH za přivedeného zákazníka. (Slevomat, 2014) 
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7. Závěr 

 Svou diplomovou práci jsem zaměřila na návrh marketingové komunikace pizzerie Da 

Claudio v Ostravě. Cílem bylo zanalyzovat existující marketingovou komunikaci firmy, zjistit 

názory respondentů a na základě získaných primárních dat navrhnout řešení vedoucí 

k zefektivnění, zdokonalení a zkvalitnění marketingové komunikace. 

 V úvodní části své diplomové práce jsem se zabývala charakteristikou ostravského 

trhu pizzerií, kde jsem se zaměřila na historii a současnost pizzerie Da Claudio, organizační 

strukturu zaměstnanců, na současný komunikační mix pizzerie a analýzu konkrétního trhu, 

ve kterém jsem zkoumala konkurenci, dodavatelé a zákazníka za pomocí internetových 

stránek a bakalářské práce. Na základě studia použité literatury byla vypracovaná kapitola 

teoretická východiska marketingové komunikace, ve které byly popsány služby a jejich 

vlastnosti, marketingová komunikace, komunikační proces, komunikační mix a trendy 

v marketingové komunikaci. 

 Praktická část byla rozdělena na přípravnou, ve které byl stanovený problém a cíl 

práce. Výzkum byl uskutečněný pomocí dvou dotazníkových šetření, nejdříve byl proveden 

elektronický online výzkum na portále Vyplňto.cz, na jehož základě byl vypracován dotazník 

pro osobní dotazování přímo v pizzerii, a realizační fázi, v níž byl popsán sběr dat 

a identifikační údaje respondentů. Na základě získaných dat byla zpracována analýza 

současné marketingové komunikace pizzerie, která byla podkladem pro vypracování návrhů 

a doporučení, které by mohly být pro pizzerii přínosem. 

 Z výzkumu vyplynulo, proč zákazníci využívají služeb restaurací, s jakou reklamou 

pizzerie se setkali, hodnotili spokojenost s jednotlivými faktory předloženého letáčku pizzerie 

a jaké rozhlasové stanice poslouchají. Rovněž byla detailně zanalyzována sociální síť 

Facebook a výzkum se zajímal i o stávající webové stránky pizzerie a možnost využití 

slevových portálů. 

 Po vyhodnocení výsledků výzkumu byly zpracovány návrhy a doporučení s cílem 

přispět ke zlepšení současné marketingové komunikace s využitím dostupných 

komunikačních nástrojů a s ohledem na omezené finanční prostředky majitele. Z hlediska 

návštěvníků využívající služeb pizzerie byla doporučena snaha o udržení a zlepšení kvality 

služeb, školení obsluhujícího personálu a udržovat alespoň na stávající úrovni, aby se šířily 

kladné reference. Dalším z návrhů byla distribuce letáků do schránek, propagace firmy 

v tištěných médiích formou inzertní reklamy do týdeníku 5plus2. 
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 V rámci komunikačních prostředků bylo navrženo přesunutí a nasvícení reklamní 

tabule, umístění pouličních poutačů, reklamní kampaň formou barterové dohody v rádiu Čas, 

množstevní slevy a akční ceny.  

Dále bylo doporučeno směřovat marketingovou komunikaci na využití internetu, který 

je veřejností docela opomíjen. Ke sledování uživatelů internetových stránek pizzerie byl 

navržen lokátor návštěvnosti pomocí Google Analytics, vhodné by bylo prezentovat se i na 

odkazech u partnerských dodavatelů a zapojit rovněž rezervační systém. Nedostatky 

v neznalosti internetové adresy by bylo možno odstranit doplněním adresy www stránek na 

dokladu o zaplacení. K získání potencionálních zákazníků mladší a střední generace by si měl 

majitel vytvořit profil pizzerie na Facebooku, kde může prezentovat nabízené slevy 

a informace o konaných akcích. Rovněž by bylo vhodné nabídnout zákazníkům slevu 

prostřednictvím voucheru na slevových portálech. 

Doufám, že mnou provedený marketingový výzkum týkající se současné 

marketingové komunikace v pizzerii Da Claudio a mé návrhy a doporučení budou pro 

majitele pizzerie přínosné, podnětné a realizovatelné v praxi. 
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Obr. - obrázek 
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Příloha č. 1 – Dotazník č. 1 on-line dotazování 

 

Vážený respondente, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřen na marketingovou 

komunikaci restauračních zařízení. Dotazník je zcela anonymní a veškeré Vámi uvedené 

informace budou využity pro zpracování mé diplomové práce. 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a čas věnovaný tomuto dotazníku. 

 
1. Jak často navštěvujete restaurační zařízení? 

 
  denně       1x za měsíc 
  2x za týden      1x za 3 měsíce 
  1x za týden      1x za půl roku a méně často 
  1x za 14 dní      nikdy 
  1x za měsíc      

 
2. Jaký druh reklamy Vás dokáže nejvíce oslovit? 

 
1  2  3  4  

V televizi           
V rozhlase          
V tisku (noviny, časopisy)          
Na internetu           
Na sociálních sítích          
E-mail            
Na billboardech           
Na dopravních prostředcích          
Propagační materiály          
Doporučení přátel, známých          

 

 
3. Z jakých zdrojů na internetu čerpáte informace o restauračních zařízeních? (možnost 

vybrat více odpovědí) 
 

  Sociální sítě   
  Elektronická pošta      
  Vyhledávače (google, seznam)     
  Slevové portály (Slevomat.cz, Slevomol.cz, Zapakatel.cz, aj.) 
  Internetový rezervační systém (Hele.cz, Resta.cz,Dame.Jidlo.cz, aj.)   
  Nečerpám informace na internetu 
  Jiné, uveďte, prosím jaké _________________________ 

 
4. Kterou aplikaci sociální sítě preferujete? 
 

  Facebook      Youtube 
  Google+      Myspyce 
  Twitter       Jinou (uveďte, prosím jakou) _______ 
  Linkdeln      Aplikace nevyužívám 
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5. Jak Vás dokáže oslovit reklama při výběru restauračního zařízení? 

 
1  2  3  4  

V televizi           
V rozhlase          
V tisku (noviny, časopisy)          
Na internetu           
Na sociálních sítích          
E-mail            
Na billboardech           
Na dopravních prostředcích          
Propagační materiály          
Doporučení přátel, známých          

 
6. Využíváte nákupu voucheru přes slevové portály? 

 
  Ano, často 
  Ano, někdy  
  Ne, nikdy  

 
7. Jakou rozhlasovou stanici nejčastěji posloucháte? (možnost zaškrtnout více 

odpovědí) 
 

  Čas       Český rozhlas 
  Orion        Impuls 
  Kiss Morava       Frekvence 1 
  Evropa 2       Jinou (uveďte, prosím jakou) _______ 
  Hellax        Rádio neposlouchám 

 
8. Pohlaví 

 
  Muž        Žena 

 
9. Věk 

 
  19 let a méně      40 – 59 let    
  20 - 39 let      60 let a více 

 
10. Ve kterém kraji České republiky žijete? 

 

  Hlavní město Praha      Moravskoslezský kraj    
  Jihočeský kraj       Olomoucký kraj 
  Jihomoravský kraj      Pardubický kraj 
  Karlovarský kraj      Plzeňský kraj 
  Kraj Vysočina       Středočeský kraj 
  Královéhradecký Kraj      Ústecký kraj 
  Liberecký kraj       Zlínský kraj 
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Příloha č. 2 – osobní dotazování 

Vážený respondente, 
 
jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, oboru marketing a obchod, 

a chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je zaměřen na 

návrh marketingové komunikace pizzerie Da Claudio. Dotazník je zcela anonymní a veškeré 

Vámi uvedené informace budou využity pouze pro zpracování mé diplomové práce. 

