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1 Úvod   
Tématem této bakalářské práce je analýza konkurence na trhu rozvážkových služeb. 

Analýza konkurence je považována za jeden ze stěžejních bodů, když chce člověk začít 

podnikat a celkově uspět na trhu. Tržní ekonomika dává totiž možnost vstoupit na scénu 

téměř každému, ale úspěch pouze vstupem rozhodně není zaručen. Pro podnik je velmi 

důležité znát své tržní prostředí a provádět analýzu svých přímých i nepřímých konkurentů. 

Pokud firma dobře zná svou konkurenci, má možnost poučit se z jejích chyb nebo se zaměřit 

na oblasti, ve kterých konkurence nevyniká tak dobře, jak by měla. Základem je také neustálé 

sledování konkurenčního trhu, jakmile podnik jen na chvíli přestane sledovat své okolí je 

odsouzen k zániku nebo se dostane do velice nepříjemné situace, kdy bude muset dohánět 

věci ve kterých zaostal. 

Pro tuto práci byl vybrán trh rozvážkových služeb. Konkrétně rozvážkové služby 

v oblasti gastronomie, protože jídlo je každodenní součástí našeho života, je jedním 

z největších požitků. A hlavně produktem, bez kterého bychom nemohli existovat. Je to věc, 

která dělá mnoho lidí šťastnými. V dnešní uspěchané době, bohužel ne každý má dostatek 

času na vaření a přípravu domácích pokrmů. Proto, byl zvolen tento poměrně rychlý, 

jednoduchý a nenamáhavý způsob obstarání si potravy, jehož popularita stoupá. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část se věnuje 

teoretickému vymezení pojmů týkajících se služeb, konkurenceschopnosti, „Mystery 

Shoppingu“ a jeho modifikacím. Druhá část je zaměřena na charakteristiku jednotlivých 

vybraných podniků působících v tomto odvětví a trhu, na kterém fungují. V praktické části 

bude realizován výzkum pomocí kombinace metod „Mystery Shopping“, „Mystery Calling“, 

„Mystery Mailing“ a „benchmarkingu“ internetové komunikace. A následná analýza 

získaných výsledků pomocí výše zmíněných výzkumných metod, následována návrhy a 

doporučeními pro jednotlivé společnosti. 

Hlavním cílem této práce je zjištění informací o silných a slabých stránkách 

společností podnikajících v odvětví rozvážkových služeb na území města Ostravy. Tyto 

informace by měly být jedním z podkladů a zdrojů informací, jak pro zkoumané společnosti, 

tak i pro nově vstupující firmu na tento trh. Výzkum poskytne výčet příležitostí, jak by nová 

společnost mohla svou konkurenci porazit, nebo jak by již existující společnosti mohly 

vylepšit kvalitu svých poskytovaných služeb. Všechny zkoumané podniky budou srovnatelné 

velikostně, počtem zaměstnanců, velikostí vozového parku, z důvodu větší objektivity 

výzkumu. Na základě výsledků výzkumu budou vytvořeny návrhy a doporučení pro každou 
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z pozorovaných společností. Tyto návrhy mohou být „oknem příležitostí“ pro nově vstupující 

firmu, či návodem pro zkoumané společnosti, jak zvýšit kvalitu svých služeb.  
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2 Teoretická východiska analýzy konkurence 

Tato kapitola bude věnována teoretickým východiskům analýzy konkurence a dalším 

souvisejících pojmů s tématem této bakalářské práce. Budou zde teoreticky vymezeny pojmy 

související s marketingem služeb, konkurencí a s výzkumnou metodou „Mystery Shopping“ a 

jejími modifikacemi. 

2.1. Marketing služeb 

Marketing je manažerský proces zodpovídající za identifikaci, předvídání a 

uspokojování požadavků zákazníků při dosahování zisku.[8] 

V marketingu služeb platí tato definice také, jen zde existují různé modifikace 

způsobené vlastnostmi služeb, které jsou dále v kapitole blíže rozebrány. 

2.1.1 Služba 

Pojem služba je definován jako jakákoliv činnost nebo schopnost, kterou může jedna 

strana nabídnout druhé straně. Svou podstatou je nehmotná a nevytváří žádné hmotné 

vlastnictví. Poskytování služby může být spojeno, ale nemusí, s hmotným produktem. [5] 

2.1.2. Rozvoj služeb 

Služby pronikají do všech sfér společenského reprodukčního procesu, do všech 

ekonomických odvětví. Jedním z projevů dynamického rozvoje služeb v zemích s rozvinutou 

tržní ekonomikou je jejich vysoký podíl: 

 na hrubém domácím produktu; 

 na zaměstnanosti; 

 na podílu výdajů domácností. 

Růst sektoru služeb je vyvolán mnoha faktory, především však demografickými, 

sociálními, ekonomickými a politickými vlivy: 

 demografické změny souvisejí s růstem životních nároků díky „omládnutí“ 

důchodové populace, s novými požadavky na způsob trávení volného času a s péčí o 

zdraví. Rozvoj nových měst a regionů vyvolává potřebu infrastruktury a podpůrných 

služeb, 

 sociální změny jsou způsobeny zaměstnaností žen a přesunem tradičních 

domácích prací mimo domov (např. rozvoj služeb rychlého stravování). Dvojí příjem 
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v rodině zvýšil poptávku po osobních službách v maloobchodě, po finančních službách a 

v oblasti nemovitostí, 

 ekonomické změny zvyšují potřebu komunikačních, cestovních a 

informačních služeb. Souvisejí i s rozvojem informačních technologií a procesy 

globalizace, 

 politické a právní změny souvisejí s procesem rozšiřování Evropské unie a 

zaváděním jednotné evropské měny. Tento proces je doprovázen vznikem rozsáhlé 

infrastruktury vlastních služeb. Internacionalizace přinesla nové a větší požadavky na 

právní a ostatní profesionální služby. [2] 

2.1.3 Vlastnosti služeb 

Mezi nejběžnější charakteristiky a vlastnosti služeb patří: 

 nehmotnost, 

 neoddělitelnost, 

 heterogenita, 

 zničitelnost, 

 nemožnost vlastnictví. 

Nehmotnost  

Je nejcharakterističtější vlastností služeb, od ní se odvíjejí další vlastnosti. Čistou 

službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze si ji před koupí prohlédnout a jen 

v málo případech ji lze vyzkoušet. Mnohé vlastnosti, na které se při marketingové komunikaci 

zboží odvolává reklama a které zákazník může pouhým pohledem ověřit, zůstávají tak při 

prodeji služeb zákazníkovi skryté. Některé prvky, které představují kvalitu nabízené služby, 

jako například spolehlivost, osobní přístup poskytovatele služby, důvěryhodnost, jistota apod., 

lze ověřit až při nákupu a spotřebě služby. Důsledkem nehmotnosti je, že zákazník obtížně 

hodnotí navzájem si konkurující služby, obává se rizik při nákupu, a proto klade důraz 

zejména na osobní zdroje informací a podstatným hodnotícím kritériem je pro něj cena. [7] 

Neoddělitelnost služeb od producenta služeb 

Služba na rozdíl od zboží je produkována v přítomnosti zákazníka, to znamená, že se 

zákazník zúčastní poskytování služby a je tedy neoddělitelnou součástí její produkce. Jedná se 

o další charakteristickou vlastnost služby. Poskytovatel služby a zákazník se musí setkat 

v místě a v čase, tak aby výhoda, kterou zákazník získává poskytnutím služby, mohla být 

realizována. Zákazník nemusí být vždy přítomen po celou dobu poskytování dané služby, ale 
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např. veřejné služby přítomnost zákazníka obvykle vyžadují. Neoddělitelnost služby je i 

příčinou zvýšeného významu vlivu procesu na celkovou kvalitu služby zatímco u zboží nás 

zajímá jen jeho účelnost. Management firmy musí reagovat snahou o oddělení produkce a 

spotřeby služby např. regulací vztahů zákazník – producent či zdokonalováním systémů 

dodávky služby, tedy využitím prodejních automatů, rezervačních systémů apod. – takto se dá 

neoddělitelnost služby od jejího producenta eliminovat. [7] 

Heterogenita  

Neboli variabilita služeb souvisí především se standardem kvality služby. V procesu 

poskytování služby jsou přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé služby. Jejich chování nelze 

vždy předvídat, v případě zákazníků je dokonce obtížné stanovit určité normy chování. Nelze 

provádět výstupní kontroly kvality před dodáním služby, jako tomu bývá u zboží. Proto je 

možné, že způsob poskytnutí jedné a téže služby se liší, a to dokonce i v jedné firmě. 

Heterogenita služby je příčinou, že zákazník nemusí vždy obdržet totožnou kvalitu služby, 

navíc si obtížně vybírá mezi konkurujícími si produkty a musí se často podrobit pravidlům 

pro poskytování služby, aby byla zachována konzistence její kvality. [7] 

Zničitelnost služby 

Služby nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo vracet. Služby, které nejsou 

využity, tedy prodány v čase, kdy jsou nabízeny, jsou pro daný okamžik ztraceny, zničeny. 

Neznamená to, že špatně poskytnuté služby nelze reklamovat. Avšak pouze v některých 

případech lze nekvalitní službu nahradit poskytnutím jiné, kvalitní. Ve většině případů je 

náhradou nevhodné služby vrácení peněz za službu nebo sleva z ceny. [7] 

Nemožnost vlastnit službu 

Tato charakteristika souvisí s nehmotností a zničitelností. Při poskytování služby 

zákazník nezískává směnou žádné vlastnictví, kupuje pouze právo na poskytnutí služby. 

Management musí reagovat zdůrazněním výhod nevlastnění a možností substituce služeb za 

zboží. [7] 

2.1.4. Marketingový mix služeb 

Marketingový mix je soubor opatření a nástrojů, užívaných samostatně i ve vzájemné 

závislosti, v přímé či nepřímé vazbě. Slouží k lepšímu prosazení subjektu a jeho výrobku 

(služby) na trhu, k lepšímu uspokojení požadavků zákazníků a k dosažení cíle podnikání – 

zisku prodejce zboží resp. služby. [2] 
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4 P pro oblast výrobkovou definoval E. J. McCarthy. Marketingové nástroje uspořádal 

do 4 základních skupin: 

 PRODUCT (produkt), 

 PRICE (cena), 

 PLACE (distribuce), 

 PROMOTION (marketingová komunikace). 

V oblasti služeb se mixování pouhých 4 nástrojů časem ukázalo jako nedostatečné, a 

do marketingového mixu tak byly postupně zařazeny další, které rovněž výrazně ovlivňují 

činnosti firmy podnikající ve službách. Těmito dalšími nástroji jsou: 

 PARTICIPANS (účastníci prodejního procesu), 

 PROCESS (procesy), 

 PHYSICAL EVIDENCE (materiální prostředí). [2] 

Produkt 

Pod tímto názvem je zahrnuta skupina nástrojů, která představuje objekt vlastního 

podnikání, tedy všechno, co lze nabízet na trhu k uspokojení určité potřeby, požadavku, přání 

či očekávání toho, kdo kupuje. Produktem v oblasti služeb je služba samotná. [2] 

Cena 

Produktu/služby je hodnota vyjádřená v penězích, kterou akceptují účastníci trhu. Její 

výše by měla být taková, aby reprezentovala hodnotu, jakou účastníci trhu považují za 

reálnou. Jako jediný z marketingových nástrojů vytváří cena okamžitě měřitelné výnosy. [2] 

Distribuce 

Jako nástroj marketingového mixu představuje souhrn činností a procesů, které vedou 

k rozhodování o optimálním výběru cesty zboží, resp. služby k zákazníkovi. Distribuční sítě 

jsou všechna místa, kde může dojít ke kontaktu mezi klientem a firmou. K základním 

marketingovým aktivitám v této oblasti patří řízení vývoje nových prodejních kanálů a 

dalšího rozvoje kanálů stávajících. [2] 

Marketingová komunikace 

Je souborem nástrojů, nosných a podpůrných činností, jichž firmy používají k reklamě, 

podpoře prodeje a přesvědčivé komunikaci se zákazníkem i jeho okolím a které vedou 

k rozhodnutí o koupi zboží či služby. Jednou z hlavních funkcí propagace je informovat 
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zákazníka a vzbudit jeho zájem, aby přišel do distribučního místa. Toto místo by mělo být 

atraktivní, ale zároveň vzbuzovat respekt, vyvolávat v klientovi pocit, že zcela jistě obdrží 

požadovanou službu ve vysoké kvalitě a pohodlí. [2] 

Účastníci prodejního procesu 

Tito účastníci jsou významným marketingovým nástrojem zejména v oblasti služeb. 

Odrážejí kvalitu služby, což je v současné době jeden z nejvýznamnějších faktorů, který od 

sebe odlišuje jednotlivé firmy. Služba svou povahou obvykle vyžaduje fyzickou přítomnost 

prodávajícího i kupujícího, o to větší nároky jsou kladeny na pracovníky zajištující služby. [2] 

Procesy 

Představují souhrn postupů a činností, s nimiž se pracovníci musejí ztotožnit, které 

musejí respektovat a dodržovat. Jsou jedním z nástrojů marketingového mixu užívaným 

zejména v oblasti služeb. Procesy stejně jako lidé, odrážejí kvalitu služby. Jsou významným 

marketingovým nástrojem, odrážejí celkovou úroveň kvality nabízených služeb. [2] 

Materiální prostředí 

Je jedním z nástrojů marketingového mixu, který zabezpečuje prosazení image firmy 

nebo její služby na trhu. Patří sem celá řada činností spojených s tvorbou firemní značky, 

loga, barvy, interiérového stylu, „corporate designu“. [2] 

2.2. Analýza konkurence  

K tomu, aby firma mohla efektivně naplánovat své konkurenční strategie, potřebuje 

zjistit o své konkurenci všechno, co lze. Neustále musí srovnávat své produkty, ceny, 

distribuční kanály a způsoby komunikace se svými nejbližšími konkurenty. Tak může najít 

možné oblasti konkurenčních výhod a nevýhod. Může zahájit účinnější marketingové 

kampaně proti konkurenci a připravit silnější obranu proti jednání konkurence. [8] Grafické 

znázornění analýzy konkurence dokresluje Obr. 2.1. 
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Obr. 2.1. Analýza konkurence 

Zdroj:[8] 

2.2.1 Konkurenční výhoda  

Tato vlastnost je jádrem výkonnosti podniku na těch trzích, kde je konkurence. 

Vyrůstá z hodnoty, kterou je podnik schopen vytvořit pro kupující, a která převyšuje náklady 

podniku na její vytvoření. Hodnota je pak to, co je zákazník za službu – produkt ochoten 

zaplatit. Konkurenční strategie má za úkol vybudovat výnosné a udržitelné postavení vůči 

silám, které rozhodují o schopnosti konkurence. [14]  

Některé způsoby zvýšení konkurenční výhody lze vidět níže.  

 Vítězství pomocí nižší ceny  

Jednou z možností jak získat výhodu oproti konkurenci je agresivní tvorba ceny. 

Pokud firmy zaujímají postavení výrobců s nízkými náklady v rámci svého oboru, je tato 

tvorba ceny vhodná právě pro ně. Výši nákladů firmy ovlivňuje mnoho faktorů, např. 

sériovost, zkušenosti, umístění v nenákladné lokalitě, efektivnější řízení nákladů. Pokud 

zákazníci požadují snížení ceny, může být jednou ze strategií snížení počtu služeb 

poskytovaných k danému produktu. Tento krok by měl být předem projednán se zákazníky. 

Důležité pro podnik je, aby byla cena snížena o menší částku, než kolik činí uspořené 

náklady. Dlouhodobé udržení této strategie je velice obtížné. Pokud by prodávala za vyšší 

cenu, získala by peněžní prostředky, které může využít na investiční výstavbu nebo na 

zdokonalování výrobků služeb. [13] 

 Pomoc zákazníkovi při snižování jeho ostatních nákladů 

Máme dvě možnosti jak poradit zákazníkovi. První možnost je přesvědčit ho, že 

ačkoliv je cena našeho produktu vyšší, celkové dlouhodobé náklady jsou pro něj nižší. Toho 

můžeme docílit například bezporuchovostí produktů, kvalitním servisem, výkonností 

produktů, vyšší zůstatkovou cenou při prodeji opotřebovaných strojů. Někteří kupující se však 
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i přes tyto výhody rozhodnou koupit levnější variantu, protože jsou nuceni snižovat náklady. 

Druhou možností je pomoci zákazníkovi snížit jeho ostatní náklady. Tato strategie spočívá v 

bezplatném poskytování služeb, které zákazníkovi pomohou ušetřit peníze. Díky této úspoře 

je zákazník ochoten koupit si zboží i za vyšší ceny, než nabízí konkurence. Zákazníkovi 

můžeme pomoci ušetřit náklady na objednávku, skladování, zpracovatelské administrativní 

náklady. [13] 

 Doplnění nabídky o další přínosy, čímž se zvýší její přitažlivost  

Na trhu se vyskytují i zákazníci, kteří nestojí o snížení ceny nebo pomoc při úspoře 

ostatních nákladů. Pokud chceme získat i tuto skupinu zákazníků, musíme jí nabídnout více 

přínosů. Může se jednat o individuální úpravy, větší pohodlí, rychlejší služby, širší nebo lepší 

služby, instruktáže, zaškolení či poradenství, neobvyklé záruky, užitečné hardwarové a 

softwarové nástroje, program členských výhod. [13] 

2.2.2. Porterova analýza konkurence 

V této teorii se Porter zabývá analýzou konkurence, rozděluje konkurenci do pěti 

různých sil, které jsou níže v této kapitole detailněji rozebrány. Na obrázku 2. 2. můžeme 

sledovat rozčlenění těchto působících sil.  

           

Obr. 2.2. Model pěti konkurenčních sil 

Zdroj: [9] 

Vliv nově vstupujících firem 

Hrozba vstupu nových firem do odvětví závisí na existujících bariérách vstupu 

v kombinaci s reakcí stávajících účastníků, kterou může vstupující firma očekávat. Hrozba 

vstupu nových konkurentů klesá s výší překážek a zvyšující se ostrostí reakce současných 

firem v odvětví. Podle Portera existuje šest až sedm hlavních zdrojů překážek vstupu. 
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Takovými to překážkami vstupu jsou úspory z rozsahu, diferenciace produktu, kapitálová 

náročnost, přechodové náklady, přístup k distribučním kanálům, nákladové znevýhodnění 

nezávislé na rozsahu nebo vládní politika. Nové firmy může také od vstupu odradit struktura 

cen v daném odvětví či zkušenosti stávajících firem. [9] 

Tlak ze strany substitutů 

Substituty limitují potenciální výnosy v odvětví tím, že určují cenové stropy, jež si 

mohou firmy v odvětví se ziskem účtovat. Platí, že čím atraktivnější je cena substitutů, tím 

pevnější je strop ziskovosti odvětví. Stane-li se substitut díky své ceně, výkonu nebo obojím 

přitažlivější, pak budou někteří kupující v pokušení odvrátit svou přízeň od původního 

výrobku. Proto by se měly firmy snažit identifikovat substitut, což znamená vyhledat jiné 

produkty či služby, které mohou plnit stejnou funkci jako jejich produkt či služba. Dle Portera 

substituční produkty, které si zasluhují největší pozornost, jsou ty, kterým jejich zlepšující se 

cenová pozice umožňuje přiblížit se produkci odvětví, nebo jsou vyráběny v odvětvích, jež 

dosahují vysokého zisku. [9] 

Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitutů je tím významnější, čím nižší je 

jejich cena, čím vyšší je jejich kvalita a čím nižší jsou náklady přechodu zákazníků. 

