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1. Úvod 
 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se zvětšil podíl zahraničních 

konkurenčních firem na našem trhu. Podnikatelé, kteří chtějí obhájit své místo na tomto 

trhu, jsou často nuceni změnit své zaběhnuté způsoby řízení a vedení podniku.  

 
Firma, která chce být úspěšná a konkurenceschopná, si musí zvolit takovou 

konkurenční strategii, která jí umožní dosáhnout maximálního zisku při minimálních 

nákladech, umožní jí dostat se do povědomí zákazníků a přitom si zachovat morální 

kredit. Podnikatelská strategie musí být vždy v souladu se zákony dané země.  

 

Jedním ze stěžejních úkolů managerů je analyzovat situaci ve vlastním podniku, a 

to především zjistit silné a slabé stránky firmy a totéž musí učinit i u konkurence. 

Snahou podnikatelů je poznat konkurenční strategii protivníka a snažit se být vždy o 

krok dopředu, tzn. předcházet průběh konkurenčního boje. Cílem je připravit 

konkurenční firmy o část jejich zisku a část jejich podílu na trhu. Každý podnik by se 

měl zaměřit na svou konkurenční výhodu, která mu usnadní konkurenční boj.  

 

Konkrétně jsem se zaměřila na restauraci Panorama, protože je mou 

nejoblíbenější restaurací, kterou ráda navštěvuji pro její příjemnou atmosféru při 

posezení s přáteli. Výborně zde vaří a personál je přívětivý. Má bakalářská práce mi 

umožní zjistit, zda se nejedná především jen o můj subjektivní kladný názor, nebo mě 

přesvědčí, že snad někteří hosté nemusí mít stejné pocity z návštěvy restaurace jako já.  

 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit postavení a konkurenceschopnost 

restaurace Panorama na ostravském trhu. Musím hned na úvod podotknout, že jeden ze 

spolumajitelů restaurace je mým otcem, kterého mé vybrané téma potěšilo a doslova 

nadchlo a i přesvědčilo, že  část znalostí, které získávám na vysoké škole,  konečně 

můžu použít i v praxi.  

 

Při získávání potřebných údajů použiji metodu pozorování a písemného 

dotazování respondentů. Písemné dotazování provedu prostřednictvím dotazníků  přímo 

v restauraci Panorama a metodu pozorování taktéž v  této restauraci. Na základě 
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analyzovaných výsledků dotazníků si vyberu ostatní konkurenční gastronomické 

podniky, ve kterých  provedu pozorování k získání požadovaných informací potřebných 

k zpracování a vyhodnocení  postavení a konkurenceschopnosti restaurace Panorama na 

ostravském trhu.     

 

Věřím, že má bakalářská práce oběma majitelům restaurace umožní získat mnohé 

nové informace a v konečném výsledku je může inspirovat a motivovat k případným 

změnám, které budou prospěšné nejen pro ně, ale především hostům restaurace.  
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2. Charakteristika gastronomického zařízení 
 
2.1 Historie společnosti 
 

Gastronomické zařízení Panorama bylo postaveno roku 1962 na Havlíčkově 

Náměstí 6170 v Ostravě – Porubě. Od roku 1962 zde byla provozována restaurace, 

knihovna a řeznictví. 

 

Současní majitelé firmy v roce 2001 vydražili v aukci budovu, ve které se toto 

gastronomické zařízení nachází a nechali v ní provést stavební úpravy. 

 

Po rozsáhlé roční rekonstrukci byla v záři roku 2002 část restaurace Panorama 

úspěšně otevřena. Touto částí byla pivnice Panoramka, která se nachází v přízemí 

budovy. V březnu roku 2003 se k pivnici přidala restaurace Panorama s rozsáhlou 

obloukovou krytou terasou v prvním patře komplexu, která v letních měsících navyšuje 

kapacitu. Přáním zákazníků bylo pořádání rozmanitých soukromých akcí pro uzavřenou 

společnost, proto byly vybudovány tři vzájemně oddělené salonky. Jeden velký salonek 

s kapacitou přibližně 40 hostů, druhý s kapacitou asi 25 hostů a nejmenší zhruba pro 15 

lidí 

 

V říjnu 2003 byla otevřena noční vinárna, kde hosté mohou trávit zbytek večera 

po uzavření restaurace a pivnice. Otevírací doba je od 22.00 hod. do 04.00 hod. 

Posledním stavebním krokem bylo  vybudování malé herny v prvním patře mezi 

restaurací a vinárnou. Nachází se zde pět výherních hracích automatů, které jsou 

v osobním vlastnictví obou majitelů. Po celou dobu podnikání působí oba majitelé jako 

fyzická osoba.  

 

 

2.2 Současnost společnosti 
 

V objektu Panorama se nacházejí tři gastronomická střediska, z nichž každé má 

své osobní kouzlo a snaží se navodit u svých zákazníků příjemnou atmosféru. 

Restaurace se nachází v klidné části Poruby. Je umístěna v parku, který navozuje 

klidnou a příjemnou atmosféru, zejména při venkovním posezení na terase restaurace. 
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Cílem majitelů restaurace je poskytnout všem zákazníkům kvalitní služby za 

přijatelné ceny za účelem vytvoření zisku. Zkušený a vstřícný personál, při výběru 

z široké nabídky jídel a nápojů, při organizování firemních i soukromých akcí, ochotně 

poradí. Otevírací doba restaurace je pondělí – čtvrtek od 11.00 hod. do 23.00 hod., 

pátek – sobota od 11.00 hod. do 24.00 hod., a v neděli od 11.00 hod. do 23.00 hod. 

V restauraci lze platit hotově nebo  formou  stravenek. Nelze platit platebními kartami.  

 

V přízemí přední části budovy se nachází opravna obuvi, zverimex, tabák a 

samoobsluha. V přilehlé boční části budovy je postaveno šest garáží a sklad knih. 

Všechny tyto subjekty majitelé pronajímají. Tento pronájem přestavuje čistý zisk 

společnosti.  

 

Z důvodu stále se zvyšujících cen za energii, byla  vyměněna zatím polovina 

dřevěných oken za okna plastová. Majitelé mají v plánu dokončit výměnu všech oken 

do jara 2009. 

 

Velkou finanční investicí bylo pořízení: elektronického topení pomocí 

trojcestného ventilu, termostatické ventily s termostatickou hlavicí a rekuperační 

výměník   

 

 Poměrně velkou část finančních prostředků majitelé použili na nové vybavení 

kuchyně. Byl zakoupen nerezový konvektomat, elektrický gril a multifunkční elektrická 

trouba. Tyto kuchyňské přístroje urychlily a zjednodušily práci kuchařům. 

 

2.2.1 Organizační struktura 

 

V současné době je v restauraci, pivnici a vinárně zaměstnáno 16 zaměstnanců, 

z toho jedna účetní, která je zároveň provozní restaurace a zastupuje majitelé po dobu 

jejich nepřítomnosti. Majitelé plní zároveň funkci zásobování. Téměř každý den jezdí 

nakupovat zboží do velkoobchodu. 

  

 Z šestnácti zaměstnanců je pět kvalifikovaných kuchařů s dlouholetou praxí. Mezi 

obsluhující je možné zařadit dva zkušené číšníky a tři příjemné servírky. Oba majitelé 
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jsou schopni v případě potřeby zastat práci číšníků. Na plynulém provozu kuchyně při 

přípravě pokrmů se podílí i pomocná pracovní síla. K zaměstnancům patří dvě 

uklízečky a jeden údržbář. Zaměstnanci jsou schopni pracovat samostatně, avšak z 

důvodu dosahování požadovaných výsledků je nutné vedení ze strany majitelů - viz obr. 

2.1. 

 

Obrázek 2.1 Organizační struktura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 

               
Při výběru zaměstnanců majitelé kladli důraz zejména na znalosti a dovednosti 

v oboru, délku praxe a příjemné vystupování. 

   
Zaměstnanci mají nárok na poloviční ceny při stravování. Všichni jsou vyučeni 

v oboru a jejich věkový průměr je kolem třiceti let. 

 

Počet zaměstnanců za posledních šest let má rostoucí charakter. Zatímco v roce 

2002, zde bylo zaměstnáno pouze 6 zaměstnanců, v roce 2008 je to více než jednou 

tolik. Důvodem zvyšování počtu zaměstnanců bylo postupné rozšiřování provozovny a 

také  zvyšování návštěvnosti zákazníků - viz obr. 2.2. 

 

Majitel 
Martin Klos 

Majitel 
Miroslav  Černohorský 

Provozní 
(účetní) 

Kuchaři Servírky Číšníci Uklízečky Údržbář 
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Obrázek 2.2 Vývoj počtu zaměstnanců 
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Zdroj: interní informace firmy 

 

V restauraci je také provozována odborná praxe učňů Středního odborného učiliště 

společného stravování na Krakovské ulici 1095 v Ostravě – Hrabůvce. Studenti prvního 

ročníku zde tráví šest hodin praxe denně, vyšší ročníky osm hodin denně. Hodnocení 

studentů  provádějí mistři odborného výcviku.  

 

2.3 Poskytované služby společnosti (nabízený sortiment) 
 

Restaurace nabízí pokrmy a speciality české, moravské i mezinárodní kuchyně. 

Pestrou paletu pokrmů dotváří bohatý výběr alkoholických i nealkoholických nápojů. 

Nabízený sortiment uspokojí i ty nejnáročnější gurmány.  

 

Kapacita restaurace je kolem 100 míst, popřípadě v teplých letních měsících 

možnost navýšení o dalších 100 míst díky zastřešené terase. V interiéru restaurace je 

umístěno osm boxů, které mohou na zákazníky působit více osobním dojmem. Jsou zde 

stoly pro různý počet hostů. V případě přání zákazníků je možné stoly spojit pro větší 

množství lidí, například oslava promoce, narozeninová oslava nebo oslava vysvědčení.  

 

Nabídka baru zahrnuje široký výběr teplých a studených nápojů, nealkoholických 

nápojů, alkoholických nápojů jako například vína aperitivní, vína červená, vína 

archivní, vína šumivá, lihoviny, míchané nápoje a výběr z různých značek piva. 

K oblíbeným patří zejména Radegast, Velkopopovický Kozel a Pillsner Urquell. 
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Každý rok na podzim jsou v restauraci pořádány zvěřinové hody. Tato akce mívá 

vždy velký úspěch, trvala 4 dny avšak se stále se zvyšující cenou zvěřiny je zájem ze 

strany zákazníků menší a hody trvají pouze 2 dny. Připravují se jeleni, divočáci, srny, 

bažanti a zajíci na různé způsoby.  

 

K dalším akcím, které pořádá společnost Plzeňský prazdroj patří akce 4 + 1 

zdarma, což pro zákazníky znamená, že po každém čtvrtém vypitém pivu, dostanou páté 

zdarma. Tato akce patří k velmi oblíbeným a pořádá se v každém čtvrtletí po dobu 

několika dnů 

 

K podobným akcím jako je akce 4 + 1, kterou opět pořádá společnost Plzeňský 

prazdroj je 5 + 1 los o sele. Z tohoto názvu již vyplývá, že po konzumaci pěti piv, 

obdrží zákazníci los, se kterým se automaticky účastní slosování o sele. Tato akce je 

pořádána v letních měsících. 

 

K letnímu posezení patří grilovaná klobása, opečený párek či grilované steaky. O 

tyto pochoutky se postarají kuchaři, kteří přímo na terase restaurace grilují. Tato 

neodolatelná vůně, většinou přiláká i toho zákazníka, který vůbec neměl v plánu 

restauraci navštívit.  

 

Každý všední den restaurace nabízí svým zákazníkům obědové menu, které se 

skládá z  šesti hlavních jídel a polévky. Tyto obědy jsou sestavovány tak, aby si dokázal 

každý vybrat to své. Obsahuje vždy jídla masitá, ale také minimálně jedno 

vegetariánské menu. Cena těchto menu se pohybuje kolem 63 korun. Tuto nabídku 

využívají zejména lidé pracující v blízkém okolí restaurace, ale také studenti z Vysoké 

školy báňské v Ostravě – Porubě a objevují se zde také senioři. Na přání zákazníků 

kuchaři připraví menu do jídelních přenosných nosičů. Tento způsob využívají zejména 

lidé staršího věku.  

 

Druhým střediskem nacházejícím se v přízemí budovy je  pivnice Panoramka. 