U následujících otázek a tvrzení zakroužkujte vždy jednu odpověď, není-li uvedeno 

jinak. 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a čas věnovaný tomuto dotazníku. 

Zadrabajová Jana 

 

1. Podle jakých kritérií si nejčastěji vybíráte svou oblíbenou restauraci? (vyberte 
maximálně 3 odpovědi) 
 

 1.1 kvalita služeb      1.9 možnost platit kartou 
 1.2 cenová úroveň      1.10 čistota restaurace 
 1.3 kuchař       1.11 příjemné prostředí 
 1.4 ochota personálu     1.12 množstevní slevy  
 1.5 interiér a vybavení restaurace    1.13 podle místa bydliště 
 1.6 otevírací doba      1.14 kvalita podávaného jídla 
 1.7 parkování před restaurací    1.15 nabídka poledního menu 
 1.8 možnost platit stravenkami    1.16 doporučení známých, přátel 

 
2. Odkud jste se o pizzerii Da Claudio dozvěděl/a? (možnost zakroužkovat více odpovědí) 
 

 2.1 doporučení přátel, známých    2.5 tisk 
 2.2 webové stránky     2.6 náhodou 
 2.3 informační centrum   2.7 jiný důvod (prosím, uveďte jaký)              
 2.4 propagační materiály (letáčky, vizitky) ________________________________ 

 
3. Jak často navštěvujete pizzerii Da Claudio? 
 

 3.1 denně       3.6 1x za 3 měsíce 
 3.2 2x za týden      3.7 1x za půl roku a méně často 
 3.3 1x za týden      3.8 jsem zde poprvé 
 3.4 1x za 14 dní      3.9 jiné (uveďte, prosím, jak často) 
 3.5 1x za měsíc     ________________________________ 
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4. Setkal/a jste se s nějakou reklamou pizzerie Da Claudio? (možnost zakroužkovat více 
odpovědí) 
 

 4.1 ne, nesetkal      4.5 ano, v tisku 
 4.2 ano, na webových stránkách    4.6 ano, firemní automobil 
 4.3 ano, v letáčku      4.7 jiné (uveďte, prosím s jakou) 
 4.4 ano, na vizitce       ________________________________ 

 

5. Navštěvujete webové stránky pizzerie Da Claudio? (pokud ne, pokračujte otázkou č. 7) 
 

 5.1 ano, navštěvuji      5.4 ne, nevím, že má webové stránky 
 5.2 ne, nemám přístup k PC    5.5 ne, nenapadlo mě to 
 5.3 ne, nemám připojení k internetu   5.6 jiné (uveďte, prosím, jiný důvod) 

________________________________ 
 
6. Jak jste spokojen/a s následujícími prvky webových stránek? 
(1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen, 0 – nedokážu posoudit) 

     1  2  3  4  5   0 
Aktuálnost           
Obsah stránek          
Struktura stránek          
Přehlednost          
Celkový dojem          
Design           
Fotogalerie          
 

 
7. Jak jsou pro Vás důležité jednotlivé prvky webových stránek? 
(1 – velmi důležité,  2 – důležité, 3 – nedůležité, 0 – nedokážu posoudit) 

     1  2  3    0  
Aktuálnost         
Obsah stránek         
Struktura stránek         
Přehlednost         
Celkový dojem         
Design         
Fotogalerie         
 

 
8. Uvítal/a byste profil pizzerie Da Claudio na Facebooku? 
  

 8.1 ano, uvítal/a      8.4 ne, jiné (uveďte, prosím, jaké)  
 8.2 ne, nemám profil na facebooku  ______________________________ 
 8.3 ne, stačí mi webové stránky 
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9. Jaký důvod by Vás vedl k tomu, abyste se stal/a fanouškem facebookových stránek 
pizzerie? (možnost zakroužkovat více odpovědí) 
 

 9.1 získání informací o firmě 
 9.2 informace o nabízených slevách a konaných akcích 
 9.3 komunikace s ostatními účastníky 
 9.4 komunikace se zaměstnanci firmy 
 9.5 vyjádření vlastního názoru po návštěvě pizzerie (reference) 
 9.6 žádný, nechci mít profil na facebooku 
 9.7 jiné (uveďte jaké) _________________________________ 

 
10. Jakou rozhlasovou stanici nejčastěji posloucháte? 
 

 10.1 Čas       10.6 Impuls 
 10.2 Český rozhlas      10.7 Kiss Morava 
 10.3 Evropa 2      10.8 Orion 
 10.4 Frekvence 1   10.9 Jinou (uveďte, prosím jakou)____ 
 10.5 Hellax       10.10 Rádio neposlouchám 

 
11. Ohodnoťte, prosím, jak důležité jsou pro Vás následující atributy, aby Vás skutečně 
leták zaujal? (1 – velmi důležité,  2 – důležité, 3 – nedůležité, 0 – nedokážu posoudit) 
 
     1  2  3   0  
Originalita         
Barevnost         
Vzhled (celkový design)         
Přehlednost         
Dostatek informací         
Vtipnost         
Zajímavost        

 
12. Co by Vás nejvíce potěšilo v rámci určité výhody pro spotřebitele? 
 

 12.1 akční ceny      12.3 různé ochutnávky 
 12.2 propagační dárky      12.4 množstevní slevy 

 
13. Přivítali byste nákup voucheru pizzerie Da Claudio přes slevové portály? 
 

 13.1 ano       13.3 spíše ne 
 13.2 spíše ano      13.4 ne 
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14. Jak jste spokojen/a s následujícími atributy přiloženého letáku pizzerie? 
(1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen, 0 – nedokážu posoudit) 

     1  2  3  4  5   0 
Originalita           
Barevnost          
Vzhled (celkový design)         
Přehlednost          
Dostatek informací          
Vtipnost           
Zajímavost          
 
 

15. Pohlaví 
 

 16.1 muž       16.2 žena 
 
16. Věk 
 

 17.1 19 let a méně           17.3 40 – 59 let 
 17.2 20 – 39 let      17.4 60 let a více 

 
17. Jste: 
 

 18.1 student/ka      18.4 důchodce/ důchodkyně 
 18.2 zaměstnaný/á      18.5 podnikatel/ka 
 18.3 nezaměstnaný/á     18.6 mateřská dovolená 

 

18. Bydliště 

 19.1 Moravská Ostrava a Přívoz    19.4 Ostrava – Mariánské Hory  
 19.2 Ostrava – Jih      19.5 Slezská Ostrava 
 19.3 Ostrava - Poruba      19.6 Jiné  
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Příloha č. 3 – Jídelní a nápojový lístek 