Odhadnout sílu substitutů lze především sledováním růstu jejich prodeje a porovnáním 

s růstem prodeje vlastních výrobků v odvětví. [10] 

Vliv odběratelů 

Odběratelé soutěží s odvětvím tak, že tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší kvality 

nebo lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě, kdy výrobci vedeni snahou získat 

zakázku, se budou vůči sobě chovat tvrdě. Vliv každé skupiny odběratelů odvětví závisí na 

řadě charakteristických rysů její tržní situace a na relativní důležitosti jejich nákupů v odvětví 

v porovnání s jeho celkovým objemem prodeje. Vyjednávací skupina odběratelů je silná 

tehdy, jestliže platí, že: 

 skupina odběratelů je koncentrovaná nebo nakupuje velké množství vzhledem 

k dodavatelově celkovému objemu prodeje; 

 skupina odběratelů nakupuje produkty, které představují významnou část 

odběratelových nákladů nebo nákupů; 

 tyto produkty jsou standardní nebo nediferencovatelné; 

 skupině odběratelů nehrozí vysoké přechodové náklady při změně dodavatele 

produktu; 
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 skupina odběratelů dosahuje nízkého zisku; 

 je skupina odběratelů plně informována např. o poptávce či skutečných tržních 

cenách; 

 produkt odvětví není důležitý z hlediska kvality produkce odběratele. [9] 

Vliv dodavatelů 

Vliv dodavatelů může z odvětví, které není schopné kompenzovat růst nákladů 

zvýšením vlastních cen, vytlačit ziskovost a to tím, že dodavatelé sami zvýší ceny či sníží 

kvalitu nakupovaných statků a služeb. Podmínky, jež posilují postavení dodavatele, jsou 

obdobné těm, které činí vlivným odběratele. Skupina dodavatelů má převahu, platí-li 

následující podmínky: 

 nabídka je ovládána několika málo společnostmi a je koncentrovanější než 

odvětví, jemuž dodává; 

 nemusí čelit jiným substitučním produktům při dodávkách danému odvětví; 

 odvětví není důležitým zákazníkem dodavatelské skupiny;  

 dodavatelův produkt je důležitým vstupem pro odběratelovo podnikání; 

 skupina dodavatelů má diferencovanou produkci nebo vytvořila přechodové 

náklady. [9] 

Konkurence uvnitř odvětví  

Konkurence uvnitř odvětí je nejsilnější z konkurenčních sil, většinou vyplývá 

z konkurenčního boje mezi podniky uvnitř konkurenčního okolí. Intenzita této konkurenční 

síly je odrazem energie, kterou soupeřící podniky vkládají do snahy o získání lepší tržní 

pozice, používaných nástrojů a konkurenční strategie. Konkurenční strategie je strategie 

podniku zaměřená na dosažení tržního úspěchu. Konkurenční strategie obsahuje ofenzivní 

akce podniku směřující k získání lepší tržní pozice a výhody nad soupeři a také defenzivní 

tahy podniku, které směřují k obraně současné pozice podniku. [9] 

2.2.3. Konkurenční typologie podle rozsahu konkurenčního působení 

Podle rozsahu konkurenčního působení lze konkurenci členit na několik typů, které 

budou detailněji představeny dále v této podkapitole. 

Globální konkurence, svým rozsahem působí prakticky po celém světě a zasahuje dle 

otevřenosti a uzavřenosti všechny státní tržní prostory a stejně tak všechna alianční tržní 

seskupení. Alianční konkurence, zasahuje pouze jednotlivé nadnárodní tržní prostory a 
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seskupení. Ta se účelově vytvářejí jako ekonomická sdružení konkrétních států. Národní 

konkurence, reflektuje konkurenci působící teritoriálně na území jednoho státu v rámci 

struktury makroekonomických a mikroekonomických pravidel dané tržní společnosti. 

Meziodvětvovou konkurence, představuje sumu konkurentů působících ve více než v 

jednom odvětví, současně obsahuje také substituty jako konkurenty, kteří se snaží přecházet z 

jednoho odvětví do druhého. Odvětvovou konkurence, zahrnuje všechny konkurenty v rámci 

odvětví ekonomiky a v nich se nacházejících trhů. Komoditní konkurence, která zahrnuje 

všechny konkurenty vyrábějící nebo distribuující stejné nebo podobné produkty zahrnuté v 

komoditní klasifikaci EU. [3] 

2.2.4. Benchmarking 

„Benchmarking“ je standard pro srovnání měření a je zaměřen zejména na 

porovnávání s přímými konkurenty. [4]  

„Benchmarking“ je marketingovou metodou, která vznikla v sedmdesátých letech 

v Japonsku. Tato metoda je složitá a nákladná na čas, lidský potenciál, finance, informace, ale 

také metodou, která dokáže skutečně výrobně distribuční proces i produkt změnit 

z nekonkurenčního v konkurenční. To je možné jen tím, že se skutečně zjistí podíl přidané 

hodnoty v jednotlivých hodnotových článcích operací výrobně distribučního procesu 

konkrétního producenta, výstup se porovnává s producentem produkujícím světový standard a 

hledají se cesty, jak být v každém hodnotovém článku lepší než tento producent a jak do 

každého z těchto článků vtěstnat větší přidanou hodnotu. [3] 

2.3. Mystery Shopping 

Do češtiny se termín „Mystery Shopping“ překládá jako „fiktivní nákup“ a spočívá 

v tom, že předem vyškolený „Mystery Shopper“ neboli fiktivní nakupující vystupuje v roli 

zákazníka. Podle předem domluvených zásad a pravidel pak „Mystery Shopper“ provede 

kontrolní nákup během kterého, pozorně sleduje chování, znalosti a dovednosti obsluhujícího 

personálu. Na základě svého pozorování pak vypracuje zprávu, která se stane podkladem pro 

hodnocení efektivnosti prodeje produktů a služeb. [1] 

Je to technika výzkumu trhu, kvality služeb, péče o zákazníka a přitom monitorují a 

hodnotí úroveň firmy podle předem stanoveného scénáře projektu, a to zejména ve vztahu 

k zákazníkům. [1] 



18 
 

Na základě vyhodnocení úrovně nabízených služeb získává firma zpětnou vazbu 

ukazující na slabá místa ve fungování firmy. Výsledky analýzy pak mohou být použity jako 

podklad pro opatření vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků. [1] 

Něco málo z historie této výzkumné metody lze nalézt v příloze č. 4. 

2.3.1. Osoba „Mystery Shoppera“  

„Mystery Shopper“ neboli fiktivní kupující je výzkumník, který vystupuje jako 

obyčejný zákazník, realizuje nákup produktů nebo služeb a přitom sleduje úroveň prostředí, 

jednání a chování vystupujícího personálu i jeho komunikační schopnosti a odborné znalosti. 

[1] 

„Mystery Shopper“ je klíčovým prvkem v celém výzkumu, na této osobě závisí celá 

realizace a správnost zjištěných údajů. Proto je velice důležité, aby byl dobře informován o 

průběhu a cíli výzkumu, musí svým typem osobnosti, zejména vzhledem a věkem, odpovídat 

zadanému úkolu a také by se měl řídit etickým kodexem, který je součástí přílohy č. 1. 

Měl by to být člověk, který dokáže samostatně, kvalitně a zodpovědně hodnotit danou 

oblast na základě dobrých pozorovacích a komunikačních dovedností. A v neposlední řadě je 

důležité zůstat anonymní, zahrát dobře roli, která mu byla uložena a zároveň se neprozradit. 

[15] 

2.3.2. Typy Mystery shoppingu 

V této podkapitole se seznámíme s jednotlivými typy „Mystery Shoppingu“. Lze 

vidět, že existuje více modifikací této metody. Nejpoužívanější modifikace „Mystery 

Shoppingu budou představeny v následujících podkapitolách. 

„Mystery visits“ znamená hodnocení prodejny a prodejního personálu z 

hlediska obsluhy zákazníka (např. plnění standardů, vzhled a chování prodejce, komunikační 

schopnosti prodejce, prodejní drive aj.) „Mystery buying“ je hodnocení nabídky 

doplňkových služeb a produktů - sledují se slevy, způsob balení, nabídka zákaznického klubu, 

plnění pracovních postupů, forma budování vztahu se zákazníkem aj. [20] 

„Mystery delivery“ je hodnocení procesu doručení objednaných zásilek - termíny 

dodání, dodržení domluvených termínů, požadované doklady, stav doručené zásilky (její 

neporušenost), vystupování kurýra a dojem, jakým na zákazníka působil aj.) „Mystery audit“ 

je hodnocení vybavenosti prodejny aktuálními letáky a promo materiály, připravenost 

marketingové kampaně apod. [20] 
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„Mystery shopping“ retenčních aktivit je hodnocení aktivit vedoucích k udržení 

zákazníka, který je rozhodnut přestat využívat službu/produkt nebo od společnosti úplně 

odejít. Sleduje se např. aktivita a snaha prodejce o udržení zákazníka, zjišťování důvodů 

odchodu, nabídnutí slev či bonusů, konkrétní retenční nabídky,  nasměrování na specialisty aj. 

„Complaint mystery“ je hodnocení rychlosti a způsobu vyřízení stížností – sleduje se využití 

kontaktu se zákazníkem k zjištění jeho dalších aktuálních potřeb, nabídka „předschválených“ 

produktů či služeb (půjčky, kreditní karty, apod.) s přidanou hodnotou, vrácení peněz, 

vstřícnost komunikace, přístup u neoprávněných reklamací, atd. [20] 

„B2B MS a Competitive Intelligence“ je hodnocení kvality služeb v podnikatelském 

prostředí. Mystery shopping je také ideální nástroj ke zjišťování informací, které mohou 

přinést lepší znalost trhu a konkurenční výhodu, například sledování cenových parametrů, 

akčních nabídek konkurence apod. „Customer Journey Mystery Shopping“ znamená 

přechod k dynamickému pohledu na kvalitu služeb poskytovaných současným zákazníkům 

společnosti. Zaměřuje se na celý životní cyklus zákazníka – od zřízení služby/koupě výrobku, 

přes jeho využívání, servis, až po zrušení služby. [20]  

„Mystery mailing“ je služba, která je využívána pro kontrolu zaměstnanců a měří 

kvaltu jejich komunikace se zákazníkem. Pomáhá poskytovat firmě i jejím pracovníkům 

kvalitní zpětnou vazbu. Speciální důraz je kladen na přístup, rychlost odezvy, úplnost 

poskytnutých informací. [25] 

„Mystery Calling“, ve volném překladu "záhadné či tajemné volání". Je službou, 

kterou z velké části využívají firmy či jednotlivci, kteří nemají kontrolu nad příchozími a 

odchozími telefonáty svých zaměstnanců. „Mystery calling“ je nástroj sloužící k mapování 

úrovně komunikace a péče o zákazníka. Je založen na fiktivním telefonátu, kdy vyškolený 

pracovník postupuje podle zadaného scénáře za účelem:  

 zjištění doby čekání na spojení s pracovníkem;  

 zaznamenání ochoty a vstřícnosti pracovníka; 

 ověření odborné a obchodní znalosti pracovníka;  

 zaznamenání celkové délky a efektivity hovoru. 

Výsledkem „mystery“ hovoru pak může být celkové zhodnocení přístupu pracovníka, 

kterým může být operátor infolinky, obchodní zástupce, recepční atd. Nejčastěji se setkáváme 

s hovory těchto typů: 

 prodejními - hovory zaměřené na obchodní zástupce, nabídku po telefonu; 
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 informativními – hovory zaměřené na poskytování informací, klientskou 

podporou; 

 uvítacími – hovory zaměřené na recepční činnost společnosti, hotelu, salonu či 

fitness centra. [18] [19] 
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3 Charakteristika rozvážkových služeb a prostředí trhu 

Tato část bakalářské práce bude věnována charakteristice rozvážkových služeb, zde 

budou představeny jednotlivé vybrané společnosti, které budou součástí výzkumu. Druhá část 

této kapitoly je věnována prostředí trhu, zde se práce bude zaměřovat zejména na vlivy 

působící na tento trh z hlediska makroprostředí.  

3.1. Charakteristika vybraných podniků na trhu rozvážkových služeb 

Tato podkapitola bude věnována charakteristice sledovaných společností. Tyto 

společnosti byly vybrány na základě stanovených kritérií. Klíčovým prvkem ve výběru těchto 

zkoumaných firem bylo sídlo ve městě Ostrava a také zda rozvážejí své produkty do oblasti 

Ostrava – Zábřeh. Dalším kritériem byla velikost společnosti, vybrány byly společnosti 

menšího charakteru, které bylo možno srovnávat. Rozhodující pro výběr byl především počet 

zaměstnanců a podobný počet vozů zastoupených ve vozových parcích společností. Po 

redukci na základě kritérií, bylo vybráno pět společností, které jsou detailněji představeny 

dále v této kapitole. 

3.1.1 Pizzerie Fontána 

Tato společnost vznikla již v roce 1995. Jedná se o společnost s ručením omezeným a 

dlouhodobě funguje jako restaurační zařízení se sídlem v Ostravě – Hrabůvce.  Společnost 

funguje jako rozvážková služba od roku 2010, kdy rozšířila své služby i o dovážku jídel 

domů. K dnešnímu datu vlastní tři rozvážkové vozy. Objednávka lze uskutečnit, jak 

telefonicky, tak i pomocí online rozhraní. 

Rozvoz  

Probíhá pro určité lokality zdarma - Hrabůvka, Hrabová, Dubina, Zábřeh, Výškovice, 

Vítkovice, Pískové doly. Vzdálenější lokality v rozvozové oblasti zpoplatněny symbolickými 

10 Kč. V 10 korunové zóně nalezneme tyto oblasti - Stará Bělá, Nová Bělá, Kunčice, 

Kunčičky, Krmelín, Fidejdy, Mariánské Hory. Pro ostatní lokality je rozvoz možný po 

domluvě. 
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Platební podmínky 

Platba je možná primárně v hotovosti a stravenkách Ticket Restaurant, Sodexo, 

Cheque Dejeuner. Platba platební kartou je možná, pokud nahlásíte tuto skutečnost při 

objednávce. Následně přijede řidič spolu s platebním terminálem. 

Specifika jídelníčku 

Společnost je primárně nazývána pizzerií ale kromě pizzy rozváží i ostatní klasická 

jídla ze svého jídelního lístku, tímto nabízí rozmanitý výběr pochutin. Pizzy jsou 

připravovány ve čtyřech velikostech, které jsou označeny velikostmi S, M, L a XL, takže si 

vyberou menší i větší jedlíci. 

Obr. 3.1. Logo pizzerie Fontána 

Zdroj:[31] 

3.1.2. Pizza Ferda 

Společnost vznikla v roce 2012, sídlí na ulici Nádražní v Ostravě. Funguje jako 

rozvážková služba ale i jako kamenná restaurace. Momentálně její vozový park čítá 3 auta. 

Objednávku lze učinit pomocí online formuláře či telefonicky. 

Rozvoz 

Probíhá ve dvou rozvozových zónách, které se od sebe liší výší ceny objednávky. 

V první zóně nalezneme oblasti – Poruba, Pustkovec, Svinov, Mariánské Hory, Centrum, 

Přívoz, Michálkovice, Vítkovice a Ostrava-jih. Pro tyto oblasti činí minimální objednávka 89 

Kč a rozvoz je zdarma. V druhé zóně se nachází oblasti - Vřesina, Krásné pole, Rychvald, 

Radvanice, Hrabová, Stará Bělá a Polanka n. O.. Tato zóna má minimální objednávku 185 

Kč. 

Platební podmínky 

Platba je možná hotovostně, bezhotovostně i stravenkami Ticket Restaurant, Sodexo, 

Cheque Dejeuner, Gastro pass. Platba platební kartou je možno platit, pokud nahlásíte tuto 

skutečnost při telefonické objednávce, nebo pomocí online formuláře. 
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Specifika jídelníčku 

Tato pizzerie nabízí širokou škálu pizz, od smetanového základu až po sladké pizzy. 

Pizzy jsou nabízeny ve 2 velikostech a to o průměru 34cm a 45cm. Kromě základní nabídky 

pizzy, obsahuje jídelní lístek také italské panini, těstoviny, saláty a minutková jídla. 

Příjemným bonusem je možnost zakoupení pochutin v podobě chipsů, arašídů a tyčinek. Také 

zde můžeme nalézt prodej alkoholických nápojů, který může být pro některé situace přínosný. 

Obr. 3.2. Logo pizza Ferda 

Zdroj:[30] 

3.1.3. Pizza Cyp 

Společnost vznikla v roce 2013 jako společnost s ručením omezeným. Jedná se o čistě 

rozvážkovou službu, bez kamenné restaurace. Tato společnost sídlí v Ostravě – Hrabové. 

 Její vozový park čítá 3 rozvážková auta a zaměstnává celkem 5 zaměstnanců. Na trhu 

nemá příliš velkou tradici, ale investovala do propagace. Do nedávna jsme mohli potkat 

autobus propagující tuto službu. Specifickým znakem je prezentace firmy jako ostravské a 

všechny názvy a celková marketingová komunikace probíhá v ostravském dialektu. Na 

webových stránkách funguje objednávkový systém a také je možné si objednávat telefonicky.  

Rozvoz 

Probíhá ve 2 zónách. Do zóny č. 1 spadají oblasti Hrabová, Dubina, Hrabůvka, 

Zábřeh, Výškovice, Bělský les, Vítkovice, Nová a Stará Bělá, u kterých je výše objednávky 

stanovena na minimální hodnotě 69 Kč. V Zóně č. 2 se nacházejí tyto oblasti: Martinov, 

Pustkovec, Poruba, Třebovice, Svinov, Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská 

Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Kunčičky a Kunčice. Zde je výše minimální objednávky 

stanovena na hodnotě 159 Kč. 
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Platební podmínky 

Platbu lze provést pouze v hotovosti nebo pomocí stravenek Ticket Restaurant, 

Sodexo, Cheque Dejeuner. Platba kartou je možná skrz webový portál damejidlo.cz. 

Specifika jídelníčku 

Primárním produktem této společnosti je pizza, nabízena v jedné velikosti a to o 

průměru 32 cm. Mimo pizzu můžeme na jídelním lístku najít i jiné pokrmy, ale výběr již není 

tak rozmanitý. 

Obr. 3.3. Logo pizza Cyp 

Zdroj:[32] 

3.1.4. Pizzerie Honzík 

Tato společnost byla založena v listopadu 2012, tudíž nemá dlouhou tradici na trhu, 

ale za 2 roky si stačila vybudovat základnu zákazníků. Jedná se o malou pizzerii se sídlem 

v Ostravě – Mariánských Horách. Spolu s restaurací provozuje i rozvážkovou službu. 

Momentálně zaměstnává dva rozvozce a její vozový park je složen z jednoho auta. Funguje 

zde objednávka po telefonu, objednávkový webový systém tento podnik nevlastní. 

Rozvoz 

Tato společnost rozváží převážně po blízkém okolí pobočky, které čítá oblasti Fifejdy, 

Mariánské Hory, Hulváky, Centrum, Přívoz, Nová Ves, Vítkovice ve kterých je rozvoz 

zdarma. Při větší objednávce nad 299 Kč, rozváží po celé Ostravě za poplatek 50 Kč.  

Platební podmínky 

Platbu lze provést pouze v hotovosti nebo pomocí stravenek Ticket Restaurant, 

Sodexo, Cheque Dejeuner. Platbu kartou lze uskutečnit přes portál damejidlo.cz 
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Specifika jídelníčku 

Na jídelním lístku nalezneme převážně pizzy, ve dvou velikostech o průměru 32cm a 

50 cm. Dále na jídelníčku můžeme objevit hamburgery, těstoviny a smažené minutky. 

Obr. 3.4. Logo pizzerie Honzík 

Zdroj:[33] 

3.1.5. Pizza Had 

Tato společnost vznikla v roce 2013 za účelem zkvalitnění služeb v oblasti rozvozu 

jídla. K dnešnímu dni zaměstnává 3 zaměstnance, kteří se starají jak o rozvoz, přípravu, 

marketing a zkvalitňování služeb na základě připomínek zákazníků. Společnost sídlí 

v Ostravě – Zábřehu. Vozový park této pizzerie je složen ze dvou aut. Tato pizzerie nemá 

kamennou restauraci. Na stránkách můžeme také nově nalézt online objednávkový formulář. 

Rozvoz 

Při objednávce nad 98 Kč rozvážejí zdarma po těchto oblastech: Zábřeh, Výškovice, 

Hrabůvka, Dubina, Vítkovice, Mariánské Hory, Stará Bělá, Nová bělá, Proskovice, Stará Ves 

n/O, Krmelín. Při objednávce nad 200 Kč rozvoz zdarma i v oblastech – Poruba, Centrum, 

Přívoz, Hrabová, Košatka, Petřvald a Brušperk.  