Také tady probíhají akce podobného typu jako nahoře v restauraci. Právě zde tyto akce 

4 + 1 probíhají častěji, než nahoře v restauraci. Uskutečňují se zde vždy první pondělí 

v měsíci.  
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Ve vinárně si hosté mohou zahrát každou středu na zpěváky za účasti DJ s caruso 

show. Tento program probíhal jednou měsíčně, ale pro velký kladný ohlas se stal 

každotýdenní zábavou. 

 

Myslím si, že velkou konkurenční výhodou restaurace Panorama jsou tři různě 

velké, vzájemně oddělené salonky. Umožňují provozovat tři akce probíhající současně. 

Ve velkém salonku se nejčastěji uskutečňují svatební hostiny, narozeninové oslavy, 

oslavy promocí, bankety, firemní večírky a školní srazy, kde je možno objednat si živou 

kapelu. Za pořádání akcí není požadována úhrada nájmu. Podmínkou je pouze 

konzumace jídel a nápojů zakoupených v restauraci. 

 

V přední části salonku s největší kapacitou míst je umístěn bar s výčepním 

zařízením, kde si zákazníci mohou samostatně čepovat pivo. Tento salonek je jediný, 

kde je prostor pro taneční zábavu. Slavnostní tabuli je možno sestavit dle přání a 

požadavků zákazníků, včetně květinové výzdoby, ovoce, sladkých či slaných pokrmů.  

 

Malé salonky jsou oblíbené zejména k pořádání předváděcích akcí, pohřebních 

hostin, schůzí bytových družstev, promocí, zasedání politických stran, seminářů a 

školení. Předváděcí akce musí zaplatit za pronájem salonku 400 Kč. Délka jejich trvání 

je v rozmezí dvou až čtyř hodin. Rozdíl mezi velkým a malým salonkem je pouze 

v počtu hostů a velikosti. 

 

Salonky je možné rezervovat telefonicky, popřípadě osobně v restauraci. Týden 

před uskutečněním akce je potřeba zaplatit minimální zálohu a nahlásit počet lidí, čas 

příchodu, vybraný druh pokrmů a nápojů. Platba akcí se provádí pouze v hotovosti 

ihned po ukončení společenské akce. 

 

 

2.4 Ekonomická charakteristika 
 

Obrat společnosti restaurace Panorama se od roku 2002 neustále zvyšoval - viz 

obr. 2.3. Přispělo k tomu zejména postupné rozšiřování prostor provozovny a také 

postupný vyšší zájem ze strany zákazníků. K dalším finančním prostředkům, 

plynoucích do rukou majitelů, patří pronájem. Jedná se o peníze z pronájmu šesti garáží, 
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skladu knih, opravny obuvi, tabáku, zverimexu a samoobsluhy. Celkem za všechny 

subjekty tato částka činí měsíčně 15 500 Kč. V ceně  pronájmu je vytápění. Náklady na 

elektrickou energii a vodu si hradí nájemníci sami. 

 

Obrázek 2.3 Celkový obrat firmy v letech 2002 – 2008 
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3. Teoretická východiska konkurenční pozice ve službách 
 

Konkurenceschopnost je pojem vyjadřující tržní potenciál podniku, odvětví, země 

ve střetu o postavení na trhu s jinými podniky, odvětvími, zeměmi. Výsledkem 

takového střetu je schopnost dosahovat dobré postavení na trhu a na té úrovni si 

zajišťovat odpovídající prosperitu alespoň na krátkou až střední dobu. [4] 

 

3.1 Marketing služeb 
 

Službou se rozumí jakákoliv činnost nebo výhoda, která může být nabídnuta 

zákazníkům. Obvykle je nehmotná a důsledkem poskytnutí služeb není vznik typických 

vlastnických vztahů jako u produktu. Služba je téměř vždy spojena s poskytovatelem 

služby. [13] 

3.1.1 Vlastnosti služeb 

 

Mezi charakteristické vlastnosti marketingu služeb patří nehmotnost, 

neoddělitelnost, heterogenita, pomíjivost a nemožnost vlastnictví. [13] 

 

Nehmotnost 

 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastností služeb. Službu si nelze před koupí 

prohlédnout a pouze v ojedinělých případech si ji vyzkoušet. Mnohé vlastnosti zůstávají 

zákazníkovi při prodeji služeb skryté. Zákazník při hodnocení kvality služeb se 

zaměřuje zejména na cenu. Prvky představující kvalitu nabízené služby jako například 

jistota, důvěryhodnost, spolehlivost nebo osobní přístup poskytovatele služby je možné 

ověřit až při samotné spotřebě služby. [3] 

 

Neoddělitelnost 

 

Druhou charakteristickou vlastností služeb je jejich neoddělitelnost od nástrojů její 

produkce. Poskytovatel služby a zákazník se setkávají v místě a v čase tak, aby výhoda, 

kterou zákazník získává poskytnutím služby, mohla být realizována. Občas je potřeba, 

aby se zákazník dostavil na místo produkce služby. Velice často se podílí spolu 
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s ostatními zákazníky na vytváření služby. Po celou dobu poskytování služby nemusí 

být zákazník přítomen. [3] 

 

Heterogenita 

 

Proměnlivost služeb je spojena zejména s jejich kvalitou. Během procesu 

poskytování služby jsou přítomni zákazníci, lidé a poskytovatelé služby. Nelze vždy 

předpovědět jejich chování zejména u zákazníků je obtížné stanovit normy chování. 

Poskytnutí stejné služby v jedné firmě se může vzájemně odlišovat. [3] 

 

Pomíjivost 

 

Nehmotnost služeb vede k tomu, že se služby nedají skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat nebo vracet. I špatně poskytované služby je možno reklamovat. Náhradou 

může být poskytnutí jiné lepší služby, nebo poskytnutí částečné slevy. [3] 

 

Nemožnost vlastnictví 

 

Nemožnost vlastnictví služby je spojena s její nehmotností a pomíjivostí. Při koupi 

zboží přechází na zákazníka právo dané zboží vlastnit. Jinou situaci představuje koupě 

služby, při které zákazník žádné vlastnictví nenabývá. Kupuje si pouze právo na 

poskytnutí služby. V případě veřejných služeb má zákazník právo tyto služby 

produkované státem využívat pouze v případě jeho plateb daní či sociálního a 

zdravotního pojištění. Distribuční kanály služeb jsou většinou velmi krátké nebo 

přímé.[3] 

3.1.2 Charakteristika marketingového mixu 

 

Marketingový mix je soubor určitých nástrojů marketingové politiky, pomocí 

nichž se utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Cílem těchto prvků je 

uspokojit potřeby zákazníků a dosáhnout požadovaného zisku. Původní marketingový 

mix obsahoval čtyři  základní prvky, tzv. 4 P [15]: 

• produkt (product), 

• cenu (price), 
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• distribuci (place), 

• marketingovou komunikaci (promotion). 

 

Časem se ukázalo, že pouze čtyř prvkový marketingový mix služeb nestačí, a 

proto byl stávající marketingový mix  rozšířen o následující tři prvky [15]: 

• materiální prostředí (physical evidence), 

• lidé (people), 

• procesy (process). 

 

Všechny tyto části marketingového mixu jsou využívány k vytvoření určité pozice 

produktu na trhu. Firma je schopna rychle měnit své ceny, výši marketingových výdajů 

a prodejních sil. K dlouhodobým podnikovým záležitostem můžeme zařadit vývoj 

nových produktů či modifikaci distribučních cest. [6] 

 

PRODUKT 

 

Produkt představuje vše, co podnik nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných 

i nehmotných potřeb. Marketingový mix služeb popisuje produkt jako proces bez 

hmotných výsledků. Základním prvkem definujícím službu je její kvalita. [3] 

 

Fáze PLC 

PLC = tržní cyklus životnosti produktu - viz obr. 3.1. Životnost výrobku lze označit 

jako dobu jeho setrvání na trhu a snahou managementu je, aby tato doba byla co 

nejdelší, neboť jenom tak se mohou podniku vrátit vynaložené finanční prostředky a 

úsilí a daný výrobek přinese podniku očekávaný zisk. Každý výrobek má svůj životní 

cyklus, jehož průběh lze rozdělit do čtyř základních fází [15]: 

1) zavádění, 

2) růst, 

3) zralost, 

4) pokles. 
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Zdroj: [12] 

 

CENA 

 

Představuje částku, za kterou jsou výrobek nebo služba prodávány na trhu. Je 

zapotřebí si všímat relativní úrovně ceny, nákladů, úrovně poptávky, různých slev, 

reálné poptávky a produkční kapacity v místě a čase. Cena představuje významný 

ukazatel kvality služeb. [3] 

 

DISTRIBUCE 

 

Distribuce představuje souhrn činností všech subjektů, které se podílejí na 

zpřístupnění produktů konečným uživatelům. Výzkum distribuce poskytuje vedoucím 

pracovníkům informace, na základě kterých se mohou správně dohodnout o taktice či 

strategii v oblasti distribuční politiky. [7] 

 

Distribuční rozhodování souvisí s usnadněním přístupu zákazníkům ke službě. 

Souvisí s umístěním služby a s volbou zprostředkovatele dodávky služby.[3] 

 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

 

Pro poskytovatele služby je nejdůležitější spokojenost zákazníků a šíření jeho 

dobré pověsti dalším potencionálním zákazníkům. Jedná se o verbální reklamu, která 

mu může přinést pozitivní, ale také negativní image v očích veřejnosti. Byla ověřena 

Obrázek 3.1Tržní cyklus životnosti produktu  
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skutečnost, že pokud je zákazník se službou spokojen, sdělí tuto skutečnost pěti 

známým. V opačném případě oznámí tuto zprávu jedenácti dalším lidem. [3] 

 

V současné době již nestačí pouze ústní reklama. K dalším nepostradatelným 

nástrojům marketingového komunikačního mixu patří reklama, podpora prodeje, osobní 

prodej či public relation a přímý marketing. [3] 

 

MATERIÁLNÍ PROST ŘEDÍ 

 

První dojem získává zákazník již při vstupu do prostorů, kde je služba 

poskytována. Materiální prostředí tvoří interiér, exteriér budov, umístění zařízení 

v interiéru a ostatní prostory, kde jsou provozovány služby. Další neopomenutelnou 

součástí je příjemná atmosféra míst, kde jsou služby poskytovány. K pozitivní 

atmosféře patří vůně, hudba, barvy, zrakové vjemy, teplota či materiál a jeho 

vlastnosti.[3] 

 

LIDÉ 

 

Při poskytování služeb dochází ke kontaktu zákazníka se zaměstnanci společnosti. 

Lidé přestavují jednu z hlavních součástí prvků marketingového mixu služeb a mají 

přímý vliv na jejich kvalitu. 

 

 Jelikož je zákazník součástí procesu poskytování služby ovlivňuje taktéž její 

kvalitu. Společnost má za úkol se soustředit na výběr, vzdělávání a motivování 

zaměstnanců, aby mohla poskytovat ty nejlepší služby zákazníkům. Měla by být 

stanovena pravidla chování zákazníků. Obě tyto hlediska jsou velice důležité proto, aby 

byly vytvářeny vzájemně dobré vztahy mezi zákazníky a zaměstnanci firmy. [3] 

 

PROCESY 

 

 Procesy ve službách umožňují společnosti zajistit konkurenční výhody 

vyplývající ze získaných  podnětů jak z řad zaměstnanců, tak zákazníků služeb. Autor 
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se zaměřuje na: spokojenost s dodávkou služby, rychlost dodávky, plynulost procesu 

dodávky služby, dostupnost služby, dobu výkonu služby, provozní dobu aj. [7] 

 

Střet zákazníka a poskytovatele služeb představuje důležitou součást 

marketingového mixu služeb. Lidé, čekající hodiny na vyřízení žádosti zcela jistě 

nebudou spokojeni s poskytovanou veřejnou službou. Proto je důležité pravidelně 

provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a postupně 

zjednodušovat jednotlivé kroky procesů. [3] 

 

3.2 Konkurence 
 

Neexistuje snad žádná firma, která by neměla své konkurenty. Konkurence velice 

často způsobuje, že firma, která byla v minulosti úspěšná, musí přenechat své vydobyté 

místo jiné úspěšnější firmě. Řízení konkurenčního boje je pro firmu velmi složitou, 

náročnou i značně rizikovou činností, která vyžaduje dostatečné znalosti, značné 

zkušenosti a pořádnou dávku štěstí. [1] 

 

Každá společnost, která se chce na trhu prosadit, musí definovat své poslání, tzv. 

misi firmy. Z tohoto poslání odvíjí své cíle, které přestavují stavy, kterých má zájem 

firma dosáhnout na určitém trhu za určité časové období. Na základě těchto vytyčených 

cílů si vytvoří vlastní strategii firmy, což znamená prostředky, metody a postupy, jak 

těchto cílů dosáhnout. [1] 

 

Prvním krokem k dosažení úspěchu je zaútočení na nejslabší místo protivníka. 