      PIZZA            běžná / rodinná 

Margherita  100,- / 200,- 

tomato, sýr, olivy 

Prosciutto 110,- / 220,- 
 

tomato, sýr, šunka, olivy 

Prosciutto 2 125,- / 250,- 
 

tomato, sýr, šunka, niva 

Funghi 110,- / 220,- 
 

tomato, sýr, žampiony, olivy 

Regina 125,- / 250,- 
 

tomato, sýr, šunka, žampiony, olivy 

Capricciosa 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, šunka, klobásy, žampiony, kozí rohy, olivy 

Roma 135,- / 270,- 
 

tomato, sýr, niva, šunka, klobásy, kukuřice, žampiony 

Romana 125,- / 250,- 
 

tomato, sýr, pikantní salám, žampiony  

Tonno 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, tuňák, cibule, olivy 

Eva 140,- / 280,- 
 

tomato, sýr, šunka, tuňák, kukuřice, cibule, olivy 

Frutti di mare 170,- / 340,- 
 

tomato, sýr, plody moře, česnek, olivy 

4 Stagioni 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, šunka, pikantní salám, artyčoky, žampiony, olivy 

4 Formaggi 130,- / 260,- 
 

tomato, eidam, mozzarella, niva, uzený sýr 

Rovinj 140,- / 280,- 
 

tomato, sýr, niva, šunka, pikantní salám, žampiony, paprika, vajíčka 

Capo 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, šunka, artyčoky, žampiony, vejce 

Picante 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, šunka, feferony, kapary, olivy 

Vegetariana 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, kousky rajčat, paprika, žampiony, kukuřice, olivy 

Casa 140,- / 280,- 
 

tomato, sýr, šunka, pikantní salám, paprika, žampiony, vejce, olivy 

Hawaii 125,- / 250,- 
 

tomato, sýr, šunka, ananas 
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Salami 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, anglická slanina, pikantní salám 

Pancetta 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, anglická slanina, cibule, smetana, olivy 

Venezia 125,- / 250,- 
 

tomato, sýr, šunka, pikantní salám 

Maria 150,- / 300,- 
 

tomato, eidam, mozzarella, niva, parmazán, ančovičky, cibule, olivy 

Marina 140,- / 280,- 
 

tomato, eidam, mozzarella, niva, parmazán, ančovičky 

Parma 160,- / 320,- 
 

tomato, sýr, parmská šunka, olivy 

Con broccoli 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, brokolice, šunka 

Con Spinacci 140,- / 280,- 
 

tomato, sýr, šunka, špenát, česnek, vejce  

Popaj 150,- / 300,- 
 

tomato, sýr, šunka, špenát, česnek, vejce, smetana 

Vesuvio 125,- / 250,- 
 

tomato, sýr, šunka, kukuřice 

Enrico 140,- / 280,- 
 

tomato, sýr, uzené maso, žampiony, kukuřice 

Calzone (KAPSA) 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, uzené maso, žampiony, kozí rohy, olivy 

Calzone 2 
(KAPSA) 

140,- / 280,- 
 

tomato, eidam, mozzarella, niva, parmazán, anglická slanina, žapiony, 

kozí rohy, olivy 

Sicilia 140,- / 280,- 
 

tomato, sýr, anglická slanina, pikantní salám, paprika, niva 

Carpacio 190,- / 380,- 
 

tomato, sýr, mozzarella, hovězí maso, parmazán 

Á la mare 130,- / 260,- 
 

tomato, sýr, uzený sýr, uzená šunka 

Bolognese 140,- / 280,- 
 

tomato, sýr, šunka, bolognese 

Con pollo (kuřecí) 150,- / 300,- 
 

tomato, sýr, šunka, kuřecí nudličky 

Hermelín 140,- / 280,- 
 

tomato, sýr, šunka, hermelín, olivy  

Mozzarella 170,- / 340,- 
 

tomato, mozzarella, šunka, pikantní salám, žampiony, paprika, cibule, 
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smetana 

No tomato 125,- / 250,- 
 

smetana, sýr, šunka, žampiony 

 

       TĚSTOVINY 

Spaghetti 
 
200g Aglio e olio 100,- 

česnek, olivový olej, chilli , olivy, parmazán´ 

 

200g Ala matriciana 120,- 

olivový olej, cibule, anglická slanina, šunka, žampiony 

 

200g Ala bolognese  120,- 

česnek, bolognese, sypané parmazánem 

 

200g Ala carbonara 120,- 

olivový olej, cibule, anglická slanina, vejce, parmazán, smetana 

 

300g Ala napolitana  140,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, rajčatová omáčka, olivy, česnek, 

parmazán 

 

300g Con pollo 140,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, žampiony, česnek, parmazán, 

smetana 

 

300g Con Spinacci 140,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, špenát, česnek, parmazán, smetana 

 

Tagliatelle - široké nudle 
 
300g Agli spinacci con pollo 140,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, špenát, česnek, parmazán, smetana 

 

300g Ala Genovesa 140,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, špenát, smetana, bazalka 

 

300g Al funghi con pollo 140,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, žampiony, česnek, parmazán, 

 smetana 

 

200g Con Broccoli 140,- 
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olivový olej, cibule, kuřecí maso, brokolice, žampiony, česnek,  

parmazán, 

 

200g Ala parma 130,- 

parmská šunka, cibule, niva, smetana 

 

Penne 
 
200g All arrabbiata 120,- 

rajčatová omáčka, chilli, česnek, sypané parmazánem 

 

200g All forno (zapečené) 120,- 

bolognese, sýr, oregáno 

 

200g Ala siciliana 120,- 

olivový olej, cibule, lilek, cuketa, rajčatová omáčka, olivy, česnek, 

sypané parmazánem 

 

200g Al quattro formaggi con parma 130,- 

eidam, mozzarella, niva, parmská šunka, parmazán, smetana 

 

200g Santa Maria 150,- 

olivový olej, losos, mandle, smetana 

 

Gnochi di patate 
 
300g Da claudio 120,- 

olivový olej, cibule, anglická slanina, žampiony, česnek, parmazán, 

smetana 

 

300g Con Spinacci 120,- 

olivový olej, cibule, šunka, špenát, česnek, parmazán, smetana 

 

300g Al quattro formaggi  130,- 

eidam, mozzarella, parmazán, niva, smetana 

 

300g Mama rosa 120,- 

rajská omáčka, šunka, smetana 

 

300g Ala Casa 150,- 

kuřecí maso, parmská šunka, špenát, smetana 

 

300g Ala Salmone 150,- 

losos, smetana 
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Lasagne 
 
300g Della francesco (zapečené) 130,- 

bolognese, smetana, sýr, oregano 

 

300g Della popaj(zapečené) 130,- 

bolognese, špenát, česnek, smetana, sýr, oregano 

 

300g Con pollo (zapečené) 140,- 

tomato, kuřecí maso, smetana 

 

Risotto 
 
300g Lavello 160,- 

olivový olej, cibule, hovězí maso, kuřecí maso, zelenina 

 