Platební podmínky 

Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou nebo pomocí stravenek Ticket 

Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner. Platba kartou je možná přes online objednávkový 

formulář nebo webový portál damejidlo.cz  

Specifika jídelníčku  

V nabídce kromě pizzy můžeme najít i další pokrmy jako tortilly, burgery a minutky. 

Pizza je nabízena pouze ve velikosti o průměru 32 cm.  
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Obr. 3.5. Logo pizza Had 

Zdroj:[29] 

3.2. Makroekonomické prostředí trhu  

V této podkapitole budou představeny faktory působící na trh rozvážkových služeb. 

Převážně se zde bude věnováno makroekonomickým faktorům. Mezi hlavní faktory 

makroprostředí, které na podnik působí, můžeme zařadit těchto šest základních typů prostředí: 

 demografické prostředí, 

 ekonomické prostředí, 

 přírodní prostředí, 

 technologické prostředí, 

 politické prostředí, 

 kulturní prostředí.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.6. Síly ovlivňující makroprostředí firmy 

Zdroj: [8] 

 

3.2.1. Demografické prostředí 

V demografickém prostředí jsou zahrnuty, převážně tři primární ukazatelé - počet 

obyvatel, pohlaví obyvatelstva a věková struktura obyvatelstva. 
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Počet obyvatel 

Ke dni 31. 12. 2014 byl počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na území 

statutárního města Ostravy 325 640. Z toho bylo 167 813 žen a 157 827 mužů. Počet obyvatel 

je pro podnikání velmi důležitý, naznačuje nám potenciál trhu. Čím více obyvatel se pohybuje 

v územní oblasti, ve které podnikáme, tím větší máme šanci, že získáme zákazníky.  

Dalším důležitým faktorem je také struktura pohlaví obyvatelstva. V některých 

oblastech je cíleno více na muže a v jiných více na ženy. Podniky cílící na jedno z pohlaví 

upravují své propagační styly na míru vybraného segmentu. V gastronomické oblasti se u 

pohlavní struktury nedělají žádné velké rozdíly, co se týče marketingu. [28] 

      

Obr. 3.7. Struktura obyvatelstva dle pohlaví v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: Vlastní 

Věková struktura  

Věková struktura obyvatelstva je také velice důležitým faktorem, když segmentujeme 

trh. Vybíráme tak pro nás nejatraktivnější skupiny obyvatel, na které zaměřujeme své 

marketingové aktivity. Na trhu rozvážkových služeb je nejdůležitější složkou obyvatelstva – 

obyvatelstvo v produktivním věku. Tato skupina obyvatel se pohybuje ve věkovém rozmezí 

15-64 let. Trh rozvážkových služeb a rychlého stravování cílí především na mladší část této 

skupiny. Primárními zákazníky jsou obyvatelé ve věku 15 -30 let, ale je na místě vyzdvihnout 

stále se zvyšující popularitu těchto služeb i u starších věkových kategorií. Podrobné 

procentuální zastoupení jednotlivých věkových kategorií obyvatel města Ostravy, můžeme 

sledovat na grafu 3. 3. [28] 
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Obr. 3.8. Věková struktura obyvatel Moravskoslezského kraje 2014 

Zdroj: Vlastní 

3.2.2. Ekonomické prostředí 

Faktory jako nezaměstnanost, míra inflace nebo velikost průměrné mzdy do určité 

míry ovlivňují, kolik zákazníků využije rozvážkových služeb. V dobách kdy se tyto ukazatele 

nepohybují v pozitivních číslech, můžeme pozorovat pokles využívání, jak restauračních, tak i 

rychlostravovacích a rozvážkových služeb. Lidé se snaží ušetřit ve všech oblastech, včetně 

stravování a využívají levnějších alternativ jako např. vaření doma. Z toho vyplývá, že 

ekonomika velice ovlivňuje podnikání.  

Nezaměstnanost 

Moravskoslezský kraj se dlouhodobě potýká s větší nezaměstnaností oproti 

celorepublikovému průměru. Celorepublikový průměr je za únor 2015 ve výši 7,5 %. 

Naneštěstí Moravskoslezský kraj patří mezi kraje s téměř největší nezaměstnaností, aktuálně 

ve výši 9,96%. Momentálně se pohybuje na druhém nejhorším místě ze všech krajů hned za 

krajem Ústeckým s nezaměstnaností 10,89%. Město Ostrava má výši nezaměstnanosti za 

Únor 2015 na hodnotě 11,2% což je ještě o poznání horší než celokrajový průměr. Z toho 

vyplývá, že na tom obyvatelé na území Ostravska nejsou moc dobře a pravděpodobně si dobře 

rozmyslí, zda utrácet peníze za dražší jídlo z rozvážkových služeb. [28] 

 

 

Míra inflace 

Míra inflace je definována jako nárůst cenové hladiny. Měří se nejčastěji pomocí 

indexu spotřebitelských cen. V měsíci Únoru 2015 meziroční nárůst míry inflace oproti roku 
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2014 činil 0,3%. Toto číslo udává, že ceny na spotřebitelském trhu byly o 0,3% vyšší než 

v loňském roce. Tento fakt má vliv jak na zákazníka, tak i na poskytovatele rozvážkových 

služeb. Podnikům vzrostly náklady, protože většina z nich nakupuje suroviny na přípravu 

jídel v MO nebo VO. Na základě zvýšení nákladů byly podniky nuceny zvýšit ceny svých 

produktů. [28] 

Průměrná mzda 

Velikost průměrné mzdy má také velký vliv, na to zda zákazník využije rozvážkových 

služeb a zda se bude stravovat tímto způsobem nebo využije levnější alternativy. Průměrná 

měsíční mzda za první tři čtvrtletí roku 2014 činila pro celou republiku 25 179 Kč, hodnota 

pro Moravskoslezský kraj je opět o poznání nižší a pohybuje se na hodnotě 22 964 Kč. [28] 

3.2.3. Přírodní prostředí 

V posledních letech je velký důraz kladen na trendy v oblasti ekologie, tyto vlivy 

plynou ze stále častějších zpráv o devastaci naší planety. Tyto informace daly vzniknout 

mnoha ekologickým požadavkům, které apelují na úsporu surovin a energií a také požadují co 

největší snahu o používání obnovitelných zdrojů. Zvýšenou pozornost podniků v této oblasti a 

ekologické chování vyžaduje stát a informace o ekologičnosti provozu podniku má vliv i na 

ekologicky smýšlející zákazníky.  

Činnost rozvážkových služeb nevytváří nijak nebezpečné odpady, nemá tedy značný 

negativní vliv na stav životního prostředí.  Přesto i v této oblasti nalezneme několik způsobů 

jak pomoci naší planetě. Základem je třízení a eliminace odpadů na co nejmenší množství. 

Používání recyklovatelných materiálů na obaly používané k přepravě a ochraně produktu. A 

v neposlední řadě využívání dopravních prostředků splňujících ekologické normy.  

3.2.4. Technologické prostředí 

Toto prostředí je považováno za nejdůležitější faktor, ovlivňující životy lidí. Nové 

technologie umožňují zvyšovat produktivitu práce, snižovat náklady a tím zvyšovat 

konkurenceschopnost výrobku nebo podniku. Moderní trendy jsou zaváděny i v oblasti 

gastronomie, v kuchyních restauračních zařízení se objevují moderní spotřebiče, např. 

rychlopečící trouby, které značně urychlují proces výroby jídla a rychlost je u rozvážkových 

služeb jedním z důležitých faktorů. 

Dalším novým trendem ve stravování je směřování ke zdravému životnímu stylu a 

způsobu stravování se. Společnosti se snaží zaujmout i další segmenty a proto na jídelních 
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lístcích kromě kaloricky vydatných pokrmů můžeme nalézt i pokrmy, které jsou považovány 

za relativně zdravé. V nabídkách pizzerií můžeme např. nalézt saláty, bezlepkové potraviny a 

nebo pizzy zaměřené na vegetariánskou skupinu obyvatelstva. 

Nové technologie se využívají i ve vozových parcích společností, čím dál častěji 

můžeme vidět využívání moderních vozů, třeba i na alternativní pohony typu plyn či 

elektřiny. Dalším faktorem, který lze sledovat u rozvážkových služeb je čím dál častější 

využívání internetové komunikace. Dnes by tyto společnosti bez webových stránek fungovaly 

s velkými obtížemi. Vždyť díky internetu nalezneme veškeré informace, které potřebujeme 

k objednávce. Novinkou je také zavádění online objednávkových formulářů, které šetří čas, 

peníze a jsou přehledné, jak pro zákazníka, tak i pro podnik.  

3.2.5. Politicko – legislativní prostředí 

Toto prostředí je tvořeno zákony, vládními organizacemi a zájmovými skupinami, 

které ovlivňují a omezují různé organizace a jednotlivce. Oblast gastronomie, pohostinství a 

přepravy potravin podléhá mnoha právním předpisům. Nejčastěji jsou to předpisy upravující 

hygienické a provozní nároky či předpisy upravující zřízení a provoz podnikatelských 

subjektů, jak na straně právnických, tak i fyzický osob. 

Provozování hostinské činnosti je dle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů zařazeno do živností ohlašovacích – řemeslných. Požadavkem pro 

provozování těchto živností je odborná způsobilost, praxe v oboru a způsobilost pro práci s 

potravinami podložená zdravotním průkazem. Předmět živnosti se vymezuje jako příprava 

pokrmů včetně nápojů, na něž navazuje prodej, respektive podávání, a to k okamžité spotřebě. 

Provozovna hostinské živnosti musí také splňovat jisté požadavky, zejména stavební, 

hygienické, bezpečnostní, protipožární a jiné.[Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.] 

Dalšími důležitými právními předpisy, jsou předpisy týkající se hygienických nároků. 

Mezi tyto předpisy kromě jiných můžeme zařadit tyto: 

 Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška MZ č. 38/2001 Sb. hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s 

potravinami a pokrmy ve znění 186/2003  

 Nařízení vlády 178/2001 Sb. Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  

 Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech  
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 Nařízení ES č. 852/2004 základní hygienická pravidla pro všechny typy výrobců 

potravin  

 Vyhláška č. 137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby 

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění 

vyhl. č.602/2006 Sb. [27] 

Dále zde můžeme zahrnout zákony a předpisy, které působí na podniky ve všech 

kategoriích podnikání v ČR, bez ohledu na právní formu. Jedná se o obchodní zákoník, nový 

občanský zákoník, daňové zákony nebo zákon na ochranu hospodářské soutěže. Obchodním 

zákoníkem se také řídí společnosti, které jsou zřízeny jako s. r. o.. Pokud společnost 

zaměstnává nějaké zaměstnance, musí se řídit i zákoníkem práce. Mezi další předpisy patří 

také předpisy dopravní, kterými se musí řídit řidiči rozvážkových vozů společností. 

3.2.6. Kulturní prostředí 

Kulturní prostředí a jeho vlivy ovlivňují celkový charakter spotřebního a nákupního 

chování ve společnostech. Existuje velké zastoupení těchto sociálně- kulturních vlivů a 

v každé společnosti lze nalézt, jak obecné tak i specifické trendy v těchto vlivech. 

Jedním z těchto vlivů je i rostoucí zaměstnanost žen. Když se podíváme zpátky do 

minulosti a nemusí to být ani závratně daleko, zaměstnanost žen byla velice nízká a hlavní 

funkcí ženy byla starost o domácnost. Udržovala chod, čistotu a celkově se snažila, aby vše 

v domácím prostředí fungovalo, tak jak má. Domácnost, reprezentovala osobnost ženy, její 

snažení a vypovídala o kvalitě její role. Součástí tohoto úkolu bylo také každodenní vaření pro 

celou rodinu. Dnešní trend zaměstnané ženy nedává tolik prostoru pro udržování domácnosti 

a neklade se, tak vysoký důraz na domácí práce. Proto pro restaurační zařízení a rozvážkové 

služby je tato doba velice přívětivá. Ženy nemají čas na vaření doma, a proto se rodiny 

stravují jinak. Pokud mají náladu a čas vyrážejí za jídlem do restauračních či podobných 

zařízení nebo si objednávají jídla, které jim rozvážková služba přiveze přímo ke dveřím. Tím 

se šetří čas i energie zaměstnaných členů domácností a neklade se tak velký důraz na vyšší 

cenu jídla. Faktor zaměstnané ženy má také vliv na příjem domácností. V minulosti byl 

jediným živitelem rodiny muž a finančně táhl celou domácnost. V dnešní době je většina 

domácností udržována dvěma příjmy. Větší finanční tok v rodinném příjmu má za následek i 

vyšší investiční schopnost domácností.  

Dále na českém trhu v poslední době figuruje trend zdravého životního stylu, s čímž 

bezpodmínečně souvisí i pohostinství. Pro rozvážkové společnosti, které se zabývají 
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přípravou, převážně z pohledu široké společnosti, nezdravých pokrmů, není tento trend příliš 

pozitivní. Dochází tak k odlivu zákazník. Přechod na zdravý životní styl a s ním i přechod na 

zdravější stravu nutí tyto společnosti rozšiřovat jídelní lístek o pokrmy, které osloví i tu část 

obyvatelstva, co se o zdravý životní styl zajímá. Proto můžeme na jídelních lístcích těchto 

společností sledovat vývoj i v této oblasti. Objevují se zde saláty, vegetariánské pizzy či 

bezlepkové základy na pizzu.  

Dalším kulturním vlivem je, že lidé více nakupují přes internet. Na grafu č. 3. 4., 

můžeme pozorovat, že trend nakupování přes internet každoročně stoupá. Tento fakt je 

pozitivní pro rozvážkové služby, protože většina z nich provádí svou marketingovou 

komunikaci převážně v on-line prostředí. Na internetových stránkách těchto společností 

nalezneme jednoduše veškeré informace, které k objednávce potřebujeme. Tyto společnosti se 

snaží držet krok s moderními trendy, a proto lze celý proces objednávky provést přes internet. 

Obr. 3.9. Obrat internetových obchodů v letech 2001-2014. 

Zdroj:[34]
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4 Metodika výzkumu 

Tato kapitola je věnována objasnění problému a cíle výzkumu, způsobu získávání 

informací o konkurenci vybraných rozvážkových služeb a také postupu při realizaci analýzy. 

4.1. Přípravná fáze 

Přípravná fáze se zabývá detailní přípravou celého výzkumu, základem realizace 

celého výzkumu je definice problému a cíle výzkumu. Dále zde definujeme typy dat, které 

budou využity při realizaci výzkumu a metodu jejich zpracování. V neposlední řadě je 

důležité si definovat časovou náročnost výzkumu a náklady na jeho realizaci. 

4.1.1. Definování problémů cíle a účelu výzkumu 

Definice problému 

Jako výzkumný problém byl definován nedostatek informací o úrovni poskytovaných 

služeb jednotlivými společnostmi na trhu rozvážkových služeb. Nedostatek těchto informací 

je klíčovým problémem pro porovnání těchto společností, které s minimem informací není 

možné. Proto, bude realizován výzkum, který tento nedostatek eliminuje a poskytne důležitá 

primární data pro další práci. 

Definice cíle 

Cílem výzkumu je zjištění slabých a silných stránek jednotlivých společností u jimi 

poskytovaných služeb. Tyto stránky budou analyzovány zejména u úrovně informačních a 

komunikačních schopností personálu, poskytovaných služeb, telefonické komunikace, 

osobního kontaktu a internetové komunikace. 

Definice účelu 

Účelem výzkumu je zjištění hlavních konkurenčních výhod, nevýhod či příležitostí 

jednotlivých podniků v tomto segmentu. Které budou následně využity pro tvorbu návrhů na 

doporučení jednotlivým vybraným společnostem. Tento výzkum by následně měl být také 

zdrojem informací pro nově vstupující službu na tento trh, která se díky výsledkům tohoto 

výzkumu může v budoucnosti lépe prosadit a využít těchto informací pro eliminaci chyb. 

Podobný výzkum nebyl dříve realizován, proto je tato bakalářská práce průkopníkem v této 

problematice. 
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4.1.2. Výběrový soubor 

Trh se společnostmi poskytující rozvážkové služby v Ostravě je velice rozsáhlý, proto 

byla zvolena různá kritéria pro výběr účastníků výzkumu. Klíčovým prvkem ve výběru těchto 

zkoumaných firem bylo sídlo ve městě Ostrava a také zda rozvážejí své produkty do oblasti 

Ostrava – Zábřeh. Dalším kritériem byla velikost společnosti, vybírány byly spíše společnosti 

menšího charakteru, které bylo možno objektivně srovnávat. Rozhodující byl především počet 

zaměstnanců a podobný počet vozů zastoupených ve vozových parcích společností. Aby 

mohla být provedena analýza pomocí metody „Mystery Mailing“ a pozorování internetové 

komunikace firmy, jako další kritérium byla stanovena existence e-mailové adresy, 

internetových stránek a facebookových stránek.  

Po redukci počtu konkurentů na základě stanovených kritérií. Bylo vybráno 5 

společností navzájem si konkurujících ve zkoumané oblasti. Jejich seznam a podrobnější 

charakteristika je uvedena v předchozí kapitole. 

4.1.3. Typy dat 

Využity budou jak primární, tak i sekundární data. Základem výzkumu budou 

převážně primární data zjištěná výzkumem, přímo realizátorkou výzkumu nebo vyškolenou 

třetí osobou. Sekundární informace budou sesbírány z internetových stránek jednotlivých 

společností nebo interních materiálů, které byly poskytnuty zkoumanými společnostmi. 

Sekundární informace budou důležitým zdrojem informací při hodnocení internetové 

komunikace společností. 

4.1.4. Metody sběru dat 

Pro tento výzkum budou použity kvalitativní metody sběru dat, které kombinují 

pozorování a dotazování. Konkrétně se jedná o metody „Mystery Calling“, „Mystery 

Shopping“ a metodu „Mystery Mailing“ spojenou s pozorováním internetové prezentace a 

komunikace společností. Celkem bude hodnoceno 56 kritérií napříč všemi výzkumnými 

metodami. Kritéria byla hodnocena na škále 0, 1 nebo 2 body, nebo při kritériu splněno/ 

nesplněno jedním nebo nulovým bodem v závislosti na splnění kritéria. Tato kritéria jsou 

detailně popsána v záznamovém archu a scénáři, které nalezneme v příloze č. 2 a 3.  Údaje 

budou zjišťovány skrytým pozorováním, dotazováním, jak osobním tak i telefonickým. 

Tazatelem bude realizátorka výzkumu nebo proškolená třetí osoba. 

Metoda „Mystery Calling“ byla prováděna pomocí telefonického rozhraní. Zde bylo 

hodnoceno celkem 8 kritérií. Tato kritéria se převážně týkala lidského faktoru v průběhu 
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hovoru. Podrobnější informace o průběhu hovorů jsou zahrnuty ve scénáři, který je součástí 

přílohy č. 3. A bodové ohodnocení jednotlivých společností v rámci této metody, je zahrnuto 

v záznamovém archu v příloze č. 2. 

Metoda „Mystery Shopping“ u této metody byl hodnocen rozvozce v rámci osobního 

kontaktu při přijetí objednávky, samotný produkt, doprava a v kritériu „ostatní“ byla 

hodnocena kritéria týkající se vztahu se zákazníky. V rámci této metody bylo zkoumáno 

celkem 14 kritérií. Podrobnější informace o získaných bodech a hodnocených kritériích, jsou 

součástí příloh č. 2 a 3. 

Jako další podpůrnou metodu jsem zvolila metodu „Mystery Mailing“ a pozorování 

internetové prezentace firmy pomocí webových a facebookových stránek. Zde bylo 

hodnoceno celkem 34 kritérií, která byla rozdělena do pěti oblastí. První oblast byla 

zasvěcena „Mystery Mailingu“, kdy byla hodnocena komunikace společností pomocí emailu. 

V druhé oblasti byly hodnoceny webové stránky z hlediska grafického zpracování a 

uživatelského pohybu po webových stránkách. Třetí oblast byla věnována informační stránce 

webových stránek, kde byla hodnocena přítomnost určitých informací na stránkách 

společností. Čtvrtá a pátá část této kategorie byla věnována facebookové prezentaci a 

komunikaci skrz toto médium. Detailní informace o hodnocených kritériích a dosažených 

bodech jsou k dispozici v přílohách č. 2 a 3. 