K tomuto účelu je potřeba využít našich silných stránek, tzn. v čem jsme dobří, nebo 

v čem máme konkurenční výhodu před našim soupeřem. [1] 

 

Ve své podstatě jde o poznání síly ostatních konkurenčních podniků i své vlastní 

společnosti, protože hlavním předpokladem přežití firmy na trhu je její 

konkurenceschopnost. [1] 

 

K svedení úspěšného boje je třeba dodržovat následujících šest základních 

zákonitostí[1]: 
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1) optimálně soustředit síly na soupeřova slabá místa a využít vlastních 

silných stránek; 

2) největší pozornost věnovat jeho momentu překvapení; 

3) místo boje je potřeba volit tak, aby byly uplatněné vlastní přednosti; 

4) maximální pozornost věnovat komunikaci mezi jednotkami a 

vojevůdcem; 

5) je potřeba pečlivě sladit cíle strategie společnosti a prostředky k jejich 

dosažení; 

6) pomocí operativních změn obdržet značné výhody, přičemž je důležité 

měnit nejen technické prostředky, ale také způsob vedení konkurenčního 

boje. 

 

3.2.1 Konkurenční výhoda 

 

Konkurenceschopnost má dvě stránky. Umění vést ofenzivní nápor na konkurenty 

a schopnost čelit náporu konkurentů. Ofenzivní složka je totožná s rozvíjením a 

obnovováním konkurenční výhody. Firma, která chce být konkurenční, musí mít 

dostatek konkurenčních výhod. Konkurenční výhodu lze charakterizovat jako nějakou 

význačnou schopnost firmy. Může se jednat o výrobek, jeho design, konstrukci, 

užitnost, jakost, cenu, doprovodné služby, zaměstnance, značku, goodwill, technologie, 

technické náklady či technické vybavení. [4] 

 

Konkurenční výhodu je nutné stále rozvíjet a to zejména v následujících směrech [4]: 

• rozvíjet ji na hlavním směru podnikového rozvoje; 

• posilovat hlavní konkurenční výhodu dalšími navazujícími a podpůrnými 

konkurenčními výhodami; 

• vytvářet celý svazek silných konkurenčních výhod, které jsou vůči sobě 

komplementární a vzájemně se doplňují a posilují; 

• možnost rozvíjet záložní konkurenční výhodu, která přijde na řadu v čase 

oslabení hlavní konkurenční výhody; 

• v době, kdy konkurenční výhoda zajišťuje firmě stále ještě silnou pozici na trhu, 

je již nutné připravovat ještě mocnější konkurenční výhodu. 
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3.2.2 Vytváření konkurenčních strategií 

 

Dle umístění firem na trhu je možno je klasifikovat podle toho, jakou roli hrají 

z hlediska jejich postavení. Nacházejí se zde čtyři typy společností [6]: 

 

1) Vůdci trhu – tvoří 40 %,  

2) Vyzyvatelé – tvoří 30 %, 

3) Následovatelé – tvoří 20 %, 

4) Troškaři – tvoří 10 %. 

 

Téměř v každém odvětví se najde firma, která je uznávaným vůdcem trhu . 

Taková společnost zaujímá největší tržní podíl a obvykle nutí ostatní firmy k provádění 

cenových změn, k zavádění nových výrobků, nových forem marketingové komunikace 

a distribuce. Dominantní postavení takové společnosti je ostatními firmami 

respektováno. Je orientačním bodem pro ostatní konkurenty. Firmy se snaží s touto 

vůdcovskou společností soupeřit, snaží se ji napodobovat nebo se jí vyhýbat. [6] 

 

Firmy na druhém místě jsou nazývány vyzyvateli nebo pronásledovateli. Tyto 

společnosti mohou zvolit jeden ze dvou postojů. Buď mohou zaútočit na vedoucí firmu 

a další konkurenty nebo se snažit o tzv. tržní následování. Vyzyvatelé si kladou vyšší 

cíle a zvětšují své zdroje, zatím co vedoucí firmy preferují své dlouhodobě zaběhnuté 

způsoby. Cílem každého vyzyvatele je zvětšení tržního podílu. Napadení vedoucí 

společnosti na trhu přestavuje risk. Má smysl pouze tehdy, jestliže vedoucí firma na trhu 

nefunguje tak jak by měla. [6] 

 

Mnoho společností upřednostňuje  následování vedoucí firmy a nesnaží se s ní 

bojovat. V průmyslových oborech nebývá většinou zájem k získání většího tržního 

podílu. Většina firem zjistí, že nemá smysl si navzájem přetahovat zákazníky. Předkládá 

velice podobné nabídky jako vedoucí firma na trhu. [6] 

 

V každém odvětví se vyskytují troškaři. Takto jsou označovány společnosti, které 

se zaměřují na obsluhování nejrůznějších mezer na trhu. Vyhýbají se konfrontačnímu 

střetu  s velkými společnostmi. [6] 
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3.2.3 Silné a slabé stránky 

 
Zda společnost dokáže dosáhnout svých cílů záleží na její znalostech a 

schopnostech. Jedním z hlavních kroků je identifikování silných a slabých stránek 

konkurenčních společností. Společnosti mohou zaujmout jednu z šesti následujících 

možností [6]: 

• dominantní – společnost kontroluje chování všech konkurentů; 

• silné – společnost podniká nezávislé aktivity bez ohledu jak se budou 

chovat její konkurenti; 

• výhodné – společnost uplatňuje své silné stránky, aby zlepšila svou tržní 

pozici; 

• udržitelné – výkonnost společnosti je stabilní; 

• slabé – výkonnost společnosti je nedostatečná, ale existuje možnost 

zlepšení podnikání; 

• neudržitelné – neexistuje žádná možnost na zlepšení jejího postavení. 

 

Při analyzování konkurence je vhodné sledovat následující proměnné [6]: 

• podíl na trhu – vyjadřuje podíl konkurenta na cílovém trhu; 

• podíl na povědomí – podíl zákazníků, kteří si vybaví daného konkurenta 

v odvětví; 

• podíl na oblibě – podíl zákazníků, kteří by si od něj výrobek koupili. 

 

Společnosti, jejichž podíl na povědomí a oblibě stoupá, zvětšují svůj podíl na trhu 

a tím pádem dosahují také větší rentability. [6] 

 

3.2.4 Reakce konkurenta 

 

Pokud je možné odhadnout reakce napadené firmy, je rovněž možno  

identifikovat, jak se napadená firma bude bránit. Podle způsobu reakce těchto firem 

rozlišujeme tyto typy konkurentů [1]: 

 

1) laxní konkurent – vyznačuje se velmi pomalými reakcemi na činnost 

konkurence; 
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2) vybíravý konkurent – všímá si pouze některých útoků, ostatních si nevšímá; 

3) tygr – tvrdé a rychlé reakce, bojuje vždy tvrdě až do konce; 

4) scholastický konkurent – není známá jeho reakce, někdy zareaguje jindy ne. 

 

3.3 Porterova teorie konkurenčních sil 
 

Teorie vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím tržních okolností. Úroveň 

konkurence v odvětvích podle této teorie závisí na pěti hlavních konkurenčních silách: 

nově vstupující firmy, nebezpečí substitučních výrobků, vliv odběratelů a dodavatelů a 

soupeření stávajících konkurentů - viz obr. 3.2. 

 

Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský subjekt je nalézt takové postavení, 

kde firma může nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo jejich působení zvrátit ve svůj 

prospěch. 

 

Pět konkurenčních sil odráží skutečnost, že konkurence v odvětví přesahuje 

hranice konkurenčního pole. Zákazníci, dodavatelé, substituty a potencionální nově 

vstupující firmy, jsou konkurenty firmám v odvětví a mohou se stát více či méně 

významnými v závislosti na zvláštních okolnostech. Konkurence může být v tomto 

obecnějším smyslu definována jako rozšířené soupeření. [15] 

 

Rivalita nových konkurentů se dostavuje tehdy, jestliže je na rostoucím trhu 

dosahováno nadprůměrných zisků a zároveň je snadné vstoupit do daného odvětví.  

Existují dvě bariéry vstupu [1]: 

 

1) strategická bariéra – snaha již existujících dodavatelů, vytvořit pro nově 

vstupující neatraktivní trh; 

2) strukturní bariéra – mluvíme zde o nezkušenosti a omezenému přístupu 

k distribučním kanálům. 
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Obrázek 3. 2 Pět Porterových konkurenčních sil 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [12] 

3.4  Poziční mapa 
 

K identifikování podnikatelských příležitostí slouží analýza poziční mapy. Poziční 

mapa je složena ze dvou proměnných, které se liší podle typu služby, výrobku nebo 

oraganizace a vyjadřuje subjektivní názory zákazníka. [10] 

Na základě údajů o spokojenosti a důležitosti různých faktorů pro zákazníka je 

možné sestavit poziční mapu. Metodika sestavování poziční mapy je následující [8]: 

 

1) Určení parametrů, které jsou při koupi služeb pro zákazníka nejdůležitější, ty 

získáme na základě provedeného výzkumu; 

2) Identifikace služeb; 

3) Vytvoření přiměřené škály pro výzkum vnímání; 

4) Určení pozice každé služby na mapě. 

 

Na základě faktorů umístěných do čtyř kvadrantů lze zjistit, zda jde o [8]: 

• motivátory – pro organizaci velmi důležité, jelikož se musí snažit o jejich 

udržení. Organizace by se měla na ně soustředit; 

Konkurenti (firmy) 
v odvětví 

 
Vnit řní rivalita mezi 
existujícími firmami 

 

Rivalita nově vstupujících firem 

Dodavatelé 

Substituční výrobky 

Kupující 
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• přeinvestované faktory – o zvýšení úrovně těchto faktorů organizace 

nemusí usilovat; 

• faktory marginálních příležitostí – pro organizaci jsou bezvýznamné; 

• faktory konkuren čních příležitostí – pro organizaci velice podstatné a 

měla by se jim věnovat pozornost. 

 

Poziční mapa je rozdělena do čtyř kvadrantů podle spokojenosti a důležitosti – viz 

obr. 3.3. Na základě hodnocení zákazníků se hodnocené faktory rozmístí do 

jednotlivých kvadrantů. Každý kvadrant pak představuje odlišnou strategii, kterou by 

měla organizace zvolit. Nejvíc finančních prostředků by měla organizace investovat do  

faktorů konkurenčních příležitostí. Naopak u motivátorů je důležité udržet 

především jejich vysokou míru kvality. U faktorů marginálních příležitostí se investice 

dostatečně nevrátí a čtvrtý kvadrant obsahuje faktory, které jsou přeinvestované. [14] 

 

Obrázek 3.3 Poziční mapa 

 

Zdroj: [14] 
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4. Metodika sběru dat 
 

K získání dat pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolila dvě základní 

metody sběru údajů. Jedná se o metodu dotazování hostů restaurace Panorama a metodu 

pozorování konkurenčních restauračních zařízení.  

 

4.1 Dotazování 
 

Údaje budu získávat osobním dotazováním. Výhodou této metody je přímá 

komunikace s respondentem, možnost využití vizuálních pomůcek, vysvětlení otázky, a 

také vysoká návratnost dotazníku. 

 

4.1.1 Přípravná fáze 

 
Tato etapa výzkumu je velmi podstatná pro jeho samotnou realizaci. Zahrnuje 

několik kroků, z nichž je nejpodstatnější definovat problém a cíl výzkumu. 

 
Bakalářskou práci zpracovávám pro restauraci Panorama. Po zvážení a  rozhovoru 

s majiteli restaurace jsem se rozhodla pro analýzu konkurence, jelikož restaurace se 

v současné době vyskytují ve velmi konkurenčním prostředí. 