300g Con frutti di mare 160,- 

olivový olej, cibule, rajčatová omáčka, mořské plody, česnek, bazalka 

300g Verde 130,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, zelenina, kari, kyselý okurek 

 

Pollo - Kuřecí prsa 
 
150g Pollo alla griglia 120,- 

olivový olej, kuřecí maso, bílé víno 

 

150g Al gorgonzola 140,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, eidam, mozzarella, parmazán, niva, 

smetana 

 

150g Pollo funghi 140,- 

olivový olej, kuřecí maso, žampiony, lilek, smetana 

 

150g Pollo Mario 140,- 

olivový olej, kuřecí maso, rajčata, hermelín 

 

150g Pollo Rossano 140,- 

olivový olej, kuřecí maso, niva, bazalková omáčka 

 

 
200g 

 
Pollo Italiano 

 
140,- 

olivový olej, kuřecí maso plněné parmskou šunkou a sýrem, bílé víno 
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        HOVĚZÍ MASO 

150g Pfeffer fileto 240,- 

hovězí svíčková na grilu, smetanová omáčka 

150g Fileto casa 250,- 

hovězí svíčková na grilu, žampiony, špenát, smetanová omáčka 

300g Mix grill (pro 2 osoby) 430,- 

hovězí svíčková, vepřová panenka, kuřecí maso, brokolice 

 

        BIFTEKY 

250g Bistecca naturale 320,- 

hovězí svíčková, vejce 

250g Bistecca Diavolo/td>  320,- 

hovězí svíčková, cibule, pepřová omáčka, víno 

250g Bistecca San Severo 340,- 

hovězí svíčková, žampiony, parmská šunka 

 

        HOVĚZÍ MASO 

150g Saltimboca Romana 170,- 

vepřová panenka, permská šunka, mozzarella, bílé víno 

150g Scaloppina funghi 180,- 

vepřová panenka, žampiony, smetanová omáčka 

150g Scaloppina gorgonzola 180,- 

vepřová panenka, gorgonzola, smetana 

 

        CALAMARI/RYBY 

150g Callamari grill 240,- 

callamari na grilu, zelenina 

150g Salmone San Giuliano 220,- 

losos, brokolice, smetanová omáčka 

200g Pollo Calabria 140,- 

olivový olej, kuřecí maso plněné anglickou slaninou a nivou, bílé víno 

 

150g Striscette di pollo (nudličky) 140,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, žampiony, sojová omáčka, pikantní 

hořčice 

 

150g Al funghi di bosco (nudličky) 140,- 

olivový olej, cibule, kuřecí maso, žampiony, česnek, pikantní hořčice, 

smetana 
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150g Salmone 220,- 

losos, zelenina, bylinková omáčka 

 

        SALÁTY 

200g Insalata Siciliano 80,- 

rajče, okurka, salát, paprika, olivy, mozzarella, rukola 

200g Insalata Balcana 80,- 

rajče, okurka, paprika, salát, balkánský sýr, olivy 

200g Insalata al tonno 90,- 

rajče, okurka, salát, paprika, tuňák, olivy 

200g Insalata con pollo 90,- 

rajče, okurka, paprika, salát, kuřecí maso 

200g Insalata Mare 130,- 

rajče, okurka, salát, cuketa, mořské plody, olivy 

200g Insalata Prima vera 130,- 

rajče, okurka, paprika, salát, kuřecí maso, hovězí maso, cuketa, 

mozarella 

 

        PŘEDKRMY 

80g Proscuiutto di Parma e melone 130,- 

parmská šunka, žlutý meloun 

100g Caprese 75,- 

mozzarella, rajčata, olivový olej, bazalka, olivy 

80g Rinder carpacio 160,- 

hovězí svíčková, parmazán, pizza brot 

80g Carpacio di salmone 160,- 

losos, pizza brot 

 

       POLÉVKY 

0,33l La zuppa di pollo 45,- 

kuřecí maso, zelenina, nudle 

0,33l La zuppa di aglio 45,- 

česnek, šunka, brambor, vejce, sýr  

0,33l La zuppa minestro 45,- 

rajská omáčka, zelenina 

 

 
       PŘÍLOHY 

200g americké brambory 35,- 

200g krokety 35,- 
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200g hranolky 35,- 

200g vařené brambory 35,- 

200g rýže 35,- 

200g spaghetti 30,- 

200g tagliatelle 30,- 

200g penne 30,- 

30g tatarská omáčka 15,- 

30g ďábelská omáčka 15,- 

30g kečup 15,- 

30g francouzský dressing 15,- 

30g bylinkový dressing 15,- 
 

       PEČIVO 

Chléb I 25,- 

čisté pizza těsto 

Chléb II 50,- 
 

česnek, oregáno 

Trojhránky I 50,- 
 

4 ks, česnek, oregáno 

Trojhránky II 50,- 
 

4 ks, sůl, rozmarýn 

Trojhránky III 50,- 
 

4 ks, sůl, kmín 

Tyčinky I 50,- 
 

sůl, rozmarýn 

Tyčinky II 50,- 
 

sůl, kmín 

 

       DEZERTY  

Marlenka 40,- 

medová, kakaová 

Banana split 60,- 
 

3x vanilková zmrzlina, banán, šlehačka, čokoládová poleva 

Zmrzlinový pohár I 50,- 
 

3x vanilková zmrzlina, šlehačka, čokoládová poleva 

Zmrzlinový pohár II 60,- 
 

3x vanilková zmrzlina, ananas, šlehačka, čokoládová poleva 

Zmrzlinový pohár III 60,- 
 

3x vanilková zmrzlina, jahody, šlehačka, čokoládová poleva 
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Zmrzlinový pohár IV 60,- 
 

3x vanilková zmrzlina, lesní ovoce, šlehačka, čokoládová poleva 

 

       OBLOŽENÉ MÍSY 

200g Mísa Claudio I 220,- 

rajčata, sýr, parmská šunka, pikantní salám, kozí rohy, kyselý okurek 

200g Mísa Claudio II 220,- 

mozzarella, sýr, uzený sýr, balkánský sýr, niva, černé olivy 

 

        KRABICE 

box na běžnou pizzu 10,- 

box na rodinnou pizzu 20,- 

box na jídlo 10,- 
 
      NÁPOJOVÝ LÍSTEK 

Nealkoholické nápoje 
Coca-cola       0,33l  30,- 
Coca-cola light      0,33l  30,- 
Sprite       0,33l  30,- 
Fanta       0,33l  30,- 
Kinley tonic water     0,25l  28,- 
Kinley tonic lemon     0,25l  28,- 
Kinley tonic ginger     0,25l  28,- 
Nestea citron      0,20l  28,- 
Nestea broskev      0,20l  28,- 
Nestea green      0,20l  28,- 
Bonaqua perlivá      0,25l  28,- 
Bonaqua jemně perlivá     0,25l  25,- 
Bonaqua neperlivá     0,25l  25,- 
 