4.1.5. Rozpočet a časový harmonogram 

Během tohoto výzkumu vznikly výdaje spojené s tiskem a kopírováním scénářů, tato 

částka byla spočítána na základě ceníku školní tiskárny. Dále se objevily náklady na telefonní 

objednávky, které byly nutností u metody „Mystery Calling“. Tyto náklady byly kalkulovány 

na základě ceny za minutu hovoru. V neposlední řadě jsou zde také započítány náklady na 

objednávky jídla od každého zkoumaného dodavatele. 

Rozpočet výzkumu 

Telefonní náklady  30 Kč (3 Kč/min) 

Náklady na objednávky 665 Kč 

 Náklady na tisk scénáře 45 Kč 

Náklady celkem:  740 Kč 
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Časový harmonogram činností 

V následující tabulce jsou uvedeny činnosti a jejich časový harmonogram. 

Tab. 4.1. Časový harmonogram činností 

Etapa výzkumu 

Období 

prosinec 

(2014) 

leden 

(2015) 

únor 

(2015) 

březen 

(2015) 

duben 

(2015) 

květen 

(2015) 

Definice problému a 

cíle 

 

          

Plán výzkumu   

 

        

Sběr dat     

  

    

Analýza dat       

  

  

Interpretace výsledků         

 

  

Prezentace výsledků           

 Zdroj: Vlastní 

4.1.6. Pilotáž 

Po vytvoření záznamového archu a scénáře k zapisování a hodnocení sledovaných 

kritérií, byl proveden předvýzkum na největší rozvážkové společnosti figurující na 

ostravském trhu, konkrétně se jednalo o Chacharovu pizzu se sídlem v oblasti Ostrava – 

Zábřeh. Zde bylo zjištěno, zda byl záznamový arch sestaven správně a je možné vyplnit 

všechna stanovená kritéria. 

Po provedení pilotáže u této společnosti, bylo provedeno pár menších změn 

v záznamovém archu a doplněno o další hodnocená kritéria. Bylo zjištěno, že u telefonního 

hovoru je nedostatečně zpracovaný scénář a je zapotřebí jej ještě upravit, další úpravy byly 

nutné u metody „Mystery Shopping“, kdy bylo zavedeno nové kritérium, orientační smysl 

rozvozce v kategorii lidský faktor, jelikož měl řidič této společnosti menší problémy nalézt 

místo dodávky. Dále byla upravena hodnotící škála z pěti bodové pouze na tří bodovou, 

protože bylo zjištěno, že tří bodová stupnice je plošně vhodnější pro posouzení kritérií. U 

některých kritérií bylo zavedeno hodnocení splněno/nesplněno, kde faktor splněno byl 

ohodnocen jedním bodem a faktor nesplněné podmínky byl ohodnocen nulovým bodem. 

4.2. Fáze realizace 

Tato fáze se zabývá realizací konkrétního definovaného výzkumu. V této fázi 

komentujeme sběr dat, jejich kompletaci a způsob zpracování celého výstupu výzkumu. 
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4.2.1 Sběr dat 

Primární data byla získána pomocí metody „Mystery Calling“,„Mystery Shopping“ a 

„Mystery Mailing“. Sběr dat probíhal, jak pomocí telefonního hovoru, kdy realizátorka 

výzkumu vystupovala jako zákazník, který volá na pobočku kvůli objednávce, tak i osobně při 

předání zásilky či pomocí internetového rozhraní. Telefonní hovory byly zaznamenávány pro 

pozdější detailní analýzu zkoumaných položek „Mystery Callingu“, aby byla zachována 

přesnost a detailnost informací. Data z osobního setkání byla zaznamenána, v co nejkratší 

době od osobního kontaktu, aby nedošlo ke zkreslení informací a dojmů časovým odstupem. 

Veškerá data byla zapisována do papírových archů vytvořených k hodnocení jednotlivých 

kritérií.  

Sběr dat potřebných k výzkumu, probíhal v měsících únor a březen. Probíhal v sobotu, 

kdy mají rozvážkové společnosti nejvíce zakázek. Čas objednávky byl vždy ve večerních 

hodinách, zpravidla kolem 7-8 hodiny večerní. Jednotný den pro objednávky byl vybrán 

z důvodu objektivity výzkumu. Každou sobotu došlo k objednávce od jednoho dodavatele a 

následnému posouzení kritérií v oblastech „Mystery Calling“ a „Mystery Shopping“. Metoda 

„Mystery Mailingu“ a posouzení internetové komunikace probíhaly časově v druhé fázi 

výzkumu a nezávisle na „Mystery Callingu a Shoppingu, které byly součástí první fáze.  

U metody „Mystery Mailing“ a pro dotaz z facebooku, které probíhaly ve druhé fázi 

výzkumu, byla stanovena týdenní lhůta na odpovědi na zaslanou otázku z anonymního emailu 

či anonymního facebookového profilu. Anonymní prostředky byly zvoleny z důvodu 

zachování objektivity. 

4.2.2. Kompletace dat 

Po provedení první fáze výzkumu, ve které byly použity metody „Mystery Calling“ a 

„Mystery Shopping“, byla všechna data pečlivě zaznamenána do záznamových archů. 

Následně proběhla kontrola, zda jsou data kompletní a zda byly získány všechny potřebné 

informace k hodnocení stanovených parametrů. Tyto informace byly doplněny o slovní popis, 

každé transakce pro zpřesnění a zachování dojmů i v delším časovém úseku.  

V druhé fázi výzkumu, kdy byly použity metody „Mystery Mailing“ a hodnocení 

internetových stránek, byly opět použity záznamové archy. Tato fáze byla časově náročnější, 

jelikož se čekalo na odpovědi z emailu a facebookových dotazů. Webové stránky všech 

poskytovatelů rozvážkových služeb byly hodnoceny ve stejném časovém období. A byl 

kladen důraz na kompletnost a komplexnost sbíraných informací. Po vyplnění všech položek 
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záznamového archu proběhla kontrola, zda jsou všechna kritéria u všech pozorovaných 

subjektů vyplněna. 

4.2.3. Zpracování dat 

Data byla zaznamenávána do papírových archů. Následně tyto výsledky výzkumu byly 

přepsány do programu Microsoft Excel 2007. V něm také byly následně provedeny veškeré 

analýzy a kompletace grafického znázornění jednotlivých zkoumaných kategorií. Všechny 

tyto výstupy z programu Excel byly přeneseny a poté upraveny v programu Microsoft Word 

2007, kde probíhala finální tvorba celé bakalářské práce. 
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5 Analýza sběru dat 
Tato kapitola je rozdělena do čtyř menších podkapitol. První se věnuje výsledkům 

metody „Mystery Calling“ a hodnoceným faktorům v rámci této metody. Druhá podkapitola 

je zaměřena na metodu „Mystery Shopping“. Ve třetí kapitole jsou shrnuty metody „Mystery 

Mailing“ a metoda srovnávání a hodnocení internetové komunikace jednotlivých 

rozvážkových společností. Čtvrtá podkapitola se věnuje celkovému vyhodnocení jednotlivých 

podkapitol a závěrečnému porovnání výsledků jednotlivých sledovaných společností. 

Jednotlivé výsledky výzkumu jsou pro názornější ukázku interpretovány graficky. 

V grafech jsou vyznačeny maximální a průměrné hodnoty daných kritérií, které jsou 

znázorněny vodorovnými přímkami. Červená přímka znázorňuje maximální možný bodový 

zisk ze sledované oblasti a zelená přímka znázorňuje průměrnou hodnotu dosažených bodů. 

Hodnocení probíhalo na škále, kde jednotlivé společnosti mohly získat 0, 1 nebo 2 

body, nebo se hodnotila kritéria splněno/nesplněno, kde bylo splnění ohodnoceno jedním 

bodem a nesplněno bodem nulovým Detailnější záznam jednotlivých výsledků výzkumu lze 

pozorovat v záznamovém archu a scénáři výzkumu, které jsou součástí příloh č. 2 a 3. 

5.1. Analýza výsledků metody „Mystery Calling“ 

U metody „Mystery Calling“ bylo hodnoceno celkem osm sledovaných kritérií, která 

byla zařazena do dvou kategorií. První kategorie hodnotila lidský faktor, který je při 

telefonickém hovoru velice důležitý. A dále vznikla kategorie ostatní. V následující části 

budou prezentovány výsledky jednotlivých kategorií, a komentovány příčiny nesplnění 

daných kritérií. 

5.1.1. Lidský faktor 

V této kategorii bylo hodnoceno šest kritérií: 

 Doba čekání na zvednutí telefonu 

 Délka hovoru 

 Příjemnost telefonistů/ek 

 Pozornost telefonistů/ek 

 Informovanost telefonistů/ek 

 Ochota splnit požadavky  
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Maximální počet bodů, které mohly společnosti dosáhnout, byl ve výši dvanácti 

bodů. Na obrázku 5. 1., můžeme sledovat grafické zobrazení výsledků jednotlivých 

společností u kritéria Lidský faktor v metodě „Mystery Calling“. 

Obr. 5.1. Grafické výsledky analýzy části Lidský faktor/ „Mystery Calling“ 

Zdroj: vlastní 

Nejvyššího hodnocení dosáhla společnost pizza Ferda, která dosáhla 10 bodů 

z celkového maxima 12 bodů. Ztráta dvou bodů zde byla zapříčiněna délkou hovoru, kdy 

hovor proběhl v pomalejším tempu a nedostatečnou informovaností telefonistky, kdy 

nevěděla o původu eidamu používaného na jejich pizzy. Další kritéria tato společnost splnila 

na jedničku. Hovor byl příjemný, časově nenáročný a splnil všechny ostatní požadavky. 

Tři ze sledovaných společností se pohybovaly těsně nad průměrnou hodnou, která 

činila 8,8 bodů. Tyto společnosti dosáhly hranice 9 bodů. Nedostatky se objevovaly v době 

hovoru, která často souvisela s nedostatečnou informovaností personálu. Personál se snažil 

vždy sehnat poptávané informace a tím prodlužoval délku hovoru. U pizzerie Fontána a pizza 

Had došlo k pochybení u pozornosti telefonistek, kdy bylo při objednávce zkomoleno jméno 

objednávajícího. Pizzerie Honzík ztratila body u příjemnosti, informovanosti a době hovoru. 

Další body byly ztraceny u menších pochybení typu nepředstavení společnosti při přijetí 

hovoru, době čekání na přijetí hovoru a neúplnosti poptávaných informací. 

Výjimkou mezi hodnocenými společnostmi byla pouze společnost pizza Cyp, která 

dosáhla pouhých 7 bodů. Stěžejním kamenem úrazu společnosti pizza Cyp, byla dlouhá doba 

hovoru, kdy tato doba překonala stanovený limit dvou minut. U této společnosti dále bylo 

opět zkomoleno jméno objednávajícího. Ve faktoru ochoty splnění požadavků, byl sice 
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požadavek slíben, ale při převzetí objednávky nebyl tento požadavek splněn. Dále při 

hodnocení kritéria příjemnosti, nebyl splněn požadavek na představení společnosti při přijetí 

hovoru. 

5.1.2 Ostatní 

V pozorované oblasti „ostatní“ byla zařazena pouze dvě další kritéria, která bylo 

možno zjistit při telefonické komunikaci se společnostmi. Prvním z nich byl dotaz na platbu 

kartou, zda je možná a pokud ano jakým způsobem ji realizují. Zda si společnost tuto službu 

zajišťuje sama nebo využívá služeb rozvážkových portálů jako je damejidlo.cz. A dalším 

kritériem byla kvalita hovoru, zda byly společnosti schopny zajistit nepřerušovaný a po 

technické stránce kvalitní hovor, při kterém mohla být realizována objednávka. V této 

sledované oblasti bylo maximálně možno získat čtyři body. Bodové zisky jednotlivých 

společností v oblasti „ostatní“ můžeme sledovat na obrázku 5.2. 

Obr. 5.2. Grafické výsledky analýzy části Ostatní/ „Mystery Calling“ 

Zdroj: vlastní 

Maximálního možného bodového zisku v tomto kritériu dosáhly hned tři sledované 

společnosti. Pizzerie Fontána, pizza Ferda a pizza Had splnily obě hodnocená kritéria v plném 

rozsahu. Kdy si zajišťují platbu kartou samy a rozvážkové portály využívají jen jako možnost 

navíc. Jsou v tomto ohledu plně samostatné. Dále byly schopny zajistit technicky kvalitní a 

dostatečně hlasitý hovor, který nebyl ničím rušen a objednávka proběhla po technické stránce 

v nejlepší možné kvalitě.  

Pod průměrnou hodnotou, která v tomto faktoru dosahuje hodnoty 3,4 bodu, se 

nacházejí dvě ze sledovaných společností. Společnost pizza Cyp ztratila v hodnocení jeden 
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bod, a to při hodnocení kritéria „platba kartou“, kdy společnost neposkytuje možnost 

bezhotovostních plateb vlastními silami, ale platba kartou je možná přes rozvážkový portál 

damejidlo.cz. 

Nejmenšího bodového zisku dosáhla pizzerie Honzík, kdy nebyl zajištěn vynikající 

technický stav hovoru a telefonická komunikace byla méně hlasitá, avšak objednávka byla i 

přes tento stav reálná. Pizzerie Honzík dále neposkytuje možnost bezhotovostních plateb 

vlastními silami a je zde opět využíván portál damejidlo.cz, kterým tento nedostatek alespoň 

částečně napravuje. 

5.2. Analýza výsledků metody „Mystery Shopping“ 

U metody „Mystery Shopping“ bylo hodnoceno celkem 14 sledovaných kritérií, která 

byla zařazena do 4 kategorií. První kategorie hodnotila dopravu, která je podstatou 

rozvážkových služeb. Ve druhé kategorii byl hodnocen lidský faktor, kdy byla hodnocena 

osobnost a přístup rozvozce. Třetí kategorie byla zaměřena na produkt, který byl podstatný 

z pohledu zákazníka, zda si zaplatil za to, co si objednal a zda bylo zboží v očekávané kvalitě. 

Kritéria, která se nehodila do žádné z výše jmenovaných skupin, byla zařazena do kategorie 

ostatní. Detailní rozdělení kritérií a jejich bodové ohodnocení lze sledovat v záznamovém 

archu a scénáři „Mystery shoppingu“, které jsou součástí příloh č. 2 a 3. 

5.2.1 Doprava 

Je u rozvážkových služeb jedním z nejdůležitějších kritérií, protože má vliv na další 

následné služby poskytované těmito společnostmi. U kategorie doprava byly hodnoceny tři 

kritéria. Prvním z nich byla rychlost dovozu. Většina těchto společností garantuje dobu 

doručení do hodiny od objednávky, protože se zvyšující se dobrou doručení klesá kvalita 

produktu a s tím i následná spokojenost zákazníků.  

Druhým hodnoceným kritériem bylo označení rozvážkového auta. Tento faktor je také 

důležitý pro identifikaci vozidla při dopravních či lokalizačních komplikací. Zákazník by měl 

rozpoznat vůz společnosti na první pohled, aby se tak usnadnila komunikace mezi 

zákazníkem a společností. Dále označení rozvážkových vozů funguje i jako neplacená 

reklama, což je pro firmu velice výhodné. Třetím hodnoceným kritériem v kategorii doprava 

byla cena rozvozu. V tomto kritérii bylo hodnoceno, zda je rozvoz rozumně oceněn vzhledem 

k dojezdové vzdálenosti na místo objednávky. 
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Za kategorii doprava bylo možno získat maximálně pět bodů, protože kritérium 

označení auta bylo ohodnoceno pouze jedním bodem vzhledem k možnostem 

splněno/nesplněno. Rozdělení bodového zisku v kategorii doprava můžeme sledovat na 

obrázku 5.3.  

Obr. 5.3. Grafické výsledky analýzy části Doprava/“Mystery Shopping“ 

Zdroj: vlastní 

Nejlepšího výsledku ze sledovaných společností dosáhla pizza Had, která získala 

maximální počet bodů v této sledované kategorii. Rozvoz proběhl do hodiny od zadání 

objednávky, rozvážkové vozidlo bylo dobře rozpoznatelné a rozvoz u této společnosti byl 

zdarma. Další tři sledované společnosti pizzerie Fontána, pizza Ferda a pizza Cyp dosáhly 

stejného bodového zisku, který byl mírně nad průměrem. Zde docházelo ke ztrátě bodu 

nejčastěji z důvodu delšího rozvozového času a u pizzerie Fontána byla bodová srážka 

způsobena částkou požadovanou za rozvoz. 

Poslední ze sledovaných společností nedopadla v tomto kritériu nejlépe. Pizzerie 

Honzík byla v této kategorii ohodnocena pouze 2 body. Důvodem byl delší rozvozový čas, 

který překonal dobu jedné hodiny, vyšší požadovaná částka za rozvoz a vozidlo společnosti 

nebylo dostatečně označeno, mohlo tak dojít ke komplikacím. 

5.2.2. Lidský faktor 

V kategorii lidský faktor byl hodnocen přístup rozvozce a jeho schopnosti vyřešit 

určité požadavky. U kritéria správnost objednávky byl lidský faktor hodnocen celkově, 

protože není jisté, na kterém místě v komunikačním kanálu došlo k chybě. Byla zde 

hodnocena celkem čtyři kritéria:  
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 orientační smysl rozvozce, 

 příjemnost řidiče, 

 schopnost vrátit drobné, 

 správnost objednávky. 

Celkem mohly společnosti získat 8 bodů v kategorii lidský faktor. U „orientačního 

smyslu“ se hodnotilo zda rozvozce bez problémů dorazil na místo doručení objednávky. 

„Příjemnost řidiče“ byla posuzována vzhledem k jeho jednání a komunikaci, zda zavolal, že je 

na místě, pozdravil a byl při komunikaci zdvořilý. U kritéria „schopnost vrátit drobné“, byla 

posuzována vybavenost rozvozce dostatečným objemem financí pro vrácení přeplatku 

zákazníkovi. A u kritéria „správnost objednávky“, bylo hodnoceno, zda objednávka dorazila 

v pořádku, zda byla kompletní a zda byly v objednávce správně zapsány všechny osobní 

údaje. Na obrázku 5. 4., můžeme pozorovat bodové ohodnocení jednotlivých společností 

v rámci této kategorie.  

Obr. 5. 4. Grafické výsledky analýzy části Lidský faktor/“Mystery Shopping“ 

Zdroj: vlastní 

V tomto sledovaném kritériu nedosáhla žádná ze společností na maximální možný 

počet bodů. O pomyslné prvenství se dělí společnosti pizza Ferda a pizzerie Honzík, které 

byly shodně ohodnoceny sedmi body. Ztráta bodu byla v obou těchto případech zapříčiněna 

„příjemností řidiče“, kdy v případě pizza Ferda rozvozce pouze prozvonil, namísto toho aby 

zavolal, že dorazil na místo. V případě pizzerie Honzík byla ztráta bodu zapříčiněna 

chybějícím pozdravem ze strany rozvozce. 
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Nad průměrnou hodnotu, která v tomto případě činí 5,8 bodů, se dostala společnost 

pizzerie Fontána, která získala 6 bodů. Zde byla srážka bodu z důvodu špatného orientačního 

smyslu rozvozce, kdy došlo ke komplikacím a bylo nutno rozvozce telefonicky nasměrovat na 

správné místo doručení. Ztráta dalšího bodu byla z důvodu nesprávnosti objednávky, kdy bylo 

zkomoleno jméno objednávajícího.  

Podprůměrné ohodnocení získaly pizza Had, která dosáhla pětibodové hranice a pizza 

Cyp, která byla ohodnocena čtyřmi body. Pizza Had ztratila body na nekompletní objednávce, 

kdy chyběla část objednaného zboží, tato chyba byla následně napravena. Díky faktoru 

nekompletní objednávky došlo k pochybení i u faktoru příjemnosti rozvozce, kdy byl 

rozvozce velice nezdvořilý a opravu objednávky udělal jen s velikou nechutí. U společnosti 

pizza Cyp došlo k velkému problému v oblasti orientace rozvozce, kdy rozvozce nebyl 

schopen najít místo doručení a zákazník byl nucen dojít na lépe dostupný orientační bod. 