 
Cílem dotazování bylo zjistit postavení restaurace Panorama na ostravském trhu 

v porovnání s ostatními konkurenčními podniky. Obsahem výzkumu bylo: obecné 

hodnocení restaurací, návštěvnost restaurace Panorama, hodnocení jednotlivých bodů 

restaurace Panorama a možné nové návrhy a doporučení. 

 

Pro tuto metodu jsem sestavila strukturovaný dotazník, který obsahoval deset 

otázek, ze kterého jsem získala primární data. V dotazníku jsem umístila dvě otázky 

typu baterie. U uzavřených otázek jsem použila alternativní i selektivní formu. Poslední 

čtyři otázky na konci dotazníku jsou identifikační, které se týkají pohlaví, věku, 

dosaženého vzdělání a bydliště respondentů. Snažila jsem se o věcnou a jednoduchou 

formulaci otázek a jejich logickou návaznost – viz příloha č. 3. 

 

Základní soubor představovali hosté navštěvující restauraci Panorama. Výběrový 

soubor tvořilo 150 respondentů. Zvolila jsem metodu osobního dotazování přímo 
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v restauraci Panorama. Zvolenou techniku jsem si vybrala z důvodu, že u osobního 

dotazování existuje přímá vazba mezi tazatelem a respondentem a má nejvyšší 

návratnost.  

 

V následujícím časovém harmonogramu viz. tab. 4.1 popisuji průběh výzkumu od 

vytvoření dotazníku až po sepsání výsledků výzkumu.  

 

Tabulka 4.1 Časový harmonogram 

 

Zdroj: vlastní 

 

Po vytvoření dotazníku jsem provedla pilotáž. Dotazník jsem předložila deseti 

respondentům v restauraci Panorama. Těchto deset oslovených respondentů odpovídalo 

ochotně, ale měli problém s otázkou číslo dvě, kde postrádali další možnosti na výběr. 

Poté jsem přidala další možnosti odpovědi. Vše ostatní bylo v pořádku, proto jsem 

usoudila, že dotazník je připraven k předložení dalším 150 respondentům. 

4.1.2 Realizační fáze 

 
Představuje samotnou realizaci marketingového výzkumu od sběru dat po jejich 

zpracování. 

 
Po dobu čtrnácti dnů v období od 11.1. 2009 do 26.1. 2009  jsem prováděla sběr 

dat. Dotazníky jsem předkládala hostům v restauraci Panorama vždy v době oběda, 

jelikož ve večerních hodinách někteří hosté již byli opilí. Většina respondentů byla 

ochotna dotazník vyplnit, ale setkala jsem se také s neochotnými lidmi s majetnickými 

sklony, kteří za vyplnění dotazníku požadovali nějaký prezent nebo protislužbu. 

Návratnost dotazníku byla vysoká - 87,72 %.  

 

Po získání všech 150 dotazníků jsem prováděla analýzu dat. V programu Excel 

jsem si vytvořila datovou matici, kde jsem  vyhodnocovala výzkum.  

Vytvoření dotazníku 10.1.2009 

Sběr dat 11.1. 2009 – 26.1. 2009 

Analýza dat 27.1. 2009 – 3.2. 2009 

Sepsání výsledků výzkumu 4.2. 2009 – 27.2. 2009 



24 
 

Z mého výzkumu vyplynulo, že ze 150 dotazovaných respondentů bylo 67 mužů a 

83 žen, z toho nejvíce hostů ve věku 21 až 35 let - viz obr. 4.1. Tuto věkovou hranici si 

vysvětluji tím, že v dnešní době lidé neuzavírají manželství ve dvaceti letech jako tomu 

bylo v minulosti, ale až kolem třicátého roku, čili mají více volného času a méně 

povinností.  

 

Obrázek 4.1 Věkové složení respondentů 
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Zdroj: vlastní 

 

Na závěr uvádím graf bydliště respondentů - viz obr. 4.2. Můj předpoklad, že se 

na prvním místě se objeví Ostrava - Poruba, byl správný. Co jsem ale nečekala, bylo 

umístění respondentů z blízkého okolí Ostravy a to na druhém místě. Domnívala jsem 

se, že na tomto místě se vyskytnou respondenti z jiné části Ostravy. 

 

Obrázek 4.2 Místo bydliště respondentů 
 

 

 

Zdroj:vlastní 
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4.2 Pozorování 
 

Výhoda této metody spočívá v pozorování subjektů v jejich přirozených 

podmínkách a prostředí, bez jejich souhlasů a spolupráce. Tato metoda je časově a 

finančně náročná pro pozorovatele. Pro větší objektivitu jsem pozorování prováděla se 

svoji kamarádkou. 

4.2.1 Přípravná fáze 

 

Po krátké diskuzi s oběma majiteli Restaurace Panorama Martinem Klosem a 

Miroslavem Černohorským jsem vybrala dle jejich shodnému názoru tři hlavní 

konkurenční gastronomické podniky, nacházející se v blízkém okolí restaurace. Jedná 

se o restauraci Centrum, Restaurant U Jarošů a restauraci U Zlatého lva.Vybrány byly 

pouze tři gastronomické podniky, a to pro svou srovnatelnost s restaurací Panorama. 

V okolí se sice nachází mnoho barů, hospůdek, pizzerií, kaváren, čajoven a podobných 

podniků, zejména na Hlavní třídě, ale tyto nevyhovují  právě rozsahem nabízených 

služeb. 

 

Restaurace Centrum 

 

Zaměřila jsme se na nejbližšího konkurenta v okolí, kterým je restaurace 

Centrum, která se nachází v Ostravě – Porubě na Alšově náměstí, na konečné zastávce 

autobusu číslo 56. Tato restaurace byla vybrána nejen proto, že se nachází v těsné 

blízkosti restaurace Panorama, ale hlavně pro širokou nabídku jídelního a nápojového 

lístku, velmi pěkného interiéru a snadné dostupnosti pro hosty. Kladnou stránkou 

restaurace Centrum představuje možnost parkování automobilů přímo před budovou 

restaurace. Na druhou stranu, hosté se zdravotním tělesným postižením by zde asi měli 

docela velký problém, jelikož restaurace se nachází v prvním patře budovy. 

 

Restaurant U Jarošů 

 

Dalším konkurenčním zařízením nacházejícím se na ulici Pustkovecká 138 je 

Restaurant U Jarošů. Toto gastronomické zařízení bylo vybráno zejména pro příjemné 

prostředí lákajícího  k posezení na zahrádce v teplých letních měsících a opět pro 
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širokou nabídku jídelního a nápojového lístku. Tato restaurace je hodně navštěvovaná 

cyklisty, kteří se zde zastaví aby si odpočinuli a občerstvili se.  

 

Restaurace U Zlatého lva 

 

Naproti Restaurantu U Jarošů je situována třetí konkurenční restaurace, kterou je 

restaurace U Zlatého lva. Tuto restauraci vybral pan majitel Martin Klos jako třetí 

v pořadí. Zvolil právě tuto restauraci, kterou v nedávné době navštívil a byl velice 

příjemně překvapen. Do té doby ji měl v hlavě zafixovanou jako „zakouřenou putiku“ 

asi  jako většina lidí v okolí. Restaurace U Zlatého lva je nyní nově zrekonstruována. 

Restaurace nabízí velké porce jídla, širokou nabídku jídelního a nápojového lístku, 

příjemné ceny a možnost parkování přímo před budovou restaurace. 

 

Analýza dat 

Pro pozorování následujících restaurací jsem si vytvořila tabulku pro pozorování 

- viz příloha č. 1, do které si budu značit zjištěné informace. Jednotlivým bodům 

v tabulce jsem přiřadila hodnotící kritéria, která jsou stejná pro všechny vybrané 

gastronomické podniky. V této tabulce jsem zvolila pětistupňovou škálu. Pětka 

znamenala získání nejlepšího ohodnocení a jednička nejhoršího. V některých bodech 

stačilo vybrat odpověď ano nebo ne. Podle získaného ohodnocení jsem poté 

porovnávala jednotlivé restaurace. 

 

Tabulka 4.2 Časový harmonogram (sběru dat) 
 

Vytvoření tabulky pro pozorování 26.12.2008 

Provádění pozorování ve vybraných 
restauracích 

15.1.2009 – 27.1. 2009 

Restaurace Panorama 15.1. 2009 

Restaurace Centrum 17.1. 2009 

Restaurant U Jarošů 24. 1. 2009 

Restaurace U Zlatého lva 27.1. 2009 

Sepsání výsledů pozorování 29.1. 2009 – 25.2. 2009 

 

Zdroj: vlastní 
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4.2.2 Realizační fáze 

 

Předmětem mého pozorování byly předem vybrané konkurenční restaurace. 

Pozorování jsem realizovala spolu se svou kamarádkou, které jsem pečlivě vysvětlila 

jednotlivé body mé pozorovací tabulky. 

 

K hlavním změnám v přípravné fázi pozorování nastala změna restaurací určených 

k pozorování. Z mého dotazníku vyplynulo, že k hlavním konkurentům restaurace 

Panorama patří kromě restaurace Centrum a Restaurantu U Jarošů také restaurace 

Garáž, Parlament a Restaurace Třebovická role. Restaurace U Zlatého lva se do 

skupiny pěti hlavním konkurentům ani nedostala, což  bylo pro majitele restaurace 

Panorama velkým překvapením. 

 

Tabulka 4.3 Časový harmonogram (sběru dat) 

 
Zdroj: vlastní 

 

Naše  omezené finanční zdroje nám neumožnily navštívit vybrané restaurace 

vícekrát než jednou. Objekty mého pozorování jsme navštěvovaly vždy v době 

podávání obědů. Objednaly jsem si vždy jídlo a nápoj. 

 

Při vstupu do jednotlivých restaurací jsme se zaměřily na prostředí a interiér, 

nabídku služeb, obsluhující personál a také na možnosti platby. Zkoumaly jsme za jak 

dlouho si nás obsluhující personál všimne a obslouží nás. 

 

Vytvoření tabulky pro pozorování 26.12.2008 

Provádění pozorování ve vybraných 
restauracích 

15.1.2009 – 28.1. 2009 

Restaurace Panorama 15.1. 2009 

Restaurace Centrum 17.1. 2009 

Restaurant U Jarošů 24. 1. 2009 

Restaurace Garáž 27.1. 2009 

Restaurace Parlament 28.1. 2009 

Restaurace Třebovická role 28.1.2009 

Sepsání výsledů pozorování 29.1. 2009 – 25.2. 2009 
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Rozsah nabízených služeb jsme snadno zjistily z jídelního a nápojového lístku. 

Při pozorování jsme zjistily, že číšníci a servírky někdy vůbec netuší, co se skrývá za 

specifickými názvy pokrmů nabízených v jídelním lístku. 

 

Podle mého názoru, co se týká interiéru pozorovaných restaurací, bych z mého 

pozorování vyloučila restauraci Garáž. Myslím si, že neodpovídá svým vzhledem 

interiéru ostatním srovnatelným konkurenčním restauracím. 
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5. Analýza posílení konkurenční pozice 
 

V této části mé bakalářské práce se budu zabývat analýzou posílení konkurenční 

pozice restaurace Panorama. Uvádím zde také výsledky mého pozorování a dotazování. 

 

5.1 Pět Porterových konkurenčních sil  
 

1) Konkurence mezi firmami 

V současné době, která je poznamenaná ekonomickou krizí, se význam 

konkurence ještě zvyšuje. Nejen výrobní sféra, ale také sféra služeb mezi sebou soupeří 

a snaží se přilákat a přetáhnout nové zákazníky z jiných konkurenčních podniků. 

 

K hlavním konkurentům restaurace Panorama patří především restaurant U Jarošů 

a restaurace Centrum, které se nachází v nedalekém okolí restaurace. 

 

Kvalitní služby, příjemný personál a přiměřené ceny nabízí také restaurace 

Třebovická role, restaurace Parlament či restaurace Garáž. Je překvapivé, že právě tyto 

tři restaurace jsou konkurenty restaurace Panorama, přestože se nenacházejí v 

jejím nejbližším okolí,  ale asi  v průměru 30 minut chůze pěšky.  

 

2) Rivalita nově vstupujících firem 
  

Domnívám se, že  současná situace již nepřeje vzniku větších počtů nových 

restaurací. Spíše opak je pravdou. Podnikatelé mezi sebou svádějí konkurenční boj o 

hosty se snahou o přežití.  Čas od času  sice dojde v  Ostravě k otevření některé nové 

restaurace, jako příklad uvádím  restauraci Co kdyby….., jiná je zase zrušena. Přikláním 

se k názoru,  že trh ostravských restaurací stagnuje. 