Juice 
 
Cappy pomeranč      0,20l  30,- 
Cappy jahoda      0,20l  30,- 
Cappy černý rybíz     0,20l  30,- 
Cappy jablko      0,20l  30,- 
Cappy multivitamin     0,20l  30,- 
Cappy hruška      0,20l  30,- 
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Káva 
 
Espresso (rispetto, piccollo, lungo)   7g  28,- 
Macchiato      7g  34,- 
Doppio       7g  56,- 
Latte Macchiato      7g  44,- 
Cappucino      7g  39,- 
Vídeňská káva      7g  38,- 
Alžírská káva      7g  44,- 
Irská káva      7g  50,- 
Turecká káva      7g  28,- 
 
Smetana do kávy         6,- 
Med          6,- 
Porce šlehačky         6,- 
 
Studené nápoje 
 
Ledová káva (sezónně)     7g  49,- 
Frapé (sezónně)      7g  48,- 
Coctail sezónně)      0,40l  68,- 

 

Teplé nápoje 

Eilles Tea Diamond (dle nabídky)   2,5g  45,- 
Horká čokoláda (sezónně)    25g  40,- 
Horký juice (dle nabídky)    0,2l  36,- 

 
Pivo 

Radegast 10°      0,30l  23,- 
Radegast 10°      0,50l  28,- 
Radegast 12°      0,30l  25,- 

Radegast 12°      0,50l  30,- 
Pilsner urquell 12°     0,30l  30,- 
Pilsner urquell 12°     0,50l  35,- 
Ovocné pivo (v láhvi)     0,33l  30,- 
Birell (nealkoholické pivo v láhvi)   0,50l  30,- 
 
Rozlévané bílé víno 
 
Müller Thurgau  (suché)    0,10l  17,- 
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Müller Thurgau  (suché)    0,50l  85,- 
Lambrusco  (polosladké)   0,10l  26,- 
 
Rozlévané červené víno 
 
Frankovka  (suché)    0,10l  18,- 
Frankovka  (suché)    0,50l  90,- 
Lambrusco  (polosladké)   0,10l  26,- 
 
Vinné sklepy Lechovice 
Bílá vína 
Rulandské šedé  (suché)    0,75l           250,- 
Tramín červený  (suché)    0,75l           250,- 
Chardonnay  (suché)    0,75l           250,- 
Ryzlink rýnský  (polosladké)   0,75l           290,- 
 
Červená vína 
Modrý portugal  (suché)    0,75l           250,- 
Cabernet Sauvignon (suché)    0,75l           250,- 
Rulandské modré  (suché)    0,75l           250,- 
Frankovka Rosé  (polosladké)   0,75l           290,- 
 
Italská vína 
Fragolino bianco      0,75l           180,- 
Fragolino rosso      0,75l           180,- 
Lambrusco bianco     0,75l           180,- 
Lambrusco rosso      0,75l           180,- 
 
Šumivá vína 
Bohemia demi sec     0,70l           250,- 
 
Aperitivy 
Campari       0,10l  50,- 
Martini bianco      0,10l  50,- 
Martini extra dry      0,10l  55,- 
 
Alkoholické nápoje 
Finlandia Vodka      0,04l  45,- 
Fernet Stock      0,04l  40,- 
Fernet Stock citrus     0,04l  40,- 
Becherovka      0,04l  40,- 
Božkov       0,04l  35,- 
Captain Morgan Black     0,04l  50,- 
Bacardi       0,04l  50,- 
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Beefeater Gin      0,04l  50,- 
Baileys       0,04l  50,- 
Slivovice Jelínek stříbrná    0,04l  45,- 
Jägermeister      0,04l  55,- 
Tullamor Dew      0,04l  60,- 
Ballantines      0,04l  60,- 
Jack Daniels      0,04l  70,- 
Metaxa*****      0,04l  60,- 
Jameson       0,04l  60,- 
 
Horké alkoholické nápoje 
Bílé svařené víno      0,2l  39,- 
Červené svařené víno     0,2l  41,- 
Grog       0,2l  39,- 
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Příloha č. 4 – Internetové stránky pizzerie Da Claudio 
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Příloha č. 5 – Interiér a exteriér pizzerie 
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Příloha č. 6 – vizitka a firemní automobil pizzerie 

Vizitka pizzerie 

 

 

  

Firemní automobil 
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Příloha č. 7 – Návrh rozhlasové komunikace  
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Příloha č. 8 – Letáček pizzerie 
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Příloha č. 9 - Identifikační údaje respondentů 

Online dotazování 

 

 

 

 

 

                      Obr. 1 Pohlaví 

 

 

  

 

Obr. 2 Věk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Obr. 3 Kraj 



 

 

2 

 

Osobní dotazování 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obr. 4 Pohlaví 
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Obr. 5 Věk   

    
  

 

 

 

 

 

 

                                         

                                     Obr. 6 Sociální statut 
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Příloha č. 10 – Výsledky online výzkumu v tabulkách 

Tab. 1 Adjsustovaná rezidua vyjadřující závislost frekvence návštěv na pohlaví 

Adjusted Residual   
 Pohlaví: 

muž žena 

četnost návštěvnosti 

denně 2,6 -2,6 

2x za týden ,5 -,5 

1x za týden 1,6 -1,6 

1x 14 dní -1,1 1,1 

1x za měsíc -1,2 1,2 

1x za 3 měsíce -,9 ,9 

1x za půl roku a méně často -,5 ,5 

 

Tab. 2 Adjustovaná rezidua vyjadřující závislost frekvence návštěv na kraji, ve kterém žijí 
 

Adjusted Residual   
 četnost návštěvnosti 

denně 2x za 

týden 

1x za 

týden 

1x 14 

dní 

1x za 

měsíc 

1x za 3 

měsíce 

1x za půl roku 

a méně často 

Kraj 

Hlavní město Praha ,9 3,4 ,6 -1,9 -1,7 1,0 -1,7 

Jhočeský kraj -,2 -,4 -,5 2,1 -,5 -,4 -,3 

Jihomoravský kraj -,8 ,6 -,7 2,6 -1,0 -1,2 ,0 

Kraj Vysočina -,3 -,6 -,7 1,1 ,9 -,5 -,5 

Královehradecký kraj 2,9 1,5 -,7 -,7 -,8 -,5 -,5 

Liberecký kraj -,3 -,6 -,7 -,7 ,9 -,5 1,9 

Moravskoslezský kraj ,6 -1,1 1,9 ,3 -,4 -,7 -,8 

Olomoucký kraj -,7 -1,2 -,4 -1,4 ,2 2,3 1,5 

Pardubický kraj -,6 -1,0 -,1 2,0 -,4 ,4 -,8 

Plzeňský kraj -,3 -,6 -,7 -,7 -,8 3,9 -,5 

Středočeský kraj -,8 -,3 ,2 -,7 2,2 -,2 -1,1 

Ústecký kraj -,5 ,7 -1,0 ,3 1,3 -,8 -,7 

Zlínský kraj -,1 -1,2 -1,0 -,5 ,9 -1,0 3,3 
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Tab. 3 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost rozhlasové stanice na věku 
 

% within $rádio   
 Věk: 