Další bodová srážka byla zapříčiněna nedostatečnou finanční zásobou rozvozce, kdy narazil 

na problém při vrácení drobných, tento nedostatek napravil rozměněním z vlastní peněženky. 

Poslední pochybení bylo u faktoru „správnost objednávky“, kde bylo opět zkomoleno jméno 

objednávajícího. 

5.2.3. Produkt 

V této kategorii byl hodnocen vlastní produkt, který je velice důležitý pro zákazníka. 

Pro zákazníka je podstatné, zda zaplatil za to, co si objednal a zda objednávka byla kompletní 

a v dostatečné kvalitě, kterou zákazník očekává. Bylo zde hodnoceno celkem pět sledovaných 

kritérií: 

 cena pizzy, 

 teplota pizzy, 

 vzhled pizzy, 

 existence všech objednaných surovin, 

 obal. 

Maximální možný počet bodů se v této kategorii pohybuje na hranici sedmi bodů. U 

kritéria cena pizzy, bylo hodnoceno, zda cena odpovídala kvalitě, za kterou si zákazník 

zaplatil. Teplota pizzy byla hodnocena na základě stavu pizzy při dodání.  U faktoru „vzhled 

pizzy“ byla hodnocena její vizuální stránka a zda nebyla pizza připálená či nedodělaná. 

Existence všech objednaných surovin, porovnávala reálný stav s objednávkou a všemi 

požadavky zákazníka. U faktoru obal, byla hodnocena ochranná funkce obalu. 
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Na obrázku 5. 5., můžeme pozorovat bodové ohodnocení jednotlivých společností v rámci 

kategorie produkt.  

Obr. 5. 5. Grafické výsledky analýzy části Produkt/“Mystery Shopping“ 

Zdroj: vlastní 

Na grafu můžeme pozorovat, že maximálního ohodnocení v této kategorii dosáhly 

hned dvě společnosti. Pizzerie Fontána a pizza Had splnily všechna kritéria bez menšího 

zaváhání. Produkt byl doručen v bezvadném stavu, s vyhovující teplotou a všemi 

objednanými surovinami. Nad průměrnou hodnotu se dostala i společnost pizzerie Honzík, 

která dosáhla bodového ohodnocení na hranici šesti bodů.  Bodová ztráta zde byla zapříčiněna 

nedostatečnou teplotou k dosažení úplné spokojenosti, avšak ještě na akceptovatelné hranici 

pro konzumaci.  

Těsně pod hranicí průměru, která činila 5,2 bodů se umístila pizza Cyp, která dosáhla 

ohodnocení pěti bodů. Zde byly body strhnuty z důvodu mírně připálených okrajů pizzy, které 

tak ubraly na kvalitě objednaného produktu. Další ztráta bodu byla zapříčiněna chybějící 

surovinou, která měla být na pizze přítomna. Nejhoršího ohodnocení v této kategorii dosáhla 

pizza Ferda, která získala pouze jeden bod. Zde byla objednávka ve velmi špatném stavu a 

plusový bod tato společnost získala pouze za ochrannou funkci obalu, kdy pizza přišla 

mechanicky nepoškozená. Mínusové body byly uděleny za všechna ostatní kritéria. Cena 

pizzy neodpovídala doručené kvalitě, kdy objednávka dorazila studená, nevzhledná a 

surovinová základna byla neúplná. Tyto faktory zapříčinily nepoživatelnost produktu a 

následnou nespokojenost zákazníka. 
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5.2.4. Ostatní 

Do kategorie ostatní byla zařazena dvě kritéria, která se nehodila do žádné z výše 

uvedených kategorií. Byla zde hodnocena existence propagačního letáčku při objednávce. 

Druhým kritériem byla existence věrnostního programu, zda společnost buduje dlouhodobé 

vztahy se zákazníky a za věrnost jim poskytuje určité výhody. Obě kritéria byla ohodnocena 

pouze jedním bodem vzhledem k faktoru hodnocení splněno/nesplněno. Proto byl maximální 

počet dosažitelných bodů ve výši dvou bodů. Na obrázku 5. 6. je znázorněno bodové 

ohodnocení jednotlivých společností v této kategorii.  

Obr. 5. 6. Grafické výsledky analýzy části Ostatní/“Mystery Shopping“ 

Zdroj: vlastní 

Na grafu vidíme, že maximálního počtu bodů dosáhly hned dvě sledované společnosti. 

Pizza Ferda a pizzerie Honzík splnila obě hodnocená kritéria. Součástí doručené zásilky byl i 

propagační letáček s nabídkou společnosti, ceníkem a kontaktem pro příští objednávku. Druhý 

hodnocený faktor byl věrnostní program, který byl u obou těchto společností zaveden. 

Zákazník tak mohl sbírat věrnostní body a za určitý počet získat slevu či produkt zdarma. 

Společnosti se tak snaží udržovat dlouhodobější vztahy se zákazníky.  

Ostatní sledované společnosti se pohybovaly pod průměrem, který měl hodnotu 1,2 

bodu. Společnosti pizza Had a pizza Cyp dosáhly v kategorii „ostatní“ jednobodového 

ohodnocení, kdy u obou společností byla tato srážka způsobena neexistencí věrnostního 

programu pro zákazníky. Nejhůře ze sledovaných společností dopadla pizzerie Fontána, která 

neměla ani propagační materiál ani zavedený věrnostní program. 
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5.3. Analýza výsledků metod „Mystery Mailing“ a „benchmarkingu“ 

internetové komunikace 

„Mystery Mailing“ a internetová komunikace je velice důležitým faktorem v celkové 

prezentaci a marketingové komunikaci rozvážkových společností. Společnosti by si měly dát 

na tomto stylu komunikace velice záležet, protože většina jejich zákazníků přichází právě přes 

internetové rozhraní. Shánění informací o společnostech a jejich nabídkách probíhá nejčastěji 

pomocí internetových stránek a pokud byl zákazník spokojen s objednávkou stává se často 

také fanouškem společnosti na facebooku, kde rád dostává aktuální informace a zpětné vazby 

ostatních zákazníků. 

5.3.1. „Mystery Mailing“ 

U metody „Mystery Mailing“ byla hodnocena e-mailová komunikace společnosti se 

zákazníky. Zda společnost tento způsob komunikace využívá a na jaké úrovni. Zde byla 

hodnocena tři základní kritéria: 

 existence emailové adresy,  

 rychlost odpovědi z emailu, 

 úplnost odpovědi z emailu. 

U těchto kritérií byl maximální možný bodový zisk ve výši 5 bodů. Bodové 

ohodnocení jednotlivých kritérií můžeme pozorovat na obrázku 5. 7. 

Obr. 5. 7. Grafické výsledky analýzy části Mystery Mailing 

Zdroj: vlastní 

Na grafu můžeme sledovat, že maximální ho počtu bodů dosáhla pouze společnost 

pizza Had, která splnila všechna sledovaná kritéria. Komunikace e-mailem této společnosti 
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probíhala v ukázkové podobě. Odpověď na dotaz položený e-mailem, byla doručena do 

jednoho dne od položení dotazu. Odpověď byla úplná a vystihovala všechny podstatné 

informace, které zákazník vyžadoval. Nad hranicí průměru, který činí u tohoto kritéria 3,4 

bodu, se umístily ještě další dvě společnosti. Pizzerie Fontána a pizzerie Honzík ztratily 

v hodnocení jeden bod. U pizzerie Fontána byla tato ztráta zapříčiněna delší dobou odpovědi, 

která překonala stanovený limit v podobě jednoho dne. Pizzerie Honzík ztratila bod díky 

neúplnému poskytnutí informací vztahujících se k dotazu. 

Pod průměrnou hranicí zaostaly zbylé dvě společnosti. Pizza Cyp dosáhla tříbodového 

zisku a pizza Ferda získala pouze 1 bod v této hodnocené kategorii. U pizzy Cyp byly 

nedostatky způsobeny pomalou odpovědí přesahující limit jednoho dne a neúplností odpovědi 

na položený dotaz. Pizza Ferda komunikaci pomocí e-mailu pravděpodobně nepřikládá velký 

význam, protože na položený dotaz neodpověděla ani do jednoho týdne od položení dotazu. 

Z tohoto důvodu nebyla možnost posoudit úplnost odpovědi na dotaz. 

5.3.2. Webové stránky 

Porovnávání internetové komunikace probíhalo ve dvou velkých kategoriích. 

Internetová komunikace pomocí webových stránek a díky trendu v posledních letech také 

internetová komunikace prostřednictvím facebookových stránek. Každá z těch to kategorií 

byla dále rozdělena na celkové hodnocení stránek a následně hodnocení informací dostupných 

na těchto stránkách. Toto probíhalo jak v prostředí webu tak i na facebookových stránkách.  

U hodnocení webových stránek byla hodnocena čtyři kritéria: 

 existence webových stránek, 

 vzhled webových stránek, 

 funkčnost webových stránek, 

 online objednávkový systém. 

V této kategorii byl maximální možný bodový zisk ve výši 7 bodů. Na obrázku 5. 8. 

Vidíme bodové ohodnocení společností v rámci výše uvedených kritérií. 
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Obr. 5.8. Grafické výsledky analýzy části Webové stránky 

Zdroj: vlastní 

Z grafu můžeme vyčíst, že maximální bodové hranice dosáhla pouze jedna společnost. 

Pizzerie Fontána splnila všechna hodnocená kritéria. Webové stránky této společnosti byly 

velice dobře graficky vyvedené, všechny položky v menu byly naplněny odpovídajícím 

obsahem a na stránkách společnosti funguje on-line objednávkový formulář, který šetří čas i 

peníze zákazníka. 

Nad hranicí průměru se umístily ještě další dvě společnosti se shodným počtem bodů. 

Společnosti pizza Ferda a pizza Cyp dosáhly šestibodové hranice. Ztráta bodu u společnosti 

pizza Ferda byla zapříčiněna nenaplněním položky v menu „Novinky“ žádným obsahem, 

tudíž tato podstrání je zbytečná. U společnosti pizza Cyp byl bod stržen za nepřehlednost a 

nepříjemné uživatelské rozhraní, i když stránky po grafické stránce byly vyvedeny pěkně. 

Pod hranicí průměru nalezneme další dvě sledované společnosti. Pizza Had dosáhla 

bodového zisku ve výši 5 bodů a pizzerie Honzík dosáhla 3 bodů v této kategorii. Pizza Had 

měla nedostatky ve vzhledu webových stránek, které nejsou graficky ani strukturou dobře 

vyvedené. Další nedostatek byl na položce v menu „O nás“, kde firma nemá dostatečný 

obsah, který by byl pro zákazníka zajímavý. Tato položka je naplněna pouze jednou stručnou 

větou, proto ji považuji za zbytečnou.  

Webové stránky pizzerie Honzík jsou už od prvního pohledu dost amatérsky 

provedené a webová prezentace nepůsobí vůbec přívětivě a profesionálně. Dále byl nalezen 

nedostatek ve zdvojeném obsahu, ve fotogalerii mají zveřejněné ukázky rautů a navíc je ten 

stejný obsah ještě samostatně v položce v menu. Tento faktor považuju za zbytečný. Další 
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stržený bod byl za neexistující on-line objednávkový formulář, on-line objednávka je možná 

pouze přes internetový portál damejidlo.cz. 

Informace na webových stránkách 

Hodnocení informací dostupných na webových stránkách probíhalo pouze na základě 

existence jednotlivých typů informací, pokud informace na webu byla, dostala společnost 

jeden bod, pokud informace na webových stránkách nebyla, nezískala společnost bod žádný. 

Celkový počet hodnocených kritérií je na hodnotě 13. Detailnější přehled hodnocených 

informací nalezneme v příloze č. 2. Na obrázku 5. 9. můžeme pozorovat výsledky hodnocení 

informací dostupných na webových stránkách jednotlivých rozvážkových společností. 

 

Obr. 5. 9. Grafické výsledky analýzy části Informace na webových stránkách 

Zdroj: vlastní 

Na grafu můžeme pozorovat, že maximální hranice u hodnocených kritérií nedosáhla, 

žádná ze sledovaných společností. Na první pozici se ztrátou jednoho bodu se umístila 

společnost pizza Had. Zde byla ztráta bodu zapříčiněna neexistencí profilu společnosti, na 

dalších a podobných stránkách v rámci marketingové komunikace na internetu. Nad hranici 

průměru, která zde činila 10,2 bodů, se dostala ještě společnost pizza Ferda. U této 

společnosti byla velkým nedostatkem neexistence fotografie jídel a druhým nedostatkem byla 

neexistence informace o době přijetí poslední objednávky. Vyzdvihnout se ale dá existence 

profilu společnosti i na dalších sociálních sítích, kromě facebooku. 
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Těsně pod hranicí průměru z hlediska informací poskytovaných na webových 

stránkách se umístily společnosti pizzerie Honzík a pizza Cyp. U pizzerie Honzík pramenily 

nedostatky z nezveřejnění alergenů u nabízených jídel, dále nebyly zveřejněny ilustrační 

fotografie nabízených jídel a také neexistovala prezentace firmy na jiných sítích než 

facebookových. Faktor neexistence prezentace na dalších sítí byl problémem i u společnosti 

pizza Cyp. Další nedostatek bylo opět nezveřejnění alergenů u nabízených jídel a nebyla 

zveřejněna informace o době přijetí poslední objednávky. 

Nejhůře v ohledu na informační funkci stránek dopadla společnost pizzerie Fontána. 

Jídelní lístek neposkytoval ilustrační fotografie jídel, nebyly zde zveřejněny alergeny u 

nabízených jídel. Společnost nekladla velký význam na upozornění na vlastní akce a 

množstevní slevy. A i zde byla slabší marketingová komunikace skrz další internetová média. 

5.3.3. Facebook 

Podobné hodnocení jako u webových stránek probíhalo i u hodnocení facebookových 

stránek. Zde byl hlavním zkoumaným subjektem facebookový profil společnosti a jeho 

náležitosti. Byla hodnocena opět čtyři základní kritéria jako u webových stránek: 

 existence facebookové stránky, 

 aktuálnost facebookové stránky, 

 rychlost odpovědi na dotaz z facebooku, 

 úplnost odpovědi na dotaz z facebooku. 

V této kategorii byl maximální možný bodový zisk ve výši 7 bodů. Grafické 

znázornění dosažených bodů u jednotlivých společností můžeme sledovat na obrázku 5. 10.  
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Obr. 5.10. Grafické výsledky analýzy části Facebook 

Zdroj: vlastní 

Na grafu můžeme vidět, že maximálního možného počtu bodů nedosáhla žádná ze 

sledovaných společností. Nejvýše postavenou společností se ziskem 6 bodů je společnost 

pizzerie Honzík. Tato společnost v celkovém hodnocení facebookových stránek ztratila pouze 

jeden bod a to v souvislosti s odpovědí na dotaz položený na facebookových stránkách. 

Společnost velmi rychle odpověděla na položenou otázku, ale odpověď neobsahovala všechny 

požadované informace. 

Nad průměrnou hodnotu ve facebookové komunikaci, která byla na hodnotě 3,4 bodů, 

dosáhla společnost pizza Had. Nedostatky u této společnosti pramenily opět z nedostatečné 

odpovědi na položenou otázku a navíc z neaktuálních příspěvků na zdi facebookového profilu 

společnosti, kde byl limit na plný počet bodů stanoven na frekvenci jednoho příspěvku za 

týden.  

Pod průměrem se tentokrát umístily tři ze sledovaných společností. Pizzerie Fontána 

získala 3 body. Velkým nedostatkem zde byla komunikace prostřednictvím facebookového 

profilu, kdy se zákazník nedočkal odpovědi na otázku a v souvislosti s tímto faktorem 

nemohla být posouzena kvalita odpovědi. Společnost pizza Ferda získala v tomto 

hodnoceném faktoru 2 bodů. Zde byly nedostatky opět v komunikaci se zákazníkem, kdy 

nebyl zodpovězen dotaz zákazníka ani v delším časovém horizontu a v souvislosti s tím 

nemohla být zhodnocena kvalita odpovědi. Profil této společnosti byl také méně aktuální, 
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frekvence přidávání příspěvků byla delší než jeden týden. Na posledním místě v hodnocení 

facebookové prezentace se umístila společnost pizza Cyp, která neodpověděla na dotaz a její 

profil nebyl aktualizován v době delší než 1 měsíc. V závislosti na nezodpovězení dotazu 

nemohla být posouzena ani kvalita odpovědi.  

Informace na facebookových stránkách 

Hodnocení informací dostupných na facebookových stránkách probíhalo pouze na 

základě existence jednotlivých typů informací, pokud informace byla na facebooku k 

dohledání, dostala společnost jeden bod, pokud informace na facebookových stránkách 

chyběla, nezískala společnost bod žádný. Celkový počet hodnocených kritérií zde je na 

hodnotě 10. Detailnější přehled hodnocených informací nalezneme v záznamovém archu 

v příloze č. 2. Na obrázku 5. 11. Můžeme sledovat bodové výsledky jednotlivých společností 

v tomto kritériu. 

Obr. 5. 11. Grafické výsledky analýzy části Informace na facebookových stránkách 

Zdroj: vlastní 

Na grafu můžeme pozorovat, že informace poskytované na facebookových stránkách 

zdaleka nedosahují kvantitě informací poskytovaných na stránkách webových. Nejvyššího 

bodového zisku dosáhla společnost pizza Had, která ztratila pouze 2 body od maximální 

možné hladiny. Tato ztráta byla zapříčiněna neexistencí informací o možných platebních 

podmínkách a informací o době přijetí poslední objednávky. Velkým plusem jsou ilustrační 

fotografie nabízených jídel včetně ceníku. Společnost pizza Cyp se umístila těsně nad 

průměrem, který v tom to případě činil 5,6 bodů. Bodová ztráta u této společnosti byla 
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zapříčiněna nezveřejněním cen jídel a rozvozu na facebookovém profilu, také chyběla 

informace o přijetí poslední objednávky. 

Další tři společnosti se umístily pod průměrnou hladinou. Společnosti pizzerie Honzík 

a pizza Ferda dosáhly shodně pěti bodů. Pizzerie Honzík měla nedostatky v informacích o 

platebních podmínkách, rozvozových oblastech, ceně rozvozu a době přijetí poslední 

objednávky. Velkým nedostatkem byla také neexistence ilustračních fotografií nabízených 

produktů. Pizza Ferda měla nedostatky ve zveřejnění cen jídel a cen rozvozu, dále chyběly 

informace o rozvozových oblastech a době přijetí poslední objednávky. Velkým nedostatkem 

byla také nezveřejněná provozní doba. 

Nejhorší dostupnost informací na facebooku měla společnost pizzerie Fontána, kdy 

splnila pouze 4 z 10 sledovaných kritérií. Na profilu nebyly k nalezení informace o cenách 

jídel, fotky jídel, ceny rozvozu, rozvozové oblasti, doba přijetí poslední objednávky a 

dokonce společnost ani neupozorňovala na své akce.  

5.4. Celkové hodnocení rozvážkových služeb 

Cílem této kapitoly je shrnout výsledky výzkumu za každou z pozorovaných oblastí, a 

následně i celkové vyhodnocení výsledků celého výzkumu. Porovnat tak výsledky mezi 

jednotlivými sledovanými společnostmi. Vyzdvihnout oblasti, kde které společnosti vynikají a 

kde naopak mají velké nedostatky a rezervy pro budoucí zlepšení. Graficky budou znázorněny 

výsledky v oblastech „Mystery Calling“, „Mystery Shopping“ a „Mystery Mailing“ společně 

s internetovou komunikací společností. Na závěr bude graficky znázorněn výsledek celého 

výzkumu napříč, všemi sledovanými oblastmi. 

„Mystery Calling“ 

V této metodě bylo hodnoceno celkem 8 hodnocených kritérií, ze kterých bylo možno 

získat maximální počet bodů ve výši 16 bodů. Tato metoda poukazuje na to, jak která ze 

sledovaných společností komunikuje se zákazníkem pomocí telefonních hovorů a jak kvalitně 

má společnost tuto oblast podchycenou a zaměstnává kvalitní pracovníky.  
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Obr. 5.12. Grafické výsledky analýzy metody „Mystery Calling“ 

Zdroj: vlastní 

Na grafu můžeme pozorovat, že žádná ze sledovaných společností nedosáhla 

maximální hladiny při hodnocení metodou „Mystery Calling“. Tento fakt nám naznačuje, že 

každá ze společností má v tomto směru prostor na zlepšení komunikace se zákazníky. 