 

3) Zákazníci 
 

Zákazníci, kteří navštěvují restauraci Panorama jsou součástí širokého věkového 

spektra. Jsou zastoupeny téměř všechny věkové kategorie od těch nejmladších a  

mladistvých po dospělé, či seniory. Jedná se o pivaře, rodiny s dětmi, studenty a 

profesory z Vysoké školy báňské v Ostravě - Porubě, seniory a ostatní lidi v 

produktivním věku. 
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4) Substituty 
 

Restaurace Panorama nabízí svým hostům široký sortiment jídel a nápojů. 

Domnívám se, že není mnoho substitutů, které by mohly nahradit sortiment pokrmů, 

které restaurace Panorama nabízí. Substitutem by mohlo být rychlé občerstvení, jako 

například KFC či Mc Donald´s, nebo pizza, kterou si lidé objednávají až domů. 

Sportovním nadšencům by zde mohly chybět sportovní aktivity jako jsou bowling, 

šipky, kulečník či stolní fotbal, což by mohlo být příčinou jejich odchodů a přesunů do 

jiných  konkurenčních gastronomických zařízení. 

 

5) Dodavatelé 
 

Oba majitelé zajišťují plynulý chod restaurace pravidelným každodenním  

nákupem ve velkoobchodní síti  Makro. Také spolupracují s dalšími  firmami. Hlavním 

dodavatelem piva, které restaurace hostům nabízí je společnost Plzeňský prazdroj. 

Všechny nealkoholické nápoje jako jsou Mattoni, Tonic, Kofola, Coca - cola, džusy a 

jiné, dodává restauraci Panorama společnost Olstar. Některé mražené polotovary 

dodává společnost Mipl a Nowaco, a to prostřednictvím svých dealerů, buď osobně 

nebo telefonicky. V případě potřeby majitelé restaurace kontaktují i nové dodavatelské 

firmy. 

 

5.2 Pozorování 
 

Pozorování proběhlo ve vybraných, níže popsaných gastronomických zařízeních 

na ostravském trhu.  

5.2.1 Restaurace Panorama 

 
1) Nabídka služeb 

Restaurace Panorama nabízí pokrmy a speciality české, moravské i mezinárodní 

kuchyně. Pestrou paletu pokrmů dotváří bohatý výběr alkoholických i nealkoholických 

nápojů. Každý všední den si hosté mohou vybrat z obědového menu, které se skládá 

z šesti hlavních jídel a polévky. Jedno menu je vždy vegetariánské. Cenový průměr 

nabízených menu je kolem šedesáti tří korun. Nabízený sortiment uspokojí i ty 

nejnáročnější gurmány. 
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Konkurenční výhodou restaurace Panorama je nabídka čepovaného 

nepasterizovaného piva, které je skladováno v nerezových tancích. Právě toto pivo 

přilákalo mnoho hostů. Většina restaurací nabízí svým hostům pasterizované pivo, které 

je dodáváno v nerezových sudech. Oblíbeným nápojem mladistvých je čepovaná 

Kofola, která je finančně dostupnější než ostatní nabízené nealkoholické nápoje. 

Majitelé nezapomínají i na mladé rodiče s batolaty, pro která jsou  k dispozici dětské 

židličky. Tyto zvlášť oceňují při pořádaní rodinných oslav. 

 

2) Prostředí a interiér 

Obrázek 5.1 Restaurace Panorama 

 

Zdroj: www.panorama.webz.cz 
 

Restaurace Panorama je umístěna v rozlehlém parku, který navozuje klidnou a 

příjemnou atmosféru, zejména při venkovním posezení v teplých letních měsících na 

terase restaurace. V čele prostorného interiéru restaurace se nachází bar s velkým 

výběrem alkoholických, nealkoholických, teplých i studených nápojů. Po pravé straně je 

situováno osm boxů, po levé straně a ve střední části restaurace jsou klasické stoly – viz 

obr. 5.1.  Restaurace je umístěna v klidné části Poruby, kde se mohou hosté dopravit jak 

osobními automobily, tak i  městskou hromadnou dopravou. Autobusová i tramvajová 

zastávka se nacházejí v blízkosti restaurace. 

 

3) Hodnocení personálu 

Při vstupu do restaurace si nás číšník ihned všiml a přinesl nám jídelní a nápojový 

lístek. Objednané nápoje přinesl během chvíle a s dobou čekání na jídlo jsem také byla 

spokojená. Než jsem si objednala jídlo s exotickým názvem, zeptala jsem se číšníka 

z jakých surovin je pokrm zhotoven. Ochotně mi zodpověděl mou otázku a poté přinesl 
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jídlo, které mi popsal. Při obsluhování se choval mile a vstřícně. Celkový příjemný a 

dobrý dojem rušilo nejednotné oblečení obsluhujícího personálu. 

 

4) Možnosti platby 

Hosté zde mohou platit hotově nebo stravenkami. Obsluhující personál přijímá 

všechny druhy stravenek, nikoli však platební karty. 

 

5) Souhrnné zhodnocení restaurace Panorama 

Jedná se o restauraci s širokým nabízeným sortimentem pokrmů a nápojů, 

umístěnou v klidném tichém atraktivním prostředí s přívětivým a sympatickým  

personálem. Být majitelem restaurace, pořídila bych obsluhujícímu personálu stejné 

oblečení, protože si myslím, že to je základ standardní restaurace. 

5.2.2 Restaurant U Jarošů 

 
1) Nabídka služeb 

Nabídka služeb v této restauraci je dle mého názoru téměř dostačující, ale já 

osobně zde postrádám pivo značky Radegast. Myslím si, že pivo značky Radegast by 

bylo jistě žádanější značkou pro většinu hostů než Budějovický Budvar. Chápu ale i 

fakt, že i Budějovický Budvar je předmětem návštěvy hostů této restaurace. Druhá věc, 

která mě neuspokojila, byla míra piva, která byla značně nedostatečná. 

 

2) Prostředí a interiér 

Obrázek 5.2 Restaurant U Jarošů 

 

Zdroj: www.ujarosu.cz 
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Restaurace je umístěna v malém žlutém domečku, který vypadá jako rodinný dům 

- viz obr. 5.2. Nově byl přistavěn přístřešek nad venkovním posezením a přidány 

venkovní stoly, kterých bylo ještě v nedávné době velký nedostatek. Dle mého názoru 

není restaurace v příliš dostupném místě. Lidé, vlastnící osobní automobil, nemají 

problém s dostupností restaurace, jelikož parkoviště se nachází přímo před budovou 

restaurace. Složitější to mají lidé bez automobilu, jelikož zastávka 17. listopadu je 

vzdálena asi patnáct minut rychlou pěší chůzí od Restaurantu U Jarošů. Interiér 

restaurace není příliš velký ale útulný. 

 

3) Hodnocení personálu 

Obsluhující personál na nás v této restauraci neudělal dobrý dojem. Při vstupu do 

restaurace jsme se odpovědi na pozdrav nedočkaly. Servírka nás přišla obsloužit za 

dvacet minut, přestože měla prázdnou restauraci. Objednané pivo bylo načepováno 

značně pod mírou. Příjemně na nás působil pouze stejnokroj servírek, které byly dobře 

rozpoznatelné od hostů restaurace. 

 

4) Možnosti platby 

Zákazníci restaurace mají možnost platby hotově, stravenkami, popřípadě i 

platebními kartami. 

 

5) Souhrnné zhodnocení restaurantu U Jarošů 

Na mě osobně tato restaurace příliš velký dojem neudělala. Nejspíš to bylo 

způsobeno právě návštěvou restaurace v nevhodném období, kdy se údajně měnil 

personál. Můj špatný dojem způsobil právě obsluhující personál, doba čekání na 

objednávku a nevyhovující množství nápoje. Dozvěděla jsem se, že byla provedena 

výměna obsluhujícího personálu, což určitě zvýší návštěvnost této restaurace. 

5.2.3 Restaurace Třebovická role 

 
1) Nabídka služeb 

Restaurace Třebovická role nabízí taktéž širokou nabídku jídelního a nápojového 

lístku jako předchozí již zmiňované restaurace. Restaurace nabízí  od pondělí do pátků 

výběr ze čtyř druhů obědového menu v cenovém průměru šedesát pět korun. Restaurace 
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nabízí čepovaná pivo značky Radegast a Pilsner Urquell. V nabídce je také pivo 

Radegast Birell a Velkopopovický kozel, ale pouze lahvové.12º 

 

2) Prostředí a interiér 

Obrázek 5.3 Restaurace Třebovická role 

 

Zdroj: www.naroli.com 

 

Restaurace se nachází v klidném a tichém třebovickém parku s mnoha vzácnými 

stromy. V teplých letních měsících hosté jistě ocení klimatizaci v restauraci. Restaurace 

nacházející se v prvním patře budovy má kapacitu sedmdesát míst - viz obr. 5.3. 

Salonek v přízemí pojme třicet pět hostů. Svým interiérem mi restaurace připadá, jako 

bych se ocitla někde na zámku. Paravany, oddělující jednotlivé stoly mezi sebou, působí 

soukromějším dojmem. Co jediné se mi zde příliš nelíbilo, byly závěsy v oknech, které 

vypadaly, že už tam visí několik let nevyprány. Nevýhodou je chybějící parkoviště  

přímo před budovou restaurace a nepříliš dobré dopravní spojení městské hromadné 

dopravy. 

 

3) Hodnocení personálu 

Tuto restauraci jsem navštívila asi třikrát a byla jsem s obsluhujícím personálem 

velice spokojena. Ihned po vstupu do restaurace nás pozdravila a přivítala servírka 

s úsměvem na tváři. Pravý opak než v restaurantu U Jarošů. Objednané jídlo bylo 

chuťově velice dobré a množství nápojů odpovídalo požadovanému objednanému 

množství. Doba čekání na jídlo byla asi třicet minut, což odpovídá běžné čekací době. 

Vytkla bych zde akorát stejně tak jako v restauraci Panorama nejednotné oblečení. 
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4) Možnosti platby 

V restauraci Třebovická role je možnost platby v hotovosti, stravenkami či 

platebními kartami. 

 

5) Souhrnné zhodnocení Restaurace Třebovická role 

Tato restaurace na mě udělala dobrý dojem, až na již zmiňovaný nejednotný 

stejnokroj obsluhujícího personálu. Tuto restauraci jsem navštívila v zimních měsících a 

byla jsem s ní spokojená. Věřím, že v letních měsících zde musí být ještě lépe, zejména 

při venkovním posezení s přáteli. 

5.2.4 Rock and Roll GARAGE 

 
1) Nabídka služeb 

I tato restaurace nabízí bohatou nabídkou pokrmů a nápojů. V této restauraci mě 

velice zaujal jídelní lístek, který obsahoval kreativní názvy pokrmů jako například 

Utopená Máňa, Kuře Jaguár v anglickém župánku, Maňasovy tvárnice, či Trochu 

sádlíčka se škvarkama z hodného pašíka atd. Garáž nabízí od pondělí do pátku výběr 

ze tří obědových menu v průměrné ceně šedesát pět korun.  

 

Restaurace Garáž mě taktéž pobavila strukturou jídelního lístku, který byl vtipně 

rozdělen například na: něco malého do zubu, vše co běhá po dvorku, něco z hodného 

prasátka, něco pro chudé studenty, něco od cizáků, dlabenec na rozžhaveném železe, 

jídla za první výplatu Františka Kudelky atd. Objednaný nápoj jsme obdržely ve větším 

množství než je předepsáno, což nás mile potěšilo. 

 

2) Prostředí a interiér 

Obrázek 5.4 Restaurace Garáž 

   
 Zdroj: www.garageclub.cz 
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 Myslím si, že restaurace neodpovídá svým vzhledem interiéru ostatním 

srovnatelným konkurenčním restauracím. Interiér je stylový a velice zvláštní, že si tam 

člověk opravdu připadá téměř jako v garáži – viz obr. 5.4. Světla jsou vyrobena 

z volantů aut, osvětlení nad barem ze svařených výfuků, na stropě visí motorka a 

uprostřed restaurace dominuje růžový kabriolet, který slouží hostům jako místo 

k občerstvení. V mé pozorovací tabulce bylo velice obtížné hodnotit interiér ve srovnání 

s ostatními restauracemi, jelikož se jedná o úplně jiný typ. Velice mě oslovil svou 

originalitou. 