19 let a méně 20 - 39 let 40 - 59 let 

rádio 

Čas 4,5% 59,1% 36,4% 

Český rozhlas 0,0% 44,4% 55,6% 

Evropa 2 6,1% 89,8% 4,1% 

Frekvence 1 9,1% 63,6% 27,3% 

Hellax 0,0% 100,0% 0,0% 

Impuls 0,0% 75,0% 25,0% 

Kiss Morava 20,0% 73,3% 6,7% 

Orion 0,0% 81,8% 18,2% 

Rádio Neposlouchám 0,0% 80,0% 20,0% 

JIné 0,0% 94,4% 5,6% 

 

Tab. 4 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost internetových zdrojů na věku 
 

% within Věk   
 Věk: 

19 let a méně 20 - 39 let 40 - 59 let 

zdroja 

sociální sítě 50,0% 46,2% 8,0% 

elektronická pošta 0,0% 3,8% 12,0% 

vyhledávače 50,0% 76,0% 88,0% 

slevové portály 75,0% 26,9% 32,0% 

internetový rezervační systém 25,0% 7,7% 12,0% 

nečerpám informace 0,0% 12,5% 12,0% 
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Tab. 5 Adjustovaná rezidua vyjadřující závislost sociálních sítí na kraji, ve kterém žijí 
 

Adjusted Residual   
 sociální sítě 

Facebook Google+ Linkendl Twitter Youtube Aplikace 

nevyužívám 

Kraj 

Hlavní město Praha -1,2 -1,9 3,2 2,3 ,5 1,4 

Jhočeský kraj ,7 -,4 -,2 -,1 -,3 -,3 

Jihomoravský kraj 2,2 -1,2 -,6 -,3 -,9 -,9 

Kraj Vysočina ,9 -,5 -,3 -,1 -,4 -,4 

Královehradecký kraj -,6 1,7 -,3 -,1 -,4 -,4 

Liberecký kraj -,6 -,5 -,3 -,1 2,5 -,4 

Moravskoslezský kraj ,5 2,1 -1,4 -,7 -1,5 -,7 

Olomoucký kraj -,5 ,0 -,5 -,3 ,7 ,7 

Pardubický kraj ,7 -,9 -,4 -,2 1,0 -,7 

Plzeňský kraj ,9 -,5 -,3 -,1 -,4 -,4 

Středočeský kraj -,7 -,2 -,6 -,3 1,7 ,4 

Ústecký kraj -,9 -,8 -,4 -,2 -,5 3,5 

Zlínský kraj -,5 1,2 ,6 -,4 -,3 -1,3 

 
 
Tab. 6 Adjustovaná rezidua vyjadřující závislost sociálních sítí na věku 

 

Adjusted Residual   
 Věk: 

19 let a méně 20 - 39 let 40 - 59 let 

sociální sítě 

Facebook ,2 2,4 -2,7 

Google+ -,8 -1,6 2,0 

Linkendl -,4 -,2 ,3 

Twitter -,2 ,5 -,5 

Youtube 1,5 ,0 -,6 

Jiné -,5 -2,5 2,9 
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Tab. 7 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost slevových portálů na věku 
 

% within Věk:   
 Věk: Total 

19 let a méně 20 - 39 let 40 - 59 let 

slevové portály 

ano, často 0,0% 5,8% 12,0% 6,8% 

ano, někdy 100,0% 56,7% 56,0% 57,9% 

ne, nikdy 0,0% 37,5% 32,0% 35,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 8 Adjustovaná rezidua vyjadřující závislost slevových portálů na kraji 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjusted Residual   
 slevové portály 

ano, často ano, někdy ne, nikdy 

Kraj 

Hlavní město Praha ,5 1,1 -1,4 

Jhočeský kraj -,3 ,9 -,7 

Jihomoravský kraj -,9 ,1 ,3 

Kraj Vysočina -,4 -,2 ,4 

Královehradecký kraj 2,5 -1,7 ,4 

Liberecký kraj -,4 -1,7 1,9 

Moravskoslezský kraj ,0 -,6 ,6 

Olomoucký kraj -,8 ,3 ,1 

Pardubický kraj 2,7 -,4 -1,0 

Plzeňský kraj -,4 1,2 -1,1 

Středočeský kraj -,9 ,8 -,4 

Ústecký kraj -,5 ,7 -,4 

Zlínský kraj -,3 -,8 1,0 
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Příloha č. 11 – Výsledky osobního dotazování v tabulkách 

Tab. 9 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost návštěvnosti pizzerie na věku 

% within návštěvnost   
 věk 

19 let a 

méně 

20 - 39 

let 

40 - 59 

let 

60 let a 

více 

 

Jak často 

navštěvujete 

pizzerii Da 

Claudio? 

denně 0,0% 71,4% 28,6% 0,0% 

2x za týden 0,0% 56,3% 37,5% 6,3% 

1x zat týden 0,0% 45,5% 45,5% 9,1% 

1x za 14 dní 0,0% 62,5% 31,3% 6,3% 

1x za měsíc 4,2% 50,0% 45,8% 0,0% 

1x za 3 měsíce 0,0% 80,8% 15,4% 3,8% 

1x za půl roku a 

méně často 

11,1% 22,2% 66,7% 0,0% 

jsem zde poprvé 0,0% 61,5% 38,5% 0,0% 

jiné 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 

Total 2,0% 56,7% 38,0% 3,3% 

 
Tab. 10 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost návštěvnosti pizzerie na sociálním statutu 

% within návštěvnost   
 sociální statut 

student/k

a 

zaměstnaný

/á 

nezaměsta

naný/á 

důchodce/dů

chodkyně 

podnikatel/k

a 

 

Jak často 

navštěvujete 

pizzerii Da 

Claudio? 

denně 28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

2x za týden 18,8% 68,8% 0,0% 0,0% 12,5% 

1x zat týden 13,6% 54,5% 0,0% 0,0% 31,8% 

1x za 14 dní 31,3% 56,3% 0,0% 6,3% 6,3% 

1x za měsíc 25,0% 58,3% 4,2% 0,0% 12,5% 

1x za 3 měsíce 23,1% 46,2% 19,2% 3,8% 7,7% 

1x za půl roku a 

méně často 

16,7% 50,0% 11,1% 5,6% 16,7% 

jsem zde poprvé 46,2% 38,5% 0,0% 0,0% 15,4% 

jiné 37,5% 37,5% 25,0% 0,0% 0,0% 

Total 24,7% 53,3% 6,7% 2,0% 13,3% 
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Tab. 11 Adjustovaná rezidua vyjadřující závislost rozhlasových stanic na pohlaví 

Adjusted Residual   
 pohlaví 

muž žena 

rozhlas 

Čas 3,0 -3,0 

Český rozhlas 1,1 -1,1 

Evropa 2 -,2 ,2 

Frekvenci 1 -2,3 2,3 

Hellax -,2 ,2 

Impuls -1,0 1,0 

Kiss Morava -1,3 1,3 

Orion -1,2 1,2 

Rádio neposlouchám ,1 -,1 

 
 