Nejlépe se ze sledovaných společností umístila společnost pizza Ferda, která měla 

komunikaci se zákazníky velice dobře propracovanou a zaměstnávala poměrně dobře 

informované, ochotné a příjemné pracovníky na pozici telefonistů. Nedostatky zde vyplynuly 

pouze z delší doby hovoru a menšímu informačnímu bloku. Celkově lze, ale tuto společnost 

v telefonní komunikaci považovat za velmi kvalitní. 

O druhou pomyslnou příčku se v telefonní komunikaci dělí dvě společnosti. Pizzerie 

Fontána a pizza Had dosáhly shodně na hranici 13 bodů, která je stále nad celkovým 

průměrem. U pizza Had došlo k poměrně velkému nedostatku, co se týkalo informovanosti 

personálu. Tento faktor pizzerie Fontána zvládla na jedničku, ale nedostatky se objevily 

v době čekání na zvednutí telefonu a době hovoru, která byla podprůměrná. I přes tyto 

nedostatky se dají obě společnosti zařadit ke kvalitněji působícím společnostem v rámci 

telefonické komunikace. 

O poznání hůře dopadly společnosti pizzerie Honzík a společnost pizza Cyp. Zde jsou 

větší nedostatky v rámci telefonické komunikace a je zde určitě prostor pro zlepšení. U 

společnosti pizzerie Honzík u technických parametrů, společnost neuměla zajistit kvalitní 

průběh hovoru a neposkytovala možnost platebních karet. Společnost pizza Cyp tyto 
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technické parametry sice splnila na jedničku, ale její velké nedostatky se objevily při 

komunikaci se zákazníky, kdy byly opravdu velké rezervy pro budoucí zlepšení. 

„Mystery Shopping“ 

V této metodě bylo hodnoceno celkem 14 hodnocených kritérií, ze kterých bylo 

možno získat maximální počet bodů ve výši 22 bodů. Tato metoda poukazuje na to, jak která 

ze sledovaných společností vyniká v osobním kontaktu, přístupu k zákazníkům, kvalitě svého 

produktu a kvalitě svých kontaktních zaměstnanců. Na obrázku 5. 13. Můžeme sledovat 

výsledky celkového pohledu na „Mystery Shopping“ u sledovaných společností.  

Obr. 5.13. Grafické výsledky analýzy metody „Mystery Shopping“ 

Zdroj: vlastní 

Celkové grafické zhodnocení metody „Mystery Shopping“, nám opět poukazuje, že u 

všech sledovaných společností je prostor pro zlepšení, a žádná ze společností nemá svoje 

služby na dokonalé úrovni.  

Nejlepšího výsledku u této metody dosáhla společnost pizza Had, která v celkovém 

hodnocení ztratila 4 body. Nejvíce bodů ztratila v podkategorii lidský faktor, což naznačuje na 

nedostatečnou pozornost při výběru zaměstnanců. Poslední bod byl ztracen v sekci ostatní, 

kde společnost nemá věrnostní program a nebuduje dlouhodobé vztahy se zákazníky. 

Na druhém místě se opět umístily dvě společnosti. Pizzerie Fontána a pizzerie Honzík 

dosáhly shodně na hranici 15 bodů z možných 22 bodů. Zde byla bodová ztráta již větší. 

Hlavním nedostatkem pizzerie Fontána byl opět lidský faktor, kdy by měla zvýšit pozornost 

při výběru svých zaměstnanců. Velkým nedostatkem je také sekce „ostatní“, která se věnuje 
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vztahům se zákazníky, společnost nenabízí věrnostní program ani nepřikládá své propagační 

materiály. Pizzerie Honzík má ukazatel lidský faktor na velice dobré úrovni, její nedostatky se 

projevují v hodnocení kritéria dopravy, kde by se měla zaměřit na zkvalitnění rozvážkových 

služeb. 

Pod průměrnou hodnotou se umístily dvě společnosti a to pizza Cyp a pizza Ferda. 

Společnosti by měly velice přehodnotit svůj přístup k zákazníkům a zvýšit pozornost na 

kvalitu svých služeb. Pizza Cyp má největší nedostatky u lidského faktoru, produktu a 

přikládá nižší pozornost vztahům se zákazníky. U pizza Ferda došlo k největšímu pochybení 

v oblasti produktu, kdy přivezené jídlo nebylo vůbec v kvalitě, které inzerovali a bylo téměř 

nepoživatelné. Naopak společnost vyniká v lidském faktoru a zaměstnává kvalitní 

zaměstnance figurující v komunikaci se zákazníkem. 

„Mystery Mailing“ a internetová komunikace  

V této metodě bylo hodnoceno celkem 34 hodnocených kritérií, ze kterých bylo 

možno získat maximální počet bodů ve výši 42 bodů. Tato metoda poukazuje na to, jak která 

ze sledovaných společností vyniká v internetové komunikaci se zákazníkem a jak se 

prezentuje v on-line prostředí. Internet je pro rozvážkové služby hlavně v posledních letech 

velice důležité médium a proto je také důležité věnovat pozornost tomuto stylu komunikace se 

zákazníky. Výsledky kvality internetové komunikace jednotlivých společností můžeme 

sledovat na obrázku 5. 14.  
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Obr. 5.14. Grafické výsledky analýzy metody „Mystery Mailing“ a kvality internetové 

komunikace 

Zdroj: vlastní 

Z grafu můžeme vyčíst, že internetová komunikace i když je trendem dnešní doby, 

není u sledovaných společností nejlepší. Existují zde poměrně velké prostory pro zlepšení 

úrovně tohoto typu komunikace se zákazníky. 

Z výzkumu v tomto ohledu nejlépe komunikuje společnost pizza Had. Společnost má 

velmi kvalitní komunikaci napříč všemi sledovanými médii. Komunikuje rychle a jen 

s menšími výhradami i poskytuje podstatné informace svým zákazníkům. Největší prostor pro 

zlepšení má u vzhledu a funkčnosti webových stránek a doplnění informací na stránky 

facebooku. 

Na hranici průměru se umístila společnost pizzerie Honzík. Společnost vyniká 

v komunikaci se zákazníky skrz email a facebook. Nedostatky se ale projevují v nekvalitních 

webových stránkách a nedostatku informací pro zákazníky na stránkách facebookových. 

Ostatní sledované společnosti zůstaly v této oblasti pod hranicí průměru. Pizzerie 

Fontána a pizza Cyp dosáhly shodného počtu bodů. Obě společnosti vynikají ve webové 

prezentaci společnosti, mají kvalitně zpracovány webové stránky. Společnosti však velmi 

zaostávají v komunikaci se zákazníky, převážně je tento nedostatek sledovatelný na 

facebookových stránkách společností. Informace na facebooku jsou také nedostatečně 

doplněny a je zde prostor pro zlepšení.  
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Nejhůře ze sledovaných společností dopadla společnost pizza Ferda, která má velké 

nedostatky v internetové komunikaci se zákazníky. Nejvíce lze tento nedostatek sledovat na 

facebooku, který není aktualizován, a dotazy zákazníků jsou zde ignorovány. Stejný problém 

nastal i v e-mailové komunikaci, kdy nebyl vůbec dotaz zodpovězen. V tomto ohledu by měla 

společnost velice zapracovat na zlepšení. Pozitivním faktorem na komunikaci této společnosti 

jsou uživatelsky příjemné a graficky pěkně zpracované webové stránky.  

Celkové vyhodnocení výzkumu 

Na obrázku 5. 15. je znázorněn celkový výsledek všech sledovaných oblastí u 

jednotlivých společností. Graf znázorňuje % vyjádření získaných a ztracených bodů 

v celkovém pohledu na komunikaci, prezentaci společností v ohledu k zákazníkům a kvalitě 

poskytovaných služeb. Celkově bylo sledováno 56 hodnocených kritérií, ze kterých bylo 

možno získat maximální počet ve výši 80 bodů.  

Obr. 5.15. Celkové grafické výsledky analýzy - procenta 

Zdroj: vlastní 

Z grafu lze snadno vyčíst, která společnost dosáhla v procentuálním vyjádření 

nejlepšího výsledku a která naopak nejhoršího, a kolik % v celkovém pohledu společnosti 

ztratily. Žádná z pozorovaných společností nedosáhla stoprocentního výsledku v celkovém 

hodnocení, proto můžeme vycházet z myšlenky, že všude je co zlepšovat a žádná z těchto 

společností neposkytuje dokonalé služby. 

Na prvním místě v celkovém hodnocení se umístila společnost pizza Had, která 

dosáhla 66 bodů z celkových 80 bodů, což v procentuálním vyjádření činí 82,5 %.  Společnost 
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patřila k nejsilnějším i ve všech sledovaných podkategoriích. Nejvíce bodů ztratila 

v internetové komunikaci se zákazníky, kde bodový deficit činil 7 bodů. Pizza Had je také 

jediná ze sledovaných společností, která přesáhla průměrnou hodnotu, která činila 56,2 bodů a 

v procentuálním vyjádření 70,25%. 

O druhé místo se v celkovém hodnocení dělí pizzerie Fontána a pizzerie Honzík, které 

dosáhly 56 bodů z celkových 80 bodů, toto v procentuálním vyjádření činí 70%, což je jen o 

něco málo za celkovým průměrem všech hodnocených společností.  

Další v pořadí se umístila společnost pizza Ferda, která dosáhla 53 bodů z celkových 

80 bodů, což procentuálně činí 66,25%.  

Na posledním místě se umístila společnost pizza Cyp, která dosáhla 50 bodů 

z celkových 80 bodů a toto v procentuálním vyjádření činí 62,5%. 
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6 Návrhy a doporučení 

V této kapitole se budu zaměřovat na návrhy a doporučení, vyplývajících ze zjištěných 

nedostatků pomocí výzkumu. Návrhy a doporučení budou navrženy, každé ze sledovaných 

společností provozující rozvážkové služby. Cílem těchto návrhů a doporučení je, aby 

společnosti zlepšily své poskytované služby a zvýšily tak svou konkurenční schopnost na 

trhu.  

Kapitola bude rozdělena do jednotlivých částí podle sledovaných společností a dále 

budou tyto návrhy členěny dle jednotlivých sledovaných kategorií v rámci všech výzkumných 

metod. 

6.1. Návrhy a doporučení -Pizzerie Fontána 

V rámci této podkapitoly se budu věnovat návrhům a doporučením, pro řešení 

nedostatků zjištěných při výzkumu ve  společnosti pizzerie Fontána. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Calling“ 

Největším kamenem úrazu této společnosti byla doba hovoru a doba čekání na přijetí 

hovoru. Z tohoto vyplývá, že společnost pravděpodobně nemá zaměstnance určeného přímo 

na příjímání hovorů, ale zaměstnanci provádějí i jiné pracovní úkony. Doporučením pro 

nápravu tohoto faktoru by mohlo být zaměstnání brigádníka, který by se věnoval plně 

telefonickým objednávkám nebo prováděl pracovní úkony v nejbližším prostředí telefonního 

přijímače. Tím by se mohla zkrátit doba čekání na přijetí hovoru a zvýšila by se efektivita 

příjímání objednávek.  

Pro zkrácení doby hovoru, by mohla společnost zavést software pro rozpoznávání 

čísel, a zavést databázi se jmény a adresami zákazníků. Při opakované objednávce by se tyto 

informace automaticky vygenerovali a tím by se zkrátila i doba hovoru, kdy nebude nutné 

zjišťovat osobní údaje zákazníka. Došlo by tak i k eliminaci chyb v zadávání jmen zákazníků 

a adres doručení objednávky. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Shopping“ 

Nedostatek zde je zapříčiněn vyšší cenou rozvozu, která je počítána zvlášť i na krátké 

vzdálenosti. Návrhem zde by mohla být jen optická úprava, kde by se rozvoz a cena obalu 

započítala rovnou do objednávky a nebyla vyčíslena zvlášť. Toto opatření by mělo pozitivní 
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efekt na zákazníka a vzbuzovalo dojem, že společnost poskytuje doplňkové služby zdarma. 

Další nedostatek u této společnosti byl špatný orientační smysl rozvozce. Tento nedostatek by 

mohl být odstraněn zavedením GPS navigace do rozvážkových vozů společnosti. Tímto 

opatřením by společnost eliminovala počet chyb a snížila tak nároky na zaměstnance.  

Velkým nedostatkem společnosti byla nedostatečná snaha budovat dlouhodobé vztahy 

se zákazníky. Společnost nemá zaveden věrnostní program a neposkytuje propagační letáčky 

v rámci objednávky. Na tento okruh činností, by se společnost měla zaměřit, dlouhodobé 

vztahy se zákazníky jsou velice výhodné a budování těchto vztahů se odráží i na spokojenosti 

a výši zisku. Doporučením zde je zavedení věrnostního programu, možností je nabídnout 

produkt zdarma za nasbírání určitého objemu bodů, např. při nasbírání 10 bodů z krabic 

získáte produkt v hodnotě 100 Kč zdarma. Nebo je zde na místě poskytovat stálým 

zákazníkům slevu. Dalším doporučením je zavedení propagačních materiálů v rámci 

objednávky. Náklady na tisk letáčků se sice zvýší, ale poskytnutí této výhody vzbuzuje 

v zákaznících pocit profesionality a nemusí využívat internetového připojení, aby zjistili 

informace pro příští objednávku. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Mailing“ a internetové komunikace 

 V rámci metody „Mystery Mailing“ se objevil menší nedostatek a to z důvodu delší 

doby čekání na odpověď, ostatní faktory byly v pořádku. Opatřením pro eliminaci tohoto 

nedostatku je častější sledování e-mailové adresy společnosti. 

V rámci poskytovaných informací prostřednictvím internetových stránek došlo 

k pochybení. Na stránkách chyběly informace o době přijetí poslední objednávky, zveřejnění 

alergenů v rámci jídelního lístku, společnost neupozorňovala na své akce a v neposlední řadě 

neposkytovala ilustrační fotografie jídel. Návrhy zde zahrnují doplnění těchto informací, 

převážně doplnění alergenů v jídelním lístku, toto opatření je nutné ze zákona a společnost by 

mohla být pokutována za tento nedostatek. Dále jako marketingový tah je výhodné vytvořit 

fotografie nabízeného sortimentu, zákazníci často vybírají očima a jen výčet surovin na toto 

okouzlení nestačí. V rámci modernizace doby, by mohla společnost rozšířit svou komunikaci i 

na jiných sociálních sítích, kromě facebooku. Výhodným prostředkem by mohl být např. 

twitter. 

V rámci komunikace na facebooku společnost pokulhává. Při položení dotazu v tomto 

komunikačním kanálu, nebyla společnost schopna odpovědět ani do stanoveného limitu  od 

položení dotazu (1 týden). Na tento nedostatek by se společnost měla více zaměřit a začít 
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aktualizovat a používat tento způsob komunikace a cílení na zákazníky. Podobný problém 

nastal i při hledání informací důležitých pro zákazníky v rámci tohoto média. Společnost má 

na facebookových stránkách velké nedostatky v rámci poskytování informací. Chybí zde 

informace o ceně jídel, ceně rozvozu, času poslední objednávky, rozvozové oblasti i 

upozornění na akce. Společnost toto médium špatně využívá a mohla by se zaměřit na 

zvýraznění svých akcí v rámci aktualizovaných příspěvků či využít bohatých možností 

v rámci fotogalerie a zavést fotografie svých nabízených produktů. Základem je věnovat více 

pozornosti a času aktualizaci a doplnění těchto informací na facebookový profil, zde lze 

využít brigádníka, který byl součástí opatření u „Mystery Callingu“. Tento brigádník by mohl 

kromě přijímání telefonních objednávek, spravovat i facebookový profil společnosti a 

udržovat tuto komunikaci na vysoké úrovni. 

6.2. Návrhy a doporučení -Pizza Ferda 

V rámci této podkapitoly se budu věnovat návrhům a doporučením, pro řešení 

nedostatků zjištěných při výzkumu ve  společnosti pizza Ferda. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Calling“ 

Nedostatek byl zde zapříčiněn poměrně dlouhou dobou hovoru, kdy doba hovoru 

překročila stanovený limit 1 min. Tento nedostatek lze odstranit zavedením zákaznické 

databáze, kde se bude zobrazovat jméno, adresa a telefonní číslo volajícího, tím odpadne 

velká část doby hovoru, kdy telefonista nebude muset zjišťovat osobní údaje zákazníka. Další 

bodová ztráta byla zapříčiněna nízkou informovaností personálu. Tento nedostatek leze 

eliminovat školením personálu a poskytnutí zaměstnancům informace o původu používaných 

surovin. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Shopping“ 

První nedostatek zde byl zapříčiněn dlouhým čekáním na doručení zboží. Tento 

nedostatek mohl být způsoben dopravní situací, technickým stavem, a nebo množstvím 

objednávek čekajících na doručení. Návrhem řešení takové situace může být monitoring 

dopravní situace na silnicích v oblasti rozvozu, sledovat na internetu jestli na trase nejsou 

dopravní nehody nebo jiné překážky blokující dopravu. Řešením velkého počtu objednávek 

může být zaměstnání dalšího rozvozce s autem v době objednacích špiček, které zpravidla 

bývají v páteční a sobotní večery. Nebo využití rozvážkových portálů damejidlo.cz, přes které 

v době vytížení může firma provozovat rozvoz. 
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K největšímu pochybení došlo v rámci hodnocení produktu. Zde dopadla společnost 

pizza Ferda nejhůře ze všech sledovaných společností. Kromě správně zajištěné ochranné 

funkce obalu nebyla objednávka v kvalitním stavu. Došlo zde hned k několika pochybením, 

kdy na objednané pizze chyběly inzerované suroviny, pizza byla připálená a téměř 

nepoživatelná. Tyto faktory by měla společnost ovlivnit výměnou kuchaře, který zjevně není 

kvalitní. Doporučením je vypsání výběrového řízení na nového kuchaře se zkušenostmi 

v přípravě pizzy. Dalším faktorem byla teplota pizzy, která také nebyla v pořádku. Pizza 

dorazila ve studném stavu zřejmě z důvodu delšího času dopravy. Zde platí opatření zmíněná 

v kritériu doprava, kdy jde zejména o monitoring dopravní situace a posílení rozvážkového 

týmu v době špičky. Dalším opatřením zde může být zavedení teplotních boxů, pro udržení 

teploty objednaných produktů. Posledním faktorem zde byla cena jídla, která z výše 

zmíněných důvodů neodpovídala kvalitě doručeného produktu. Zde doporučuji přecenit 

jídelníček nebo zvýšit kvalitu produktů, tak aby odpovídala nastaveným cenám. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Mailing“ a internetové komunikace 

V rámci metody „Mystery Mailing“ nedopadla společnost pizza Ferda příliš dobře. Po 

položení dotazu prostřednictvím e-mailu, nebyla společnost schopná odpovědět ani v časovém 

limitu jednoho týdne. Doporučením pro společnost v tomto ohledu je kladení důrazu na 

komunikaci se zákazníky skrz toto médium. Základem je časté kontrolování e-mailové 

schránky provozovatelem nebo zaměstnancem společnosti. 

Co se týče informací na stránkách má společnost naplněny stránky velmi kvalitním 

obsahem, nedostatky u informací byly minimální. Nedostatkem zde bylo nezveřejnění doby 

přijetí poslední objednávky a chybějící ilustrační fotografie u produktů. Návrhem je doplnění 

informace o době přijetí poslední objednávky na titulní stránku a zajištění ilustračních 

fotografií, pro lepší představu zákazníků o tom co si objednávají. 

V rámci komunikace prostřednictvím facebooku Pizza Ferda rozhodně nevyniká. Na 

dotaz položený na profilu této společnosti, nebyla společnost schopna odpovědět. Pizza Ferda 

by měla tento nedostatek řešit podobně jako u e-mailové komunikace, zaměřením se na toto 

médium. Včlenit tyto úkoly zaměstnancům do popisu práce v době, kdy nemá společnost moc 

objednávek, nebo nechat komunikaci na majiteli společnosti. 