 

 Kapacita restaurace je cca sto hostů. Restaurace má tři salonky. Výhodou 

restaurace je velice dobrá dostupnost jelikož se nachází na konečné zastávce tramvaje 

číslo čtyři a je zde velké parkoviště přímo před budovou restaurace. 

 

3) Hodnocení personálu 

Myslím si, že v této restauraci by měl majitel ubrat obsluhující personál na jedné 

směně, jelikož v době naší návštěvy bylo v restauraci více obsluhujícího personálu než 

hostů. Zaměstnanci byli milí, příjemní a velice ochotní, všichni oblečeni ve stejnokroji 

v černém tričku s nápisem Garáž a černých kalhotách.Věděli přesně co se skrývá za 

kreativními názvy pokrmů. 

 

4) Možnosti platby 

V restauraci je možno platit hotově, stravenkami či platebními kartami. 

V současné době je terminál na platební karty mimo provoz. 

 

5) Souhrnné zhodnocení Restaurace Garáž 

Garáž představuje velice zvláštní druh restaurace, která na mě působila příjemným 

dojmem se vším všudy. Jak ceny, tak pokrmy, nápoje, atmosféra či personál byli velice 

přívětivé. Tuto restauraci jsem navštívila poprvé a nebránila bych se její další návštěvě. 

Akorát si myslím, že příliš nepatří k mému výběru pozorovaných restaurací, jelikož je 

naprosto odlišná od ostatních konkurenčních restaurací. Stala se však předmětem mého 

pozorování, protože byla často respondenty uváděna v dotaznících. 
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5.2.5 Restaurace Centrum 

 

1) Nabídka služeb 

Restaurace Centrum je známa především svou rozsáhlou nabídkou služeb, kterou 

zákazníkům nabízí. Majitelé restaurace připravili pro hosty soutěž, ve které mohou 

získat jejich nabízený pokrm zcela zdarma. Soutěž spočívá v tom, že v jídelním lístku 

jsou některé pokrmy označeny srdcovým esem. Jakmile si zákazníci tento pokrm 

objednají, obdrží toto srdcové eso. Pokud hosté nasbírají deset těchto srdcových es, 

mohou si vybrat jedno jídlo označené opět tímto esem zcela zdarma. 

 

2) Prostředí a interiér 

Obrázek 5.5 Restaurace Centrum 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.restaurace-centrum.com 

 

Restaurace je umístěna ve velmi dobré lokalitě, jelikož se k ní dá velice snadno 

dostat autobusem, pěšky či osobním automobilem. Kladnou stránkou restaurace 

Centrum představuje možnost parkování automobilů přímo před budovou restaurace. 

Na druhou stranu, hosté se zdravotním tělesným postižením by zde asi měli docela 

velký problém, jelikož restaurace se nachází v prvním patře budovy. Interiérem mě 

restaurace taktéž překvapila ,cítila jsem se zde velice útulně a příjemně – viz. obr. 5.5. 

Byla jsem v ní poprvé od její rekonstrukce a velice mě zaujala vybraná barva stěn a 

nosných sloupů v kombinaci se dřevěným obložením. V nabídce je možnost konání 

rodinných, firemních či společenských akcí v salonku restaurace. 
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3) Hodnocení personálu 

V restauraci nás obsluhovaly dvě mladé servírky, které byly slušné, milé a velice 

vstřícné. Obě byly oblečeny v černých kalhotách, firemním tričku a na hlavě měly černý 

kšilt. S obsluhou jsem byla příjemně překvapena. 

 

4) Možnosti platby 

V restauraci je možno platby hotově nebo stravenkami. 

 

5) Souhrnné zhodnocení Restaurace Centrum 

Restaurace je podle mě útulná, s příjemným obsluhujícím personálem i nabídkou 

pokrmů a nápojů. Jediná věc, která mi vadila, bylo uzamykání toalet. Nelíbilo se mi, že 

při každé návštěvě toalety si hosté musí zajít pro klíč k obsluhujícímu personálu. Dle 

vlastní zkušenosti se domnívám, že hlavně ženám to není příjemné. Chápu, že toto 

opatření je zde proto, jelikož se toalety nacházejí na chodbě mimo interiér restaurace, 

ale takto stejně jsou  situovány toalety v restauraci Panorama a nejsou uzamčené. 

5.2.6 Restaurace Parlament 

 
1) Nabídka služeb 

Restaurace má velice pěkně zpracovaný jídelní a nápojový lístek, jak obsahově, 

tak graficky. Nachází se zde karikatury živých i mrtvých osobností politické scény a 

jejich výroků. Názvy jídel jsou opět podávány vtipnou formou jako například: hořící 

topinka mistra Jana Husa, erotické překvapení pro pány či erotické překvapení pro 

dámy.  

 

Restaurace nabízí nepřeberné množství jídel i nápojů. Každý všední den zde hosté 

mají na výběr ze dvou druhů obědového menu v cenovém průměru šedesát korun.V této 

restauraci kuchaři vaří opravdu výborně a servírují velké porce jídla. 
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2) Prostředí a interiér 

Obrázek 5.6 Restaurace Parlament 

 

Zdroj: vlastní 

 

Tato restaurace se nachází na ulici Maďarská 1537/14 v Ostravě -  Porubě. 

Myslím si, že není umístěna v nejlepší lokalitě, z důvodu dostupnosti. Docela jsem 

bloudily než jsme ji objevily. Před restaurací se nachází menší parkoviště pro pár 

osobních automobilů. Interiér restaurace bych ohodnotila jako průměrný – viz. obr. 5.6. 

Na boxech je nalepeno plno nesmyslných nálepek ze žvýkaček, židle mírně v rozpadu, 

prokopnuté dveře a rozbité zrcadlo na dámské toaletě, ale jinak příjemná atmosféra. 

 

3) Hodnocení personálu 

Obsluhovaly nás tři velmi mladé servírky, které neměly stejnokroj. Ze všech tří si 

nás všimla pouze jedna, která se nám jediná věnovala. Ostatní dvě stály za barem, jedna 

kouřila a druhá telefonovala. Objednané jídlo a nápoje byly přineseny včas, v dobré 

kvalitě i v množství. 

 

4) Možnosti platby 

Hosté zde mohou platit hotově nebo stravenkami. Platebními kartami platit nelze. 

 

5) Souhrnné zhodnocení Restaurace Parlament 

Jedná se o restauraci, kde opravdu výborně vaří a servírují velké porce jídla za 

přijatelné ceny. Když přehlédnu ostatní nedostatky, jedná se docela o příjemnou 

restauraci.. 
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5.2.7 Srovnání vybraných restaurací 

 
1) Nabídka služeb 

Souhrnně bych zhodnotila nabídku služeb ve všech porovnávaných restauracích 

na velice podobné úrovni. Všechny z pozorovaných restaurací nabízí velké množství 

jídel a nápojů. Lze obtížně určit, která z restaurací byla nejlepší či nejhorší. 

 

2) Prostředí a interiér 

Taktéž bych zhodnotila interiér restaurací. Moc se mi líbil interiér restaurace 

Centrum i restaurace Garáž, ač se jedná o úplně odlišný vzhled a styl interiéru. 

 

3) Hodnocení personálu 

Celkově bych zhodnotila chování a vstřícnost obsluhujícího personálu na 

výbornou, kromě restaurantu U Jarošů. Co se týče stejnokroje, postrádám ho v 

restauracích Panorama, Parlament a Třebovická role.  

 

4) Možnosti platby 

Všechny restaurace nabízí možnost platby hotově či stravenkami. Platbu 

platebními kartami nenabízí pouze restaurace Panorama, restaurace Parlament a 

restaurace Centrum. 

 

5.3 Vyhodnocení dotazníků 
 

V této části mé bakalářské práce jsem se zaměřila na vyhodnocování dotazníků.  

 Výběr restaurace 

 
Pro zjištění konkurenceschopnosti zde uvádím dva obrázky pro srovnání 

restaurací obecně - viz obr. 5.7 a konkrétně restaurace Panorama - viz obr. 5.8. Z grafu 

lze vyčíst, že k prvním třem pro hosty nejdůležitějším bodům při návštěvě restaurace 

patří ochota personálu, spokojenost s vybraným jídlem a  šířka nabídky 

sortimentu. Na posledních třech místech se nachází dostupnost pro ZTP, možnost 

parkování před restaurací a otevírací doba. Překvapilo mě, že právě parkování před 

restaurací se umístilo na předposledním místě, jelikož se domnívám, že například při 

návštěvě rodinné akce,  staří méně pohybliví lidé potřebují dopravu až k restauraci. 
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Obrázek 5.7 Důležitost při výběru restaurace 
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Zdroj: vlastní 

 

Výsledky hodnocení restaurace Panorama jsou následující. Hosté jsou zde 

spokojeni především s objednaným jídlem, ochotou personálu a nabízeným 

sortimentem. Je překvapivé, jak tyto dva uvedené grafy jsou téměř shodné. Velkým 

nedostatkem restaurace je dostupnost pro ZTP a  právě již zmiňované parkování před 

restaurací. I přes špatnou dostupnost pro hosty ZTP restauraci pravidelně navštěvují dva 

vozíčkáři, kteří zde chodí se svými kamarády,  kteří jim vždy pomůžou a ochotně je 

vynesou do prvního patra.   

 

Obrázek 5.8 Hodnocení restaurace Panorama 
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Zdroj: vlastní 
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Obliba gastronomických zařízení 

 
V kategorii návštěvnosti v restauracích - viz obr. 5.9 se hned po restauraci 

Panorama umístily ostatní restaurace téměř se stejným počtem bodů. Nebyly zde žádné 

velké rozdíly. Vysvětluji si to tím, že právě tyto vybrané restaurace se nacházejí na 

velice podobné standardní úrovni jak v poskytovaných službách, tak se spokojeností 

s vybraným jídlem. Možná zde mohou být výsledky mírně zkreslené, jelikož jsem 

dotazník předkládala právě hostům v restauraci Panorama.  

 

Obrázek 5.9 Návštěvnost v restauracích 
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Zdroj: vlastní 

5.3.1 Návštěvnost restaurace Panorama dle vzdělání 

 
Z následujícího obr. 5.10 je patrné, že restauraci Panorama navštěvují nejvíce lidé 

se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. To, že na prvních dvou místech se 

umístila právě tato skupina lidí si vysvětluji tím, že restaurace Panorama je situována 

nedaleko Vysoké školy báňské v Ostravě - Porubě. Vysokoškoláci zde často chodí nejen 

na obědové menu, ale také na večerní posezení s přáteli. Podstatnou část věkové 

kategorie 21 let až 35 let tvoří právě tito studenti, kteří tvořili nejpočetnější skupinu 

dotazovaných respondentů. 
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Obrázek 5.10  Návštěvnost restaurace Panorama dle vzdělání 
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Zdroj: vlastní 

Doplnění služeb 

Návrh nových služeb do restaurace Panorama  

 
Myslím si, že jedním z důležitých grafů je právě následující obr. 5.11, který 

znázorňuje možné změny a nové návrhy, které by majitelé i hosté určitě rádi uvítali. 

Z mé nabídky bych vyřadila sladká jídla a vegetariánskou kuchyni, která v mém 

výzkumu příliš neuspěla. Já osobně bych vegetariánskou kuchyni i sladká jídla 

podpořila, jelikož si je v restauracích objednávám velice ráda. 