Tab. 12 Adjustovaná rezidua vyjadřující závislost rozhlasových stanic na věku 

Adjusted Residual   
 věk 

19 let a méně 20 - 39 let 40 - 59 let 60 let a více 

rozhlas 

Čas -1,0 -1,9 2,3 -,2 

Český rozhlas -,7 -,5 -,3 2,8 

Evropa 2 2,5 ,0 -,3 -1,0 

Frekvenci 1 -,6 -,3 ,2 ,8 

Hellax -,4 1,1 -,8 -,5 

Impuls -,6 -1,1 1,5 -,7 

Kiss Morava -,4 1,3 -1,1 -,5 

Orion 1,6 ,1 -,3 -,7 

Rádio neposlouchám -,6 2,9 -2,5 -,7 

 
 
Tab. 13 Adjustovaná rezidua vyjadřující závislost výhod pro spotřebitele na věku 

Adjusted Residual   
 věk 

19 let a méně 20 - 39 let 40 - 59 let 60 let a více 

výhoda 

akční ceny 1,0 -3,0 2,1 1,9 

propagační dárky -,4 ,5 -,2 -,5 

různé ochutnávky ,3 -,2 ,7 -1,4 

množstevní slevy -1,2 3,2 -2,7 -,5 
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Tab. 14 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost výhod pro spotřebitele na věku 

% within věk   
 věk Total 

19 let a méně 20 - 39 let 40 - 59 let 60 let a více 

výhoda 

akční ceny 66,7% 28,2% 49,1% 80,0% 38,7% 

propagační dárky 0,0% 4,7% 3,5% 0,0% 4,0% 

různé ochutnávky 33,3% 25,9% 29,8% 0,0% 26,7% 

množstevní slevy 0,0% 41,2% 17,5% 20,0% 30,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 15 Adjustovaná rezidua vyjadřující závislost návštěvy webových stránek na pohlaví 

Adjusted Residual   
 pohlaví 

muž žena 
 
Navštěvuje webové 
stránky pizzerie Da 
Claudio? 

ano, navštěvuji -2,5 2,5 

ne, nemám přístup k PC ,9 -,9 

ne, nemám připojení k internetu -1,2 1,2 

ne, nevím, že má webové stránky 2,2 -2,2 

ne, nenapadlo mě to ,3 -,3 

 

Tab. 16 Chi-kvadrat test závislosti zájmu o profil pizzerie na Facebooku na sociálním statutu 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,187 12 ,001 

Likelihood Ratio 37,476 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 12,929 1 ,000 

N of Valid Cases 150   
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Tab. 17 Adjustovaná rezidua závislosti profilu na Facebooku na sociálním statutu 

Adjusted Residual   
 sociální_statut 

student/ 
ka 

zaměstna
ný/á 

nezaměstna
ný/á 

důchodce/ 
důchodkyně 

podnikatel/ 
ka 

 
Uvítal/a byste profil 
pizzerie Da Cladio 
na Facebooku? 

ano, uvítal/a 2,9 -,5 1,4 -1,7 -3,3 

ne, nemám profil na 

facebooku 

-2,2 1,3 -2,3 2,4 1,6 

ne, stačí mi webové 

stránky 

-1,5 -,8 1,3 -,8 2,5 

ne, jiné 1,8 -1,1 -,3 -,1 -,4 

 

Tab. 18 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost profilu pizzerie na Facebooku na věku 

% within $facebook   
 věk 

19 let a méně 20 - 39 let 40 - 59 let 60 let a více 
 
Uvítali 
byste profil 
pizzerie 
Da Claudio 
na 
Facebooku
? 

            Získání informací o firmě 3,1% 58,5% 36,9% 1,5% 

           Informace o nabízených slevách 1,4% 63,8% 31,9% 2,9% 

           Komunikace s účastníky  14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 

           Komunikace se zaměstnanci  0,0% 72,7% 27,3% 0,0% 

           Vyjádření vlastního názoru 2,1% 63,8% 29,8% 4,3% 

           Nechci profil na FB 0,0% 25,0% 68,8% 6,3% 

          Jiné 0,0% 77,8% 22,2% 0,0% 

 
Tab. 19 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost profilu pizzerie na Facebooku na sociálním    
statutu 

% within $facebook   
 sociální_statut 

studen

t/ka 

zaměstna

ný/á 

nezaměstan

aný/á 

důchodce/

důchodky

ně 

podnikatel

/ka 

  
Uvítali 
byste profil 
pizzerie 
Da Claudio 
na 
Facebooku
? 

            Získání informací o firmě 27,7% 53,8% 6,2% 1,5% 10,8% 

           Informace o nabízených  slevách 30,4% 55,1% 5,8% 2,9% 5,8% 

           Komunikace s účastníky  28,6% 57,1% 0,0% 0,0% 14,3% 

           Komunikace se zaměstnanci  63,6% 36,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

           Vyjádření vlastního názoru 34,0% 51,1% 8,5% 0,0% 6,4% 

           Nechci profil na FB 6,3% 43,8% 0,0% 6,3% 43,8% 

          Jiné 0,0% 77,8% 0,0% 0,0% 22,2% 
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Tab. 20 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost výhody pro spotřebitele na sociálním statutu 

% within sociální_statut   
 sociální_statut 

student/ka zaměstnaný/á nezaměstananý

/á 

důchodce/důch

odkyně 

podnikatel/ka 

voucher 

ano 43,2% 40,0% 40,0% 0,0% 30,0% 

spíše ano 27,0% 25,0% 50,0% 33,3% 25,0% 

spíše ne 24,3% 23,8% 10,0% 66,7% 15,0% 

ne 5,4% 11,3% 0,0% 0,0% 30,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tab. 21 Kontigenční tabulka vyjadřující závislost výhody pro spotřebitele na věku 

% within věk   
 věk 

19 let a méně 20 - 39 let 40 - 59 let 60 let a více 

voucher 

ano 100,0% 41,2% 35,1% 0,0% 

spíše ano 0,0% 30,6% 24,6% 20,0% 

spíše ne 0,0% 21,2% 24,6% 40,0% 

ne 0,0% 7,1% 15,8% 40,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Příloha č. 12 – Třídění 1. Stupně osobního dotazování 
 
Tab. 22 Kritéria výběru restaurace 
 
 Responses 

N Percent 
 
Podle jakých kritérií si 
nejčastěji vybíráte svou 
oblíbenou restarauraci? 

kvalita služeb 99 22,9% 

cena 24 5,5% 

kuchař 38 8,8% 

ochota personálu 73 16,9% 

interiér a vybavení 

restaurace 
29 6,7% 

otevírací doba 4 0,9% 

parkování před restaurací 1 0,2% 

možnost platit stravenkami 1 0,2% 

možnost platit kartou 1 0,2% 

čistota restaurace 23 5,3% 

příjemné prostředí 64 14,8% 

podle místa bydliště 3 0,7% 

kvalita podávaného jídla 61 14,1% 

nabídka poledního menu 3 0,7% 

doporučení známých, přátel 9 2,1% 

Total 433 100,0% 

 
 
Tab. 23 Propagace pizzerie 
 
 Responses 

N Percent 

Odkud jste se o 
pizzerii Da Claudio 
dozvěděli? 