Informace na facebookových stránkách jsou také velmi nekompletní, chybí zde 

informace o provozní době, cenách jídel, rozvozových oblastech, ceně rozvozu a době přijetí 
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poslední objednávky. Doporučením je doplnění těchto informací na facebookový profil 

společnosti a snažit se aktualizovat obsah profilu minimálně jednou týdně. 

6.3. Návrhy a doporučení -Pizza Cyp 

V rámci této podkapitoly se budu věnovat návrhům a doporučením, pro řešení 

nedostatků zjištěných při výzkumu ve  společnosti pizza Cyp. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Calling“ 

Nízký bodový zisk v rámci této metody je znamením, že společnost zaměstnává 

nekvalitní zaměstnance na pozicích telefonistů. Stěžejním kamenem úrazu společnosti pizza 

Cyp, byla dlouhá doba hovoru, kdy tato doba překonala stanovený limit dvou minut. Tento 

nedostatek lze řešit zavedením zákaznické databáze propojeným s telefonním přijímačem, kdy 

zaměstnanec ušetří čas na získávání osobních údajů od zákazníka. U této společnosti dále 

bylo zkomoleno jméno objednávajícího, tento faktor řeší také zavedení databáze, kde již 

budou správně zapsány údaje o zákazníkovi včetně jména a adresy doručení. Ve faktoru 

ochoty splnění požadavků, byl sice požadavek slíben, ale při převzetí objednávky nebyl tento 

požadavek splněn. Zde došlo pravděpodobně k chybě v komunikačním kanálu, kdy telefonista 

nevyřídil požadavek zákazníka. Toto se dá řešit proškolením telefonistů či výměnou 

neochotných pracovníků na těchto pozicích Dále při hodnocení kritéria příjemnosti, nebyl 

splněn požadavek na představení společnosti při přijetí hovoru. Tento faktor je poměrně 

velkou chybou ale měl by být vyřešen standardizací přijímaných hovorů a telefonisté by se 

měli řídit nastaveným scénářem hovoru. 

Dalším nedostatkem je faktor nemožnosti platby kartou v rámci režie této společnosti. 

Společnost platbu kartou umožňuje pouze skrz rozvážkový portál damejidlo.cz. Doporučením 

je investice do přenosných platebních portálů, které budou součástí výbavy rozvážkových 

vozů. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Shopping“ 

U této společnosti došlo k velkým komplikacím u kritéria „orientační smysl 

rozvozce“, kdy měl rozvozce obrovské problémy najít místo doručení objednávky. Tento 

nedostatek by měl být řešen výměnou rozvozce za osobu, která zná velmi dobře rozvozové 

oblasti nebo zavedením GPS technologií do všech svých rozvážkových vozů. Další 

nedostatek nastal při vrácení drobných rozvozcem, zaměstnanec zjistil, že v podnikové 

peněžence nemá dostatek drobných na vrácení. Situaci sice pohotově vyřešil rozměněním 

z vlastní peněženky, ale společnost by se měla snažit tyto situace eliminovat. Zaměstnanci by 
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měli být vybaveni dostatečnou zásobou bankovek i mincí a je třeba tuto skutečnost 

kontrolovat před každou rozvážkou a případné nedostatky včas doplnit. 

Nedostatky se také objevily u vzhledu pizzy, která nebyla vůbec příjemná pro oko 

zákazníka, a navíc na ní chyběly inzerované suroviny. Řešením tohoto nedostatku může být 

výměna kuchaře, či jeho včasné varování aby si dal na tvorbě produktu záležet. U faktoru 

chybějící suroviny by měl majitel společnosti zajistit dostatečnou a včasnou dodávku všech 

používaných surovin, aby v případě zákaznické objednávky byly všechny suroviny dostupné. 

Opatřením zde je kvalitní objednávkový systém a včasné hlášení zaměstnanců z kuchyně, že 

surovina dochází. 

Neexistence věrnostního programu společnosti, je dalším nedostatkem. Není zde 

kladen důraz na dlouhodobé vztahy se zákazníky. Doporučením zde je zavedení bodového 

programu pro stálé zákazníky a následné výhody v podobě slevy či produktu zdarma. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Mailing“ a internetové komunikace 

Uživatelské rozhraní webových stránek společnosti bylo graficky velice dobře 

zpracováno, ale pohyb po webových stránkách už není tak uživatelsky příjemný. Hlavní 

chybou zde byly názvy jídel, společnost se snaží prezentovat jako ostravská a při komunikaci 

využívá ostravského nářečí. Názvy pizz jsou nekonkrétní a zákazník neví co má čekat, navíc 

si musí každou položku rozkliknout, aby zjistil složení jídla. Tento faktor prodlužuje dobu 

hledání na stránkách a zvyšuje zákazníkovu nepohodu. Opatřením je úprava webových 

stránek. Jednou z možností je úprava názvů produktů, nebo vytvoření stránky, kde nebude 

muset zákazník rozklikávat jednotlivé položky. 

V rámci informací na internetových stránkách chybí informace o alergenech a době 

přijetí poslední objednávky. Tyto informace je nutné doplnit, seznam alergenů z důvodu 

legislativy a dobu přijetí poslední objednávky pro informování zákazníků. Dále je na místě 

zavést propagaci společnosti i na dalších sociálních sítích, pro modernizaci a zlepšení 

povědomí o společnosti. 

Komunikace prostřednictvím facebooku neproběhla ani v delším časovém úseku a 

dotaz zákazníka nebyl zodpovězen. Frekvence přidávání příspěvků na profil je nízká. 

Společnost by se měla zaměřit na tuto formu komunikace a snažit se zlepšit stav svého 

profilu. Opatřením by mohlo být zavedení této položky do popisu práce zaměstnanců. 

Informační schopnost facebookového profilu společnosti pizza Cyp není kvalitní. Na 

profilu chybí základní informace jako ceny jídel, ceny rozvozu, doba přijetí poslední 
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objednávky a nejsou zde zveřejněny ani fotografie produktů. Společnost by měla tyto 

informace doplnit a využít prostoru ve fotogalerii pro prezentaci svých produktů a zvýšení tak 

marketingového vlivu na zákazníky. 

 

6.4. Návrhy a doporučení -Pizzerie Honzík 

V rámci této podkapitoly se budu věnovat návrhům a doporučením, pro řešení 

nedostatků zjištěných při výzkumu ve  společnosti pizzerie Honzík. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Calling“ 

Hlavním nedostatkem byla delší doba hovoru, kdy tato doba překročila limit jedné 

minuty. Opatřením proti tomuto nedostatku může být zavedení databáze zákazníků, která by 

generovala automaticky jména a adresy volajících zákazníků. Tak by se zkrátil čas a snížila 

chybovost zadávaných osobních údajů. Další bodová ztráta byla zapříčiněna nízkou 

informovaností personálu. Tento nedostatek leze eliminovat školením personálu a poskytnutí 

zaměstnancům informace o původu používaných surovin. 

Další nedostatky se projevily na kvalitě hovoru, kdy nebyl zajištěn dobrý technický 

stav telefonního přijímače. Hovor nebyl dostatečně hlasitý, ale domluva byla i přes tuto 

nepříjemnost reálná. Doporučením je kontrola telefonního přijímače, jeho následná oprava či 

úplná výměna za přístroj nový. Další bodová ztráta byla zapříčiněna nemožností uhradit 

objednávku platební kartou. Společnost sama neposkytuje tuto službu, ale využívá 

rozvážkového portálu damejidlo.cz. Tento nedostatek by měl být napraven zavedením 

přenosných platebních portálů ve vozech společnosti, či pro snížení nákladů pořídit jeden 

takový portál, který by se přenášel. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Shopping“ 

Velkým nedostatkem zde bylo neoznačení auta rozvážkové společnosti, kdy se toto 

vozidlo nijak nelišilo od běžných aut a mohl tak nastat problém v identifikaci. Doporučením u 

tohoto faktoru je vytvoření nového vzhledu rozvážkových vozů, pomocí nového laku spolu 

s potiskem auta, logem a názvem společnosti. Levnější variantou může být vytvoření 

automobilových samolepek s logem a názvem společnosti, které nahradí nové přelakování. 

Kromě identifikační funkce, bude mít toto opatření vliv i na marketing firmy. Toto opatření 

bude fungovat i jako reklama společnosti, upozorní nové potenciální zákazníky na existenci 

společnosti. Dalším faktorem zde byl delší čas doručení objednávky, kdy řidič dorazil až po 

hodině od objednání. Opatřením pro tyto situace může být monitoring dopravní situace, kdy 
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v případě nehody či dopravní zácpy může zvolit řidič jinou trasu doručení. V případě zdržení 

objednávky z důvodu velkého vytížení rozvozových aut, je na místě posílit v době špičky 

vozový park společnosti, např. o vypůjčené vozidlo. V krajním případě zde bude nutnost 

odmítnout nové zakázky. 

Další nedostatek vznikl z důvodu doručení zásilky v nedostatečně teplém stavu. Tento 

faktor mohl být ovlivněn nedostatečným udržováním teplotního řetězce či delší dobou 

doručení zásilky. Pro první případ je doporučováno využívat teplotních boxů, které udrží 

pokrmy na požadované teplotě. U druhého faktoru je na místě zvýšit rychlost rozvozu. Toto 

lze zajistit monitoringem dopravní situace a následnými opatřeními vůči překážkám na trase 

rozvozu. Tento nedostatek lze také řešit výměnou řidiče, za zaměstnance schopného vyhledat 

co nejkratší a nejrychlejší cestu k zákazníkovi či vybavit vozový park novými vozy s větším 

výkonem.  

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Mailing“ a internetové komunikace 

Společnosti pizzerie Honzík dopadla v kritériu hodnocení webových stránek ze všech 

sledovaných společností nejhůře. Webová prezentace této firmy je na nízké úrovni. Stránky 

jsou amatérsky navrženy a grafické zpracování je nepřehledné a neprofesionální. Některé 

informace např. o rautech společnosti se zbytečně opakují. Společnost navíc neprovozuje on-

line objednávky prostřednictvím svých stránek, tuto možnost nabízí pouze prostřednictvím 

portálu damejidlo.cz. Návrhem na zlepšení prezentace firmy v tomto ohledu je v první řadě 

celková renovace webových stránek. Základem je zpřehlednit stránky, vylepšit vzhled 

uživatelského rozhraní a vytvořit profesionální design. Dalším doporučením je zavedení 

objednávkového systému přímo na stránkách společnosti, zvyšuje se tak efektivita, snižuje se 

čas na přijetí objednávky a dochází tak k větší přehlednosti v zakázkách. 

Po informační stránce nejsou webové stránky této společnosti na špatné úrovni. 

Nedostatkem zde byly pouze chybějící ilustrační fotografie jídel, kde budoucí náprava může 

souviset s renovací celých webových stránek a tento nedostatek tak bude napraven. Dalším 

větším problémem zde byl chybějící seznam alergenů v jídelním lístku. Tuto informaci 

nařizuje legislativa, proto je důležité tento nedostatek v co nejkratší době napravit, aby 

nedošlo k postihům společnosti. Posledním nedostatkem je internetová prezentace firmy i na 

jiných portálech kromě facebooku a webových stránek. Tento faktor se dá napravit 

vytvořením profilu společnosti na různých sociálních médiích např. twitter nebo google +. 
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Na facebookových stránkách chybělo mnoho informací, které by zákazník mohl 

vyhledávat. Chyběly zde informace jako platební podmínky, rozvozové oblasti, ceny rozvozu 

a doba přijetí poslední objednávky. Opatřením v tomto kritériu je doplnění facebookových 

stránek o tyto informace a aktualizovat je. Dalším chybějícím faktorem byly chybějící 

fotografie pokrmů nabízených společností, které tvoří výraznou propagační sílu. 

Doporučením zde je vytvořením galerie nabízených produktů pro lepší představu zákazníků o 

tom co si objednávají. 

6.5. Návrhy a doporučení -Pizza Had 

V rámci této podkapitoly se budu věnovat návrhům a doporučením, pro řešení 

nedostatků zjištěných při výzkumu ve  společnosti pizza Had. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Calling“ 

Bodová ztráta u této společnosti byla způsobena nízkou až téměř žádnou 

informovaností personálu o původu používaných surovin. Toto považuju za velký nedostatek. 

Doporučením zde je zvýšit pozornost na informovanost personálu pomocí školení či vytvoření 

seznamu používaných surovin i s dodavateli a zemí původu, tak aby byly tyto informace 

snadno dohledatelné. 

Návrhy vyplývající z metody „Mystery Shopping“ 

K pochybení a následné ztrátě bodu došlo v rámci osobního kontaktu s řidičem, kdy 

byl zaměstnanec velice nezdvořilý. Toto chování bylo pravděpodobně zapříčiněno doručením 

nekompletní objednávky a následného požadavku zákazníka o nápravu v tomto ohledu. 

Náprava byla realizována ale chování a přístup rozvozce byl nezdvořilý. Doporučením 

v tomto případě je přikládání vyšší pozornosti vychystávání jednotlivých objednávek, kdy by 

měly být realizovány bezchybně. Chybné objednávky vedou k nespokojenosti zákazníků a 

plýtvání časového fondu rozvozce, kdy musí danou trasu absolvovat 2x. Opatřením je proto 

dvojitá kontrola všech vychystaných objednávek a přesvědčení se o přítomnosti všech 

objednaných položek. U faktoru nezdvořilosti rozvozce je opatřením výrazné pokárání či 

úplná výměna této osoby za zaměstnance vhodnějšího pro tuto pozici a jednání se zákazníky. 

Dalším nedostatkem je neexistující věrnostní program. Tyto programy působí dobře na 

zákazníky a pomáhají tak vytvářet dlouhodobé vztahy. Doporučením je proto zavedení 

takového programu, kdy za nasbírané body např. z krabic či obalových materiálů, může 

zákazník získat výhody v podobě slevy či produktu zdarma. 
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Návrhy vyplývající z metody Mystery Mailing“ a internetové komunikace 

Dalším nedostatkem byl vzhled webových stránek, které byly vytvořeny nepřehledně a 

uživatelsky nepříjemně. Jako opatření by bylo vhodné poupravit menu stránek a vytvořit jej 

na jednom místě na webu, tak aby byly všechny položky v jedné rovině. Druhý bod byl stržen 

za zbytečnou položku v menu kde v podstrání nazvané „O nás“ nebyly prakticky žádné 

informace a byla zde vložena jen jedna nic neříkající věta. Opatřením zde je doplnění obsahu 

či úplné odstranění této položky z menu. 

Nedostatkem při odpovědi na dotaz položený zákazníkem byla její nekompletnost, kdy 

společnost nebyla schopná odpovědět na všechny části dotazu. Tento nedostatek byl 

zapříčiněn pravděpodobně nepozorností odpovídajícího. Doporučením zde je vyčlenění 

většího časového úseku věnovaného komunikaci prostřednictvím internetových médií a 

kladení zvýšené pozornosti na poskytované odpovědi. Další nedostatek facebookových 

stránek byla jejich neaktuálnost, společnost nepřidává příspěvky ve stanoveném limitu 

alespoň 1x týdně. V rámci opatření proti tomuto nedostatku je opět věnování většího 

časového fondu na komunikaci se zákazníky pomocí těchto médií. 
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7 Závěr 

Tématem této bakalářské práce byla analýza konkurence rozvážkových služeb 

v oblasti gastronomie. Cílem práce byla analýza trhu rozvážkových služeb v Ostravě, zjištění 

hlavních konkurenčních výhod, nevýhod či příležitostí jednotlivých podniků v tomto 

segmentu. A na základě těchto výsledků sestavit návrhy a doporučení, které by jednotlivým 

společnostem pomohly vylepšit jejich nedostatky a na základě, kterých by si společnosti 

vylepšily konkurenční pozici na trhu.  

Základem této práce se staly teoretické znalosti získané četbou knih a studiem 

materiálů na internetu. Ve druhé části této práce jsou shrnuty veškeré teoretické poznatky 

týkající se tématu této práce. Třetí část je věnována charakteristice a představení jednotlivých 

společností, spolu s charakteristikou makroprostředí působících na tento zkoumaný segment. 

Další části již byly věnovány samotnému výzkumu, od přípravné fáze až po fázi realizační a 

následnému vyhodnocení a grafickému znázornění výsledků výzkumu. K získání potřebných 

dat a analýze konkurence byly použity metody „Mystery Shopping“, „Mystery Calling“, 

analýza internetové komunikace a „Mystery Mailing“. 

Výzkum byl uskutečněn v pěti rozvážkových společnostech, které splnily předem 

stanovená kritéria. Výsledky výzkumu byly prezentovány ve třech velkých kategoriích 

obsahujících další menší podkategorie. Do hlavních kategorií patřila telefonická komunikace 

společnosti, výsledky získané pomocí metody „Mystery Shopping“ a celková internetová 

prezentace a komunikace se zákazníky. 

Výsledky výzkumu poukázaly na nedostatky u jednotlivých společností, a proto 

vznikly návrhy a doporučení, které se snažily tyto zjištěné nedostatky eliminovat a zvýšit tak 

teoreticky konkurenční výhodu sledovaných společností na trhu. Tyto návrhy a doporučení 

budou jednotlivým společnostem předány a je jen na nich zda z nich budou do budoucna 

vycházet, a promění tyto teoretické návrhy na praktická opatření. 

Z výsledků bylo také zjištěno, že žádná ze sledovaných společností nedosahuje 

vynikajících výsledků, a proto je zde poměrně velký prostor pro vstup nové společnosti na 

tento trh. Nově vstupující společnost by mohla vycházet z nedostatků, jednotlivých 

zkoumaných společností zjištěných výzkumem a převálcovat tak již existující konkurenci. 

Základem pro zajištění si kvalitní pozice na trhu je poučit se z chyb jiných a využít kvalitní a 

osvědčené postupy vedoucích k úspěchu a především spokojenosti zákazníků. 
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Seznam zkratek 
 

% - procento 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

b. - bod 

cm - centimetr 

č. - číslo 

ČR – Česká republika 

ES - evropský parlament a rada 

EU – Evropská unie 

Kč – Koruna česká 

max. - maximum 

min - minuta 

MO - maloobchod 

MS - Mystery Shopping 

MZ - ministerstvo zdravotnictví 

např. - například 

obr. - obrázek 

resp. - respektive 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

Sb. - sbírka 

tab. - tabulka 

VO - velkoobchod 
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Příloha č. 1: Etický kodex dle organizace MSPA 

Prohlášení Mystery Shoppera: 

 Mystery Shoppingy budu provádět podle svých nejlepších schopností. 

 Mystery Shoppingy budu provádět čestně, poctivě a úplně. 

 Odevzdám vyplněné dotazníky ve stanoveném termínu a podle předepsaných 

instrukcí. 

 Informace o jednotlivých projektech budu považovat za důvěrné (navštívené 

lokality/prodejny, počty Mystery Shoppingů, odměny a finanční náhrady apod.). 

 Výsledky a výstupy z Mystery Shoppingu budu rovněž považovat za důvěrné. 

 Nebudu-li schopen(a) Mystery Shopping provést ve stanoveném termínu, bezodkladně 

seznámím s touto skutečností Agenturu. 

 Na telefonáty nebo emaily od Agentury budu odpovídat bez zbytečného odkladu. 

 Poznámky související s Mystery Shoppingem budu uchovávat po dobu min. 30 dní. 

 Před zahájením projektu se řádně obeznámím se Specifikací projektu, dotazníkem, 

Mystery Story a souvisejícími pokyny. 

 Nebudu zkreslovat či jinak ovlivňovat výsledky. 

 Mystery Shopping nebudu provádět pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. 

 Při práci nebudu provádět aktivity, které by byly nebezpečné anebo by mohly 

jakýmkoliv jiným způsobem ublížit na zdraví mně či někomu jinému. 

 Nebudu přímo kontaktovat Zadavatele projektu (klienta) bez souhlasu Agentury. 

 Budu dbát na to, aby při provádění Mystery Shoppingu nedošlo k narušení běžného 

provozu navštíveného obchodního místa. 