 

Na druhou stranu bych majitelům doporučila zavést jídla cizokrajné kuchyně, 

která jsou v současné době velmi oblíbená a jak vyplývá z mého výzkumu, také velice 

žádaná. Ke zvýšení návštěvnosti restaurace Panorama by mohlo přispět zavedení akcí 

zabíjačkových či rybích specialit. Myslím si, že zabíjačkové hody se umístily na 

druhém místě, protože lidé tyto pokrmy mají rádi a v posledních letech ubývá pravých 

venkovských  zabíjaček, jako tomu bylo v minulosti. Proto si myslím, že není na škodu, 

takovou zabíjačkovou akci občas navštívit, alespoň v restauraci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Obrázek 5.11 Akce v restauraci Panorama 
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Zdroj: vlastní 

5.3.2 Ženy a muži dle věku, kteří chtějí cizokrajnou kuchyni 

 
Jelikož se na prvním místě s vysokým počtem bodů 119 umístila cizokrajná 

kuchyně, rozhodla jsem se provést rozbor vzorku a zjistit, kolik z těchto respondentů 

bylo mužů a žen a jaké bylo jejich věkové složení - viz obr. 5.12. Při porovnání jsem 

zjistila, že pro tuto kuchyni bylo zhruba o jednu třetinu více žen než mužů, jelikož se 

domnívám, že muži raději upřednostňují klasické pokrmy. Nejvíce respondentů, kteří 

projevili zájem o tento druh kuchyně, bylo v rozmezí 21 let - 35 let. Lidé ve věku 51 let 

a více preferují klasická jídla z Čech a Moravy, než např.jídla z Vietnamu, Číny, Indie, 

Thajska , Itálie,  Řecka apod. 

 

Obrázek 5.12 Ženy a muži dle věku, kteří chtějí cizokrajnou kuchyni 
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Zdroj: vlastní 
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Platební karty 

 
Tento koláčový graf velice výstižně znázorňuje zájem respondentů pro zavedení 

platebního terminálu do restaurace Panorama - viz obr. 5.13. Myslím si, že  zavedení 

platebních karet je dobrou myšlenkou, ale z mého pohledu jen pro platbu vyšších 

finančních částek a to hlavně u akcí. 

 
Obrázek 5.13 Platební karty 
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Zdroj: vlastní 

5.3.3  Ženy a muži, kteří chtějí zavést platební karty 

 
Z následujícího grafu - viz. obr. 5.14 je patrné, že ze 101 respondentů, kteří jsou 

pro návrh zavedení platebních karet do restaurace Panorama, je 60 žen a 41 mužů. 

 

Obrázek 5.14 Ženy a muži, kteří chtějí zavést platební karty 
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5.4 Poziční mapa  
 

 Důležitost a spokojenost respondentů je zachycena v poziční mapě – viz obr. 

5.15. Dotazovaným byla nabídnuta škála pro hodnocení atributů od 1 do 5, kdy 5 

znamenalo nejlepší známku a 1 známku nejhorší. Pro dosažení středu osy jsem 

vypočítala aritmetické průměry z vypočtených hodnot. 

 

Tzv. motivátory, nacházející se v pravém horním rohu jsou pro „restauraci 

Panorama“ velmi podstatné. Tyto faktory se vyznačují vysokou spokojeností a 

důležitostí, proto by bylo vhodné snažit se o jejich udržení. Mezi tyto faktory patří 

spokojenost s vybraným jídlem, ochota personálu, nabízený sortiment, cena – kvalita a 

doba čekání na jídlo.  

 

V kvadrantu přeinvestované faktory se nachází interiér restaurace a otevírací doba. 

Toto není pro respondenty důležitým faktorem, ale jsou s ním velmi spokojeni. Jako 

velký nedostatek se jeví parkování před budovou restaurace a přístup pro ZTP. S těmito 

faktory byli lidé nespokojeni, ale nebylo to pro ně příliš důležité.  

 
Obrázek 5.15 Poziční mapa 
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5.5 SWOT analýza 
 

Tato část je věnována výzkumu restaurace Panorama pomocí SWOT analýzy, 

kterou je možno rozdělit na analýzu vnitřního prostředí (silné a slabé stránky) viz tab. 

5.1 a analýzu vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby) viz tab. 5.2. 

Tabulka 5.1 Vnitřní prostředí  
Vnit řní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

Umístění restaurace v klidném prostředí Nedostatečný navigační systém k restauraci 

Dobrá dostupnost Nemožnost platby platební kartou 

Kvalita poskytovaných služeb Nedostatek parkovacích míst 

Tři různě velké salonky Špatná dostupnost pro ZTP 

Možnost konání společenských akcí Špatná jazyková vybavenost zaměstnanců 

Velká kapacita terasy restaurace Rostoucí cena služeb 

Dobré jméno restaurace Chybí stejnokroj obsluhujícího personálu 

Široký nabízený sortiment Absence volnočasových aktivit (šipky) 

Klimatizace v restauraci Absence prostoru pro nekuřáky 

 
Zdroj: vlastní 
 
Tabulka 5.2 Vnější prostředí 

Vnější prostředí 

Příležitosti Hrozby 

Růst příjmu obyvatelstva Vznik nové konkurence 

Možnost využití parku např. při svatebním 

fotografování 

Neustálé zpřísňování pravidel provozu 

restaurace 

Výstavba solárních fotovoltaických 

panelů 

Neustálý růst cen energií a potravin 

Zavedení nových akcí v restauraci Vliv hospodářské krize 

Prostředí Vysoká nezaměstnanost 

 
Zdroj: vlastní 
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6. Doporučení k posílení konkurenční pozice 
 

Šestá kapitola bude věnována novým návrhům a doporučením ke zvýšení 

konkurenční pozice restaurace Panorama. Následující návrhy a doporučení budou 

vycházet nejen z mého marketingového výzkumu, ale také z Porterovy analýzy 

konkurenčních sil, poziční mapy a SWOT analýzy. 

 

6.1 Návrhy a doporučení 

6.1.1 Rozšíření akcí 

 
Z mého dotazníku vyplynulo, že by hosté rádi uvítali změnu, týkající se rozšíření 

akcí konaných v restauraci Panorama, vždy k určitému období. Doporučuji  zavést 

akce, jako jsou speciality cizokrajné kuchyně, které se v mém dotazníku umístily na 

prvním místě. Navrhuji rovn ěž zavést akci s názvem zabíjačkové hody, které si 

myslím, že by byly minimálně stejně úspěšné, ne-li úspěšnější, jako již každoročně 

konané hody myslivecké. Jako jedno z doporučení bych zavedla akci rybích 

specialit, které se umístily v mém dotazníku na třetím místě. Toto mě dosti udivilo, 

protože jsem se domnívala, že Češi jsou národem, kterým ryby příliš nevoní, jak je 

uvedeno v reklamě na kapra domácího. Posledním  mým návrhem  v této  sekci je 

zavedení akce Svatomartinské husy, což se ale domnívám, že se neuskuteční 

z důvodu finanční náročnosti pro hosty. 

 

6.1.2 Návrhy pro hosty ZTP 

 
Jak jsem již zmínila, při návštěvě restaurace je nutné zdolat dvacet schodů, což 

představuje pro občany se ZTP náročnou překážku. Myslím si, že bychom na naše takto 

postižené spoluobčany neměli zapomínat. Proto doporučuji namontování plošiny pro 

vozíčkáře na tyto schody, která by ulehčila vstup do interiéru restaurace. Tento návrh 

by majitelé museli dobře zvážit, jelikož se jedná o vysokou investici. Jeden 

z respondentů se ZTP mi uvedl, že by si přál namontovat madlo u  schodů. Na základě 

jeho přání navrhuji toto madlo u schodů namontovat. Domnívám se, že realizace 

tohoto návrhu na rozdíl od předcházejícího návrhu je málo náročným a nízko 

nákladovým  řešením. 
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6.1.3 Stejnokroj obsluhujícího personálu 

 
V mé bakalářské práci jsem se již mnohokrát zmiňovala o nejednotném oblečení 

obsluhujícího personálu, které se mi vůbec nelíbí. Majitel ům restaurace Panorama  

doporučuji obstarání stejnokrojů. Číšníkům bych navrhovala klasické oblečení jako 

je bílá košile a černé kalhoty a servírkám buď stejné šaty nebo sukni a blůzu. Na první 

pohled musí být jasný rozdíl mezi hostem a zaměstnancem restauračního zařízení. 

 

6.1.4 Zavést navigační tabule 

 
Restaurace spolu s parkovištěm je umístěna v parku, kousek od Alšova náměstí. 

Navrhuji  zavést navigační tabuli , kterou bych umístila právě na Alšovo náměstí, a tak 

zlepšila navigaci hostů. Mnoho lidí neví, jak se k restauraci dostat. Myslím si, že tato 

navigační tabule by  byla přínosem jak pro majitele restaurace, tak i pro hosty. 

 

6.1.5 Zavedení alespoň částečných volnočasových aktivit 

 
Zjistila jsem, že restaurace Panorama nenabízí žádné volnočasové aktivity, kromě 

pasivního sledování sportovních přenosů na velkoplošné televizi v pivnici Panoramce. 

Proto doporučuji majitel ům zakoupit hrací automat na šipky, který je v poslední 

době velice populární. Ten bych umístila právě do pivnice restaurace. Z mého pohledu 

se domnívám, že by se jednalo o příjemné zpestření pro sportovně založené hosty a 

možná nejen pro ně. 

 

6.1.6 Zasklení terasy restaurace 

 
Zastřešená terasa navyšuje kapacitu restaurace přibližně o sto hostů, ale pouze 

v teplých letních měsících. Po zbytek celého roku je její kapacita nevyužita. Majitel ům 

restaurace doporučuji provést montáž okenních tabulí, z nichž polovinu bude 

možno odsunout. Toto opatření by zajistilo celoroční provoz terasy restaurace  

V letních měsících hosté mohou trávit čas na terase restaurace na čerstvém vzuchu, jako 

tomu bylo doposud. V chladných měsících by se předešlo odchodům hostů, zejména 

o víkendu, kdy kapacita restaurace je již plně obsazena. 
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6.1.7 Kouření v restauraci 

 
Ze světového průzkumu bylo zjištěno, že pouze jedna čtvrtina všech lidí světa jsou 

kuřáci a tři čtvrtiny nekuřáci. Já osobně bych navrhovala zákaz kouření 

v restauracích, protože nekuřák, který v restauraci tráví svůj volný čas, nemá před 

kouřem kam utéct, jedině musí opustit restauraci, což samozřejmě nechce. Kuřák, má - 

li velkou potřebu si jít zakouřit, může odejít kouřit ven nebo na zahrádku a nemusí tím 

obtěžovat ostatní hosty nekuřáky. 

 

Domnívám se, že mnoho majitelů provozujících restaurace se tohoto kroku bojí, 

jelikož mají strach, že jim klesne návštěvnost. Já si naopak myslím, že právě tímto 

rozhodnutím by restaurace začalo navštěvovat mnohem více lidí,  kteří do restaurací 

nechodí právě proto, že je kouř obtěžuje. 

 

Současná  situace restauraci Panorama neumožňuje vymezit prostor pro kuřáky a 

nekuřáky. Jedinou možnou alternativou by bylo vymezení nekuřáckého prostoru 

na zasklené terase restaurace. 

 

6.1.8 Úspora elektrické energie 

 
V současné době se stále zvyšující cenou elektrické energie je důležité myslet na 

budoucnost. Navrhuji nainstalování solárních fotovoltaických panelů. Restaurace 

Panorama má ideální rovnou střechu o výměře 900 m2, kde je možnost tuto plochu 

efektivně využít a nainstalovat zde 230 solárních panelů. Celkový výkon z těchto 

solárních panelů činí 30 kW, který je schopný pokrýt energií potřebnou pro celou 

restauraci. Tyto panely slouží k výrobě elektrické energie, kterou je možné dodávat a 

prodávat firmě ČEZ.  

 

Náklady na pořízení této investice by sice činily 3,6 milionů korun, přičemž 

návratnost investice je cca 8,6 let. Po uplynutí této doby by restaurace měla čistý 

měsíční příjem z prodeje 44 000 Kč. Myslím si, že by tento návrh stál za uvážení. Je 

ekologický a moderní. V našich sousedních zemích jako je Rakousko či Německo tyto 

panely již pokrývají každý třetí rodinný dům. 
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6.1.9 Zavedení platby platebními kartami 

 
Dotazovaní respondenti projevili velký zájem o možnost zavedení platby 

platebními kartami v restauraci. Ze 150 respondentů bylo 101 dotazovaných pro 

zavedení platebního terminálu. Na závěr doporučuji majitel ům zavést terminál na 

platební karty. Domnívám se, že zavedení platebních karet je dobrou myšlenkou, ale 

z mého pohledu jen pro platby vyšších finančních částek, zejména u společenským akcí.  
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7. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjištění konkurenční pozice restaurace Panorama 

na ostravském trhu v porovnání s ostatními konkurenčními podniky. K tomuto závěru 

mi pomohl nejen vlastní marketingový výzkum, ve kterém jsem použila metodu 

dotazování a pozorování, ale také Porterova analýza konkurenčních sil, SWOT analýza 

a poziční mapa. 