doporučení přátel, známých 95 57,9% 

webové stránky 13 7,9% 

náhodou 56 34,1% 

Total 164 100,0% 
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Tab. 24 Frekvence návštěv pizzerie 
 
 N Percent 

 
Jak často navštěvujete 
pizzerii Da Claudio? 

denně 7 4,7% 

2x za týden 16 10,7% 

1x zat týden 22 14,7% 

1x za 14 dní 16 10,7% 

1x za měsíc 24 16,0% 

1x za 3 měsíce 26 17,3% 

1x za půl roku a méně často 18 12,0% 

jsem zde poprvé 13 8,7% 

jiné 8 5,3% 

Total 150 100,0% 

 
Tab. 25 Komunikační prostředky 
 
 Responses 

N Percent 
 
Setkal/a jste se s nějakou 
reklamou pizzerie Da 
Claudio? 

ne, nesetkal/a 97 49,2% 

ano, na webových stránkách 36 18,3% 

ano, v letáčku 13 6,6% 

ano, na vizitce 28 14,2% 

ano, firemní automobil 23 11,7% 

Total 197 100,0% 

 

Tab. 26 Návštěvnost www stránek pizzerie 
 
 N Percent 
 
Navštěvuje webové 
stránky pizzerie Da 
Cladio? 

ano, navštěvuji 43 28,7% 

ne, nemám přístup k PC 3 2,0% 

ne, nemám připojení k internetu 2 1,3% 

ne, nevím, že má webové stránky 39 26,0% 

ne, nenapadlo mě to 63 42,0% 

Total 150 100,0% 
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Tab. 27 Spokojenost s jednotlivými prvky webových stránek 
 
 Responses 

N Percent 
 
Jak jste spokojen/a s 
následujícími prvky 
webových stránek 

aktuálnost 16 8,3% 

obsah stránek 12 6,2% 

struktura stránek 13 6,7% 

přehlednost 20 10,4% 

celkový dojem 10 5,2% 

design 15 7,8% 

fotogalerie 14 7,3% 

Total 193 100,0% 

 
Tab. 28 Důležitost s jednotlivými faktory webových stránek 
 
 Responses 

N Percent 
 
Jak jsou pro Vás důležité 
jednotlivé prvky webových 
stránek 

aktuálnost 93 27,5% 

obsah stránek 47 13,9% 

struktura stránek 28 8,3% 

přehlednost 89 26,3% 

celkový dojem 35 10,4% 

design 21 6,2% 

fotogalerie 25 7,4% 

Total 338 100,0% 

 

Tab. 29 Profil pizzerie na Facebooku 
 
 N Percent 
 
Uvítal/a byste profil 
pizzerie Da Claudio 
na Facebooku? 

ano, uvítal/a 74 49,3% 

ne, nemám profil na 

facebooku 

51 34,0% 

ne, stačí mi webové stránky 24 16,0% 

ne, jiné 1 0,7% 

Total 150 100,0% 
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Tab. 30 Důvody ke členství na Facebooku 
 
 Responses 

N Percent 
 
Jaký důvod by Vás vedl, 
abyste se stal/a fanouškem 
facebookových stránek? 

získání informací o firmě 65 29,0% 

informace o nabízených slevách a 

konaných akcích 

69 30,8% 

komunikace s ostatními účastníky 7 3,1% 

komunikace se zaměstnanci firmy 11 4,9% 

vyjádření vlastního názoru po návštěvě 

pizzerie 

47 21,0% 

žádný, nechci mít profil na Faceboku 16 7,1% 

jiné 9 4,0% 

Total 224 100,0% 

 

Tab. 31 Rozhlasové stanice 
 
 N Percent 
 
Jakou rozhlasovou 
stanici nejčastěji 
posloucháte? 

Čas 35 23,3% 

Český rozhlas 23 15,3% 

Evropa 2 23 15,3% 

Frekvenci 1 15 10,0% 

Hellax 8 5,3% 

Impuls 14 9,3% 

Kiss Morava 6 4,0% 

Orion 12 8,0% 

Rádio neposlouchám 14 9,3% 

Total 150 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Tab. 32 Důležitost jednotlivých faktorů letáku 
 
 Responses 

N Percent 
 
Ohodnoťte, prosím, jak 
důležité jsou pro Vás 
následující atributy, aby 
Vás skutečně leták zaujal? 

originalita 73 17,8% 

barevnost 17 4,1% 

vzhled 71 17,3% 

přehlednost 108 26,3% 

dostatek informací 90 22,0% 

vtipnost 16 3,9% 

zajímavost 35 8,5% 

Total 410 100,0% 

 
Tab. 33 Výhody pro spotřebitele 

 N Percent 

 
Co by Vás nejvíce 
potěšilo v rámci určité 
výhody pro spotřebitele? 

akční ceny 58 38,7% 

propagační dárky 6 4,0% 

různé ochutnávky 40 26,7% 

množstevní slevy 46 30,7% 

Total 150 100,0% 

 

Tab. 34 Nákup voucheru 
 
 N Percent 

 
Přivítali byste nákup voucheru 
pizzerie Da Claudio přes slevové 
portály? 

ano 58 38,7% 

spíše ano 41 27,3% 

spíše ne 34 22,7% 

ne 17 11,3% 

Total 150 100,0% 
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Tab. 35 Spokojenost s jednotlivými faktory letáku 
 
 Responses 

N Percent 
 
Jak jste spokojen/a s 
následujícími atributy 
přiloženého letáku pizzerie 
Da Claudio? 

originalita 20 12,0% 

barevnost 18 10,8% 

vzhled 28 16,9% 

přehlednost 40 24,1% 

dostatek informací 46 27,7% 

zajímavost 14 8,4% 

Total 166 100,0% 

 

Tab. 36 Pohlaví 
 
 N Percent 

 

Pohlaví 

muž 62 41,3% 

žena 88 58,7% 

Total 150 100,0% 

 

Tab. 37 Věk 
 
 N Percent 

 

Věk 

19 let a méně 3 2,0% 

20 - 39 let 85 56,7% 

40 - 59 let 57 38,0% 

60 let a více 5 3,3% 

Total 150 100,0% 

 

Tab. 38 Sociální statut 
 
 N Percent 

 

Sociální statut 

student/ka 37 24,7% 

zaměstnaný/á 80 53,3% 

nezaměstananý/á 10 6,7% 

důchodce/důchodkyně 3 2,0% 

podnikatel/ka 20 13,3% 

Total 150 100,0% 
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Tab. 39 Bydliště 
 
 N Percent 

 

Bydliště 

Moravská Ostrava a Přívoz 42 28,0% 

Ostrava-JIh 8 5,3% 

Ostrava-Poruba 9 6,0% 

Ostrava-Mariánské Hory 13 8,7% 

Slezská Ostrava 20 13,3% 

Ostrava-Nová Ves 10 6,7% 

Ostrava-Bartovice 10 6,7% 

Ostrava-Michálkovice 11 7,3% 

Ostrava-Heřmanice 14 9,3% 

Ostrava-Radvanice 6 4,0% 

Rychvald 7 4,7% 

Total 150 100,0% 

 
 

 