 Zůstanu po celou dobu Mystery Shoppingu i po jeho skončení „utajen(a)“, není-li 

v pokynech výslovně stanoveno jinak. 

 Pokud znám osobně někoho z pracovníků, na které je mystery shopping zaměřen, 

nesmím na projektu spolupracovat. 

 Mystery shopping nebudu provádět v doprovodu dítěte či jiné dospělé osoby, není-li 

v pokynech°výslovně stanoveno jinak.[35] 
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Příloha č. 2: Záznamový arch výzkumu  

Mystery Calling 

Sledované kritérium/ Společnost Pizzerie Fontána 
Pizza 
Ferda 

Pizza 
Cyp 

Pizzerie 
Honzík 

Pizza 
Had 

Lidský faktor           

Doba čekání na zvednutí telefonu 1 2 2 2 2 

Doba hovoru 1 1 0 1 2 

Příjemnost telefonistů/ek 2 2 1 1 0 

Pozoronost telefonistů/ek 1 2 1 2 1 

Informovanost telefonistů/ek 2 1 2 1 2 

Ochota splnit požadavky 2 2 1 2 2 

Celkem za kritérium lidský faktor (max 12b.) 9 10 7 9 9 

Ostatní           

Kvalita hovoru 2 2 2 1 2 

Možnost platby kartou 2 2 1 1 2 

Celkem za kritérium ostatní (max 4b.) 4 4 3 2 4 

Celkem Mystery Calling (max 16b.) 13 14 10 11 13 

Mystery shopping 

Sledované kritérium/ Společnost Pizzerie Fontána 
Pizza 
Ferda 

Pizza 
Cyp 

Pizzerie 
Honzík 

Pizza 
Had 

Doprava           

Rychlost dovozu 2 1 1 1 2 

Označení auta 1 1 1 0 1 

Cena rozvozu 1 2 2 1 2 

Celkem za kritérium doprava (max 5b.) 4 4 4 2 5 

Lidský faktor           

Orientační smysl rozvozce 1 2 0 2 2 

Příjemnost řidiče 2 1 2 1 0 
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Schopnost vrátit drobné 2 2 1 2 2 

Správnost objednávky 1 2 1 2 1 

Celkem za kritérium Lidský faktor (max 8b.) 6 7 4 7 5 

Produkt           

Cena pizzy 1 0 1 1 1 

Teplota pizzy 2 0 2 1 2 

Vzhled pizzy 2 0 1 2 2 

Existence všech objednaných surovin 1 0 0 1 1 

Obal 1 1 1 1 1 

Celkem za kritérium produkt (max 7b.) 7 1 5 6 7 

Ostatní           

Propagační materiál  0 1 1 1 1 

Existence věrnostního programu 0 1 0 1 0 

Celkem za kritérium ostatní (max 2b.) 0 2 1 2 1 

Celkem za Mystery Shopping (max 22b.) 17 14 14 17 18 

Mystery Mailing a internetová komunikce  

Sledované kritérium/ Společnost Pizzerie Fontána 
Pizza 
Ferda 

Pizza 
Cyp 

Pizzerie 
Honzík 

Pizza 
Had 

Mystery Mailing            

Existence e-mailové adresy 1 1 1 1 1 

Rychlost odpovědi na email 1 0 1 2 2 

Úplnost odpovědi z emailu 2 0 1 1 2 

Celkem za kritérium Mystery Mailing (max 5b) 4 1 3 4 5 

Webové stránky            

Existence webových stránek 1 1 1 1 1 

Vzhled webových stránek 2 2 1 0 1 

Funkčnost webových stránek 2 1 2 1 1 

Online objednávkový systém 2 2 2 1 2 

Celkem za kritérium webové stránky (max7) 7 6 6 3 5 
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Informace na webových stránkách:           

Provozní doba 1 1 1 1 1 

Adresa pobočky 1 1 1 1 1 

Telefonní číslo 1 1 1 1 1 

Ceny jídel 1 1 1 1 1 

Ceny rozvozu 1 1 1 1 1 

Rozvozové oblasti 1 1 1 1 1 

Fotografie jídel 0 0 1 0 1 

Platební podmínky 1 1 1 1 1 

Odkaz na facebookové stránky 1 1 1 1 1 

Existence profilu na dalších sítích (kromě facebooku) 0 1 0 0 0 

Zveřejnění alergenů 0 1 0 0 1 

Upozornění na akce 0 1 1 1 1 

Doba přijetí poslední objednávky 0 0 0 1 1 

Celkem za kritérium informace na web. Stránkách (max 13b.) 8 11 10 10 12 

Facebook           

Existence facebookové stránky 1 1 1 1 1 

Rychlost odpovědi na dotaz z facebooku 0 0 0 2 2 

Úplnost odpovědi z faceboku 0 0 0 1 1 

Aktuálnost facebookové stránky 2 1 0 2 1 

Celkem za kritérium facebook (max 7b.) 3 2 1 6 5 

Informace na facebookových stránkách           

Provozní doba 1 0 1 1 1 

Adresa pobočky 1 1 1 1 1 

Ceny jídel 0 0 0 1 1 

Ceny rozvozu 0 0 0 0 1 

Rozvozové oblasti 0 0 1 0 1 

Fotografie jídel 0 1 0 0 1 

Platební podmínky 1 1 1 0 0 
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Odkaz na webové stránky  1 1 1 1 1 

Upozornění na akce 0 1 1 1 1 

Doba přijetí poslední objednávky 0 0 0 0 0 

Celkem za kritérium informace na facebookových stránkách (max 10b.) 4 5 6 5 8 

Celkem za Mystery Mailing a internetovou komunikaci (max 42b.) 26 25 26 28 35 

Celkem za celý  (max 80b.) 56 53 50 56 66 
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Příloha č. 3: Scénář metod výzkumu – Mystery Calling, Mystery Shopping, Mystery 

Mailing a internetové komunikace 

 

Hodnotící škála: 

2b. splněno bez výhrad 

1b. splněno částečně s menšími výhradami 

0b. kritérium nesplněno nebo splněno s velkými výhradami 

U některých kritérií pouze (splněno/nesplněno) 

1b. splněno 

0b. nesplněno 

 

Mystery Calling 

1. Doba čekání na zvednutí telefonu – délka zvonění telefonu, zda jsme se vůbec 

dovolali a případně na který pokus 

2b. – dovolání se na první pokus 

1b. – dovolání se na druhý pokus, či první pokus ale doba zvonění překonala 1min 

0b. – nedovolali jsme se ani na 2. Pokus 

 

2. Doba hovoru – jak dlouho trval hovor, a jak rychle byli telefonisté/tky schopny 

vyřídit objednávku i s požadavky navíc  

2b. – objednávka byla vyřízena do 1 min. 

1b. – objednávka byla vyřízena do 2 min. 

0b.- objednávka byla vyřízena v době delší než 2 min.  

 

3. Příjemnost telefonistů/ek – zda telefonisti/tky pozdravili, představili společnost a 

celkové chování v průběhu hovoru 

2b. – telefonista/tka pozdravil, představil společnost a po celou dobu hovoru byl zdvořilý 

1b.- telefonista/tka nesplnil jedno kritérium – (nepozdravil , nepředstavil společnost, a 

nebo nebyl zdvořilý) 
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0b. – telefonista/tka nesplnil více než jedno kritérium  

 

4. Pozoronost telefonistů/ek – zda telefonistky zadaly správnou objednávku, adresu a 

jméno objednávajícího a zda nebyl hovor ničím rušen 

2b. – hovor proběhl bez problémů a všechny údaje byly zadány správně 

1b.- hovor byl bud rušen, nebo nebyl některý z údajů zadán správně 

0b. – hovor byl rušen a nebyly zadány správně údaje 

 

5. Informovanost telefonistů/ek – zda byli telefonisté/tky schopny poskytnout 

informace na které se jich zákazník zeptá (v tomto případě: kolika procentní eidam 

používáte a od kterého dodavatele odebíráte ) 

2b. – telefonistka/ta byl schopen odpovědět na dotaz a věděl i o původu suroviny 

1b.- telefonistka/ta byl schopen odpovědět na dotaz ale o původu suroviny nevěděl 

0b .– telefonistka/ta nebyl schopen na dotaz odpovědět  

 

6. Ochota splnit požadavky- zda byli telefonisté ochotni splnit speciální požadavek 

zákazníka  (v tomto případě olivy jen na půl pizzy) 

2b.- telefonistka/ta slíbil a byl schopen zajistit, že na pizze opravdu byly olivy jen na ½ 

1b. – telefonistka/ta slíbil, ale kuchař nezajistil tento požadavek 

0b. –telefonistka/ta řekl že tato možnost není proveditelná 

 

7. Kvalita hovoru – zda byla kvalita hovoru dostatečně hlasitá, nepřerušovaná, bez 

technických problémů vinou špatného přijímače 

2b. – hovor byl čistý, dostatečně hlasitý a proběhl bez technických problémů 

1b.- hovor nesplňoval určité kritérium, ale domluva byla reálná 

0b.- hovor nesplňoval kritéria a domluva byla nereálná 

 

8. Možnost platby kartou- zda společnost poskytuje možnost platit kartou 

2b. – společnost tuto možnost poskytuje a lze zaplatit u řidiče 
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1b. – společnost tuto možnost poskytuje ale pouze přes jinou rozvážkovou společnost 

(např. damejidlo.cz) 

0b. – společnost tuto možnost neposkytuje 

Mystery shopping 

Lidský faktor 

9. Rychlost dovozu  - časové vyhodnocení vzhledem k vzdálenosti pobočky od místa 

objednání  

2b. – objednávka dorazila do 1h 

1b.- objednávka dorazila do 1,5 h 

0b. – objednávka dorazila v čase vyšším než 1,5 h a nebo vůbec 

 

10. Označení auta- zda bylo auto rozvozce označeno, tak aby jej šlo rozlišit od běžných 

aut (splněno/nesplněno) 

1b.- splněno 

0b.- nesplněno 

 

11. Orientační smysl rozvozce – zda rozvozce dorazil na zadanou adresu  

2b. – rozvozce dorazil na zadanou adresu bez problémů 

1b. – rozvozce dorazil na zadanou adresu s menšími problémy 

0b.- rozvozce nedorazil na zadanou adresu nebo dorazil ale s velkými problémy  

 

12. Příjemnost řidiče – přístup řidiče k zákazníkovi – zda zavolal, že je na místě, zda 

pozdravil a byl při jednání zdvořilý 

2b. – řidič zavolal, pozdravil a byl po celou dobu kontaktu zdvořilý 

1b. – řidič nesplnil některé z kritérií – (byl nezdvořilý, jen prozvonil, nepozdravil) 

0b. – řidič nesplnil více než 1 kritérium  
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13. Schopnost vrátit drobné – zda byl řidič schopen vrátit zbylé peníze z platby 

2b. – řidič byl dostatečně zásoben drobnými a nebyl problém s vrácením 

1b. – řidič nebyl dostatečně zásoben drobnými ale problém vyřešil  

0b. – řidič nebyl dostatečně zásoben drobnými a problém musela řešit jeho „základna“ 

 

14. Správnost objednávky – zda byla objednávka kompletní, na správné jméno a správný 

druh jídla 

2b. – objednávka byla doručena správně bez pochybení 

1b. – objednávka byla doručena s menšími výhradami (zkomolené jméno, nekompletnost 

objednávky s tím že byla později doplněna) 

0b. – objednávka byla špatně, řidič dovezl jiný druh jídla, než bylo objednáno 

 

Produkt 

15. Cena pizzy – zda byla cena stanovena spravedlivě v poměru cena:kvalita 

(splněno/nesplněno) 

1b.- splněno 

0b.- nesplněno 

16. Cena rozvozu- zda byla cena rozvozu stanovena rozumně vzhledem ke vzdálenosti 

2b. – rozvoz byl zdarma  

1b.- rozvoz byl naceněn rozumně v ohledu na vzdálenost rozvozu 

0b. – cena rozvozu byla přemrštěná 

17. Teplota pizzy – zda byla pizza při převzetí teplá  

2b. – pizza byla horká nebo teplá  

1b. – pizza byla teplá, ale ohřátí by bylo vhodné 

0b. – pizza byla studená  

18. Vzhled pizzy – zda pizza a její suroviny odpovídaly inzerované kvalitě, zda udělala 

radost i oku a zda pizza nebyla připálená či nedodělaná 
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2b. – pizza měla všechny suroviny v odpovídající kvalitě a byla správně upečena a byla 

vzhledově atraktivní 

1b. – pizza byla poživatelná ale obsahovala menší nedostatky a nebo byla méně vzhledově 

atraktivní 

0b. – pizza byla téměř nepoživatelná a nesla s sebou velké nedostatky, nebo byla velmi 

nevzhledná 

 

19. Existence všech objednaných surovin – zda na pizze nechyběly žádné objednané 

suroviny (splněno/nesplněno) 

1b. -splněno 

0b.- nesplněno 

20. Obal – zda splnil obal svou ochrannou funkci a pizza přišla mechanicky 

nepoškozená (splněno/nesplněno) 

1b. -splněno 

0b.- nesplněno 

 

 

Ostatní 

21. Propagační materiál – zda byl součástí zásilky i propagační materiál společnosti 

(splněno/nesplněno) 

1b.- splněno 

0b.- nesplněno 

22. Existence věrnostního programu – zda má společnost zaveden věrnostní program 

(splněno/nesplněno) 

1b. - splněno 

0b. – nesplněno 

 

Mystery Mailing 

23. Existence e-mailové adresy- zda společnost vlastní emailovou adresu 

(splněno/nesplněno) 
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1b. - splněno 

0b.- nesplněno 

 

24. Rychlost odpovědi na email- za jak dlouho a zda vůbec společnost reaguje na dotazy 

na dotaz položený emailem  

2b. – společnost dokázala odpovědět na dotaz do 1 dne od položení dotazu 

1b. – společnost odpověděla na dotaz po době delší než 1 den 

0b. – společnost neodpověděla ani do týdne od položení dotazu 

 

25. Úplnost odpovědi z emailu- zda bylo odpovězeno na všechny části položeného dotazu 

(Jednalo se o dotaz, zda mají v jídelníčku bezlepkový pokrm a pokud ano, tak jaké 

suroviny a od kterých dodavatelů jsou používány) 

2b. – odpověď na dotaz byla kompletní a vystihovala všechny části položené otázky 

1b. – odpověď na dotaz byla nekompletní, ale vystihovala alespoň část položené otázky 

0b. – společnost na dotaz neodpověděla, proto nebylo možné ohodnotit úplnost odpovědi 

 

Webové stránky  

26. Existence webové stránky – zda má společnost vlastní webové stránky 

(splněno/nesplněno) 

1b. - splněno 

0b.- nesplněno 

27. Vzhled webových stránek – zda je vzhled webových stránek reprezentativní a stránky 

jsou pro zákazníka příjemné a přehledné 

2b. – webové stránky jsou vzhledově propracované a uživatelský pohyb po nich je 

příjemný a přehledný 

1b. – webové stránky jsou vzhledově propracované, ale uživatelsky se na nich orientuje 

hůře, nebo jsou vzhledově neatraktivní, ale uživatelský pohyb po nich je bezproblémový 

0b. – webové stránky jsou neatraktivní a nepřehledné 

28. Funkčnost webových stránek – na webových stránkách jsou všechny podstránky 

funkční a naplněné obsahem, který odpovídá názvu položky v menu  
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2b. – webové stránky jsou plně funkční a všechny podstránky jsou naplněny obsahem, jež 

přísluší názvu v menu 

1b. – webové stránky jsou plně funkční, ale některé podstránky jsou zbytečné, prázdné 

nebo špatně vyplněné 

0b. – webové stránky jsou nefunkční  

29. Online objednávkový systém – zda je online objednávkový systém na stránkách a 

zajišťuje si jej společnost sama  

2b. – společnost má vlastní online objednávkový systém a rozvážku si takto zajišťuje 

sama 

1b. – společnost nemá na stránkách objednávkový systém, ale online objednávku lze 

udělat přes jiné servery 

0b. – společnost nemá možnost online objednávek 

 

Informace na webových stránkách 

30. Informace na webových stránkách: -zda jsou tyto informace dostupné na webových 

stránkách společnosti (splněno/nesplněno) 

 Provozní doba 

 Adresa pobočky 

 Telefonní číslo 

 Ceny jídel 

 Ceny rozvozu 

 Rozvozové oblasti 

 Fotografie jídel 

 Platební podmínky 

 Odkaz na facebookové stránky 

 Existence profilu na dalších sítích (kromě facebooku) 

 Zveřejnění alergenů 

 Upozornění na akce 

 Doba přijetí poslední objednávky 

 

Facebook 

31. Existence facebookové stránky – zda je společnost moderní a má aktualizovaný 

profil na facebookových stránkách 

2b. – společnost má facebookové stránky a tyto stránky jsou aktualizovány a spravovány 
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1b. – společnost má facebookové stránky ale tyto stránky nejsou aktualizovány 

0b. - společnost nemá facebookové stránky 

32. Rychlost odpovědi na dotaz z facebooku – za jak dlouho a zda vůbec společnost 

reaguje na dotazy na facebookových stránkách 

2b. – společnost dokázala odpovědět na dotaz do 1 dne od položení dotazu 

1b. – společnost odpověděla na dotaz po době delší než 1 den 

0b. – společnost neodpověděla do týdne nebo nemá facebookové stránky  

33. Úplnost odpovědi na dotaz z facebooku – zda bylo odpovězeno na všechny části 

položeného dotazu ( Jednalo se o dotaz: Kolika % eidam je používán pro sýrový 

základ pizzy a z jaké je země původu) 

2b. – odpověď na dotaz byla kompletní a vystihovala všechny části položené otázky 

1b. – odpověď na dotaz byla nekompletní, ale vystihovala alespoň část položené otázky 

0b. – společnost na dotaz neodpověděla, proto nebylo možné ohodnotit úplnost odpovědi 

34. Aktuálnost facebookové stránky – zda má společnost aktuální facebookové stránky a 

komunikuje skrz ně se zákazníky 

2b. – společnost má aktuální facebookové stránky a přidává příspěvky alespoň 1x týdně 

1b. společnost má aktuální facebookové stránky, ale přidává příspěvky nepravidelně 

v časovém limitu delším než 1 týden 

0b. – společnost má neaktuální facebookové stránky a přidávání příspěvků je velice 

nepravidelné  

Informace na facebookových stránkách 

35. Informace na facebookových stránkách -zda jsou tyto informace dostupné na 

facebookových stránkách společnosti (splněno/nesplněno) 

 Provozní doba 

 Adresa pobočky 

 Ceny jídel 

 Ceny rozvozu 

 Rozvozové oblasti 

 Fotografie jídel 

 Platební podmínky 

 Odkaz na webové stránky  

 Upozornění na akce 

 Doba přijetí poslední objednávky 
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Příloha č. 4: Historie „Mystery Shoppingu“ 

První formy MS probíhaly už v roce 1940. Původně sloužila tato forma průzkumu ke 

kontrole poctivosti zaměstnanců zejména ve finančních službách, kdy byla vytvořena pozice 

tzv. detektiva, který figuroval jako fiktivní zákazník a měl za úkol zjistit, zda zaměstnanci 

nekradou nebo nepoškozují image firmy. Tato kontrola napomohla ke snížení počtu krádeží 

samotných zaměstnanců a také pomohla zabránit únikům informací o finanční strategii ke 

konkurenci. Ve 40. letech se tato technika rozšířila i do jiných oborů např. do průmyslu, 

obchodu atd. a vznikl pojem „Mystery Shopping“. 

Skutečný rozmach nastal až v 80. a 90. letech, kdy začaly vznikat firmy specializované 

přímo na metodu „Mystery Shopping“ a průzkum trhu. Hlavním důvodem byla stále rostoucí 

konkurence. V posledních desetiletích jej podniky využívají k hodnocení poskytovaných 

služeb zaměstnanci, sledování konkurence, postupů obsluhy a zjišťují tak, jak je společnost 

vnímána zákazníky, případně pak na základě výsledků výzkumu příjme určitá opatření. [21] 

V České republice nastal větší rozmach MS až v roce 2000, nejvíce se začal využívat v 

oblasti financí a telekomunikačních služeb, dnes je již rozšířen i do dalších oborů. 

 