 

Obsahem výzkumu bylo: obecné hodnocení restaurací, návštěvnost restaurace 

Panorama, hodnocení jednotlivých bodů restaurace Panorama a možné nové návrhy a 

doporučení. 

 

Pro metodu dotazování respondentů jsem sestavila strukturovaný dotazník, který 

obsahoval deset otázek, ze kterých jsem získala primární data. Po vytvoření dotazníku 

jsem provedla pilotáž. Dotazník jsem předložila deseti respondentům v restauraci 

Panorama. 

 

 Po dobu čtrnácti dnů jsem prováděla sběr dat. Dotazníky jsem osobně předkládala 

hostům v restauraci Panorama. Po vyhodnocení dotazníků jsem zjistila pět 

konkurenčních restaurací, ve kterých jsem poté prováděla pozorování. 

 

Pro pozorování jsem si vytvořila tabulku s jednotlivými faktory, na které jsem se 

v konkurenčních restauracích zaměřila. Pozorování jsem prováděla v jednotlivých 

vybraných restauracích spolu se svou kamarádkou, která prováděla pozorování spolu se 

mnou. Z pozorování vyplynulo, že všech pět konkurenčních restaurací se nachází na 

velice podobné úrovni ve srovnání s restaurací Panorama. Zejména v široké nabídce a 

kvalitě nabízeného sortimentu.  

 

 Výsledky výzkumu jsem zpracovávala pomocí datové matice v programu 

Microsoft Excel, ve kterém jsem si vytvořila  tabulky a potřebné grafy. Z výzkumu 

vyplynuly některé výsledky, se kterými jsem počítala, ale také různé návrhy a 

doporučení, které by mě nenapadly.  
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Majitelům restaurace bych doporučila zavést navigační tabuli na Alšovo náměstí 

pro snadnější orientaci. Téměř dvě třetiny hostů by uvítalo v restauraci platbu 

platebními kartami. Majitelům navrhuji zavedení plošiny a namontování madla u dveří 

pro občany se ZTP. Z důvodu stále se zvyšujících cen energií navrhuji zavedení 

solárních fotovoltaických panelů na střechu restaurace. Pro lepší rozlišení hosta od 

obsluhujícího personálu doporučuji zavedení jednotného oblečení. Z mého 

marketingového výzkumu vyplynulo, že mnoho respondentů by si přálo zavést akce 

typu: speciality cizokrajné kuchyně, zabíjačkové hody, rybí speciality či 

Svatomartinskou husu. K mým dalším návrhům patří zákaz kouření v restauraci, 

popřípadě vytyčení nekuřáckého prostoru na zasklené terase restaurace. Posledním 

doporučením majitelům restaurace je zakoupení hracího automatu na šipky do pivnice 

restaurace. 

 

Věřím, že tato bakalářská práce přispěje nejen  k mému úspěšnému zakončení 

studia, ale zároveň bude inspirovat oba majitele restaurace Panorama k uvedení 

některých mých doporučení do praxe a tím pomůže zvýšit konkurenceschopnost tohoto 

gastronomického zařízení.  
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Seznam zkratek a symbolů 

Aj. - a jiné 

Atd. - a tak dále 

Č. - číslo 

ČEZ - České energetické závody 

Hod. - hodin 

Kč - korun 

kW - kilowatt 

Např. - například 

Popř. - popřípadě 

Res. - restaurace 

Rock & Roll GARAGE - restaurace Garáž 

Tab. - tabulka 

Tzn. - to znamená 

Tzv. - tak zvaný 

Viz 

ZTP - zdravotně tělesně postižený 
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Příloha č. 1 - Tabulka pro pozorování 
 

1.Nabídka služeb 
Pokrmy 
cena Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = zcela přijatelná; 1 = zcela nepřijatelná 
množství Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velká porce; 1 = malá porce 
kvalita Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = vysoká kvalita; 1 = nízká kvalita 
vzhled Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velmi pěkné; 1 = zcela nevzhledné 
chuť Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = výborná; 1 = zcela neuspokojivá 
celkový nabízený sortiment Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = zcela dostačující; 1 = zcela nedostačující 
Nápoje 
cena Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = zcela přijatelná; 1= zcela nepřijatelná 
množství Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = nad míru; 1 = zcela pod míru 
kvalita Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = vysoká kvalita; 1 = nízká kvalita 
chuť Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = výborná; 1 = zcela neuspokojivá 
celkový nabízený sortiment Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = zcela dostačující; 1 = zcela nedostačující 
Salonky restaurace a parkování 
salonky Ano Ne 
možnost parkování přímo před restaurací Ano Ne 
2. Prostředí a interiér 
umístění a přístupnost Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velmi dobré; 1 = zcela neuspokojivé 
první dojem Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velmi dobrý; 1 = velmi špatný 
vzhled interiéru Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velmi vzhledný; 1 = zcela nevzhledný 
čistota restaurace Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velmi čistá; 1 = zcela neuspokojivá 
přehlednost jídel. a náp. lístku Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velmi dobrá; 1 = velmi špatná 
3. Hodnocení personálu 
vstřícnost a ochota Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velmi vstřícný; 1 = zcela nevstřícný 
odborné znalosti a dovednosti Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velmi rozumí oboru; 1 = zcela nerozumí oboru 
doba čekání na jídlo Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = velmi krátká doba; 1 = velmi dlouhá doba 
stejnokroj Ano Ne 
schopnost reagovat na dotazy Hodnocení   

Hodnocení formou škál od 1 - 5; kde 5 = zodpověděl všechny dotazy; 1 = nezodpověděl žádný dotaz 
4. Možnosti platby 
hotově Ano Ne 
platební kartou Ano Ne 



 

Příloha č. 2 – Vyhodnocení pozorování 
 

 
 

Konkurenční podniky Panorama U Jarošů Třeb. 
Role Garáž Centrum Parlament 

1. Nabídka služeb 
 Pokrmy 
cena 4 4 5 4 4 5 
množství 5 4 5 4 4 5 
kvalita 5 4 4 4 4 5 
vzhled 5 3 3 3 4 5 
chuť 5 4 4 4 4 5 
celkový nabízený 
sortiment 5 5 4 4 5 5 
Nápoje 
cena 4 4 4 5 4 4 
množství 4 3 3 5 4 4 
kvalita 5 4 3 4 5 4 
chuť 5 5 4 4 5 4 
celkový nabízený 
sortiment 4 4 3 4 4 4 
Salonky restaurace a parkování 
salonky Ano  Ne  Ano  Ano  Ano Ano 
možnost parkování 
přímo před restaurací Ne  Ano  Ne  Ano  Ano Ano 
2. Prostředí a interiér 
umístění a přístupnost 4 3 3 5 4 3 
první dojem 4 4 4 3 4 3 
vzhled interiéru 4 4 3 3 4 3 
čistota restaurace 4 4 3 4 5 4 
přehlednost jídel. a náp. 
lístku 4 4 4 5 4 4 
3. Hodnocení personálu 
vstřícnost a ochota 4 3 4 4 3 4 
odborné znalosti a 
dovednosti 4 3 3 3 3 4 
doba čekání na jídlo 5 3 4 4 3 5 
stejnokroj 3 3 3 5 4 3 
schopnost reagovat na 
dotazy 4 4 4 4 4 3 
4. Možnosti platby 
hotově Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
platební kartou Ne Ano Ano Ano Ne Ne 
stravenkami Ano Ano Ano Ano Ano Ano 



 

Příloha č. 3 - Dotazník 

DOTAZNÍK 

Vážení respondenti,  
 
dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je zjistit postavení 
restaurace Panorama na ostravském trhu v porovnání s ostatními konkurenčními podniky. 
 
  Jsem studentkou 3. ročníku ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava, obor Marketing a 
obchod. Veškeré informace tohoto dotazníku jsou anonymní a budou použity pouze pro potřeby 
zpracování mé bakalářské práce. Není-li uvedeno jinak, zaškrtněte prosím pouze jednu, Vámi 
zvolenou variantu odpovědi. Děkuji za Vaši spolupráci a čas věnovaný tomuto dotazníku. 

Martina Klosová 

1. Co je pro Vás důležité při výběru restaurace? (5 – nejlepší, 1 – nejhorší) 
      5. 4. 3. 2. 1. 
1.1. nabízený sortiment         
1.2. ochota personálu         
1.3. interiér restaurace         
1.4. cena – kvalita         
1.5. otevírací doba         
1.6. doba čekání na jídlo         
1.7. možnost parkování před restaurací       
1.8. dostupnost pro tělesně postižené       
1.9. spokojenost s vybraným jídlem       
1.10. přátelé          
 
2. Které restaurace nejraději navštěvujete? (vyberte 3 nejoblíbenější) 
2.1.  Restaurace Panorama   2.6.  Restaurace Poseidon 
2.2.  Restaurant U Jarošů   2.7.  Restaurace Parlament 
2.3.  Restaurace Centrum   2.8.  Restaurace Šatlava 
2.4.  Restaurace U Zlatého lva  2.9.  Restaurace Garáž 
2.5.  Restaurace Třebovická role  2.10  jiné………………(prosím vypište) 
 
3. Jak často navštěvujete Restauraci Panorama? 
3.1.  1 x až několikrát týdně   3.3.  méně často 
3.2.  1 x až několikrát měsíčně  3.4.  jsem tady poprvé 
 
 
4. Jak byste zhodnotili následující body Restaurace Panorama podle spokojenosti? (5 – 
nejlepší, 1 – nejhorší) 
      5. 4. 3. 2. 1. 
4.1. nabízený sortiment         
4.2. ochota personálu         
4.3. interiér restaurace         
4.4. cena -  kvalita         
4.5. otevírací doba         
4.6. doba čekání na jídlo        
4.7. možnost parkování před restaurací       
4.8. dostupnost pro tělesně postižené        
4.9. spokojenost s vybraným jídlem       
 
5. Uvítali byste možnost platby platebními kartami? 
5.1.  Ano     5.2.  Ne 
 



 

6. Uvítali byste konání akcí jako např.:  
6.1. Svatomartinská husa  Ano    Ne 6.4. Den rybích specialit      Ano   Ne  
6.2. Zabíjačkové hody    Ano    Ne 6.5. Vegetariánská kuchyně  Ano   Ne 
6.3. Cizokrajná kuchyně   Ano    Ne 6.6. Den sladkých jídel         Ano   Ne 
 
7. Pohlaví 
7.1.  Muž     7.2.  Žena 
 
8. Do jaké věkové kategorie patříte? 
8.1.  do 20 let    8.3.  36 - 50 let 
8.2.  21 – 35 let    8.4.  51 a více 
 
9.Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 
9.1.   základní    9.4.   vyšší odborné 
9.2.   vyučen/a bez maturity   9.5.   vysokoškolské 
9.3.   středoškolské s maturitou 
 
10. Bydlíte  
10.1.  v Porubě    10.3.  v blízkém okolí Ostravy 
10.2.  v jiné části Ostravy    10.4.  mimo Ostravu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 4 - Grafy z výsledků výzkumu 
 
Obrázek 4.1 Srovnání důležitosti parkování obecně a s restaurací Panorama 
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Obrázek 4.2 Návštěvnost restaurace Panorama dle věku 
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Obrázek 4.3 Návštěvnost restaurace Garáž dle věku 
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Obrázek 4.4 Návštěvnost restaurace Panorama dle obydlí zákazníků 
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Obrázek 4.5 Pohlaví respondentů 
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Obrázek 4.6 Vzdělání respondentů 
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Obrázek 4.7 Návštěvnost restaurace Panorama 
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Příloha č. 5 - Restaurace Panorama 
 
Obrázek 5.1 Budova restaurace Panorama 

 
 
Zdroj: vlastní 
 
 
Obrázek 5.2 Interiér restaurace Panorama 

 
 
Zdroj: www.panorama.webz.cz 
 
 
 



 

Obrázek 5.3 Velký salonek 

 
 
Zdroj: www.panorama.webz.cz 
 
 
Obrázek 5.4 Bar ve velkém salonku 

 

 

Zdroj: www.panorama.webz.cz 
 
 
 
 



 

Obrázek5. 5 Kuchyně 

 

 

Zdroj: www.panorama.webz.cz 
 
 
Obrázek 5.6 Pivnice Panoramka  

 

 

Zdroj: www.panorama.webz.cz 
 
 
 
 


