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1 Úvod 

 

 Objektivní změny tržního prostředí a konkurence, které se prosazují od počátku 

osmdesátých let minulého století a které jsou význačné světovou konkurencí, přebytkem 

nabídky a rozlišením produktů pro výrazně segmentované trhy, zásadně mění faktory 

podnikání. Společným jmenovatelem nynějších podmínek podnikání, v porovnání s minulým 

obdobím tzv. průmyslové éry, je zejména rozhodující úloha zákazníka a rostoucí míra 

nejistoty dosažení úspěchu v budoucnosti. Zvládnutí nových požadavků vysoce 

konkurenčního prostředí je tedy možné pouze strategickým řízením pozice na trhu, inovace 

a technologických změn. 

 S rozvojem marketingu a rozšiřováním standardních analytických a plánovacích 

postupů se ve firmách zvyšuje potřeba získávání údajů o vnějším prostředí. Jde především 

o údaje o konkurenci a vývoji trhu. Jelikož konkurence může být regulátorem vztahu nabídky 

a poptávky ve prospěch zákazníka, ale pro podnik představuje neustálou hrozbu, podnik tak 

musí být neustále ve střehu a odolávat tlakům ze strany oponentů. 

 Konkurence je jedním z nejdůležitějších faktorů působících na firmu, proto je jí třeba 

věnovat velkou pozornost. Smyslem zkoumání konkurence je zjistit informace o rivalitě mezi 

firmami, které vyrábějí stejný či podobný produkt. Pro podnik je důležité neustále porovnávat 

své produkty, jejich ceny, prodejní cesty či propagaci s produkty konkurentů a definovat tak 

jejich výhody a nevýhody. Špatné vnímání konkurence či její přehlížení se v dnešní době 

nevyplácí a řadě podniků to přineslo špatné rozhodnutí nebo dokonce bankrot. 

 Základním měřítkem hodnocení podnikové činnosti je sledování jeho finanční 

výkonnosti a konkurenceschopnosti. Existuje mnoho způsobů hodnocení 

konkurenceschopnosti podniku a jejich použití závisí od aktuální situace na konkrétním trhu, 

kdy s vývojem trhů dochází k posunu výkonnostních měřítek. Mezi nejčastěji a nejvíce 

používané metody hodnocení konkurenceschopnosti podniku patří mimo jiné i SWOT 

analýza, která je zaměřená na identifikaci silných a slabých stránek podniku, příležitostí 

a ohrožení. 

 Hlavním cílem diplomové práce je zefektivnění konkurenceschopnosti 

konkrétního podniku Torture  restaurant - Mučírna. Dílčím cílem práce je provedení 

aplikace zvolených metod na tento podnik, analýza stávající situace podniku, nalezení jejich 

silných a slabých míst, analýza hlavní konkurence v Olomouckém regionu a navrhnutí 

možného zlepšení konkurenceschopnosti podniku. 
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 Práce bude strukturována do několika oblastí s přihlédnutím ke stanovenému cíli 

a bude rozdělena do pěti hlavních kapitol, v nichž ve stručné formě bude objasněna hlavní 

náplň každé z nich. 

 Po úvodu bude následovat kapitola, která bude věnována teoretickým východiskům, 

která jsou nezbytným předpokladem práce. Jedná se především o konkurenci, konkurenční 

výhody a strategie, metody pro analyzování konkurenceschopnosti podniku a jejich užití. 

Dále zde bude popsána metodika práce, podle které se bude postupovat. 

 Aplikační částí práce se bude věnovat třetí kapitola. Nejprve zde bude přiblížen 

vybraný podnik, bude podán stručný přehled, historie, služby, které nabízí a bude proveden 

popis struktury podniku. Poté bude provedena aplikace použitých metod na vybraný podnik 

a jako zakončení bude následovat zhodnocení metod na základě dosažených výsledků 

vyplývajících z analytické části práce. Dále budou následovat návrhy a doporučení pro 

analyzovaný podnik s cílem nastínit případné možnosti pozitivního ovlivnění 

konkurenceschopnosti podniku na trhu v budoucnu. 

 K dosažení informací bude použita metoda sběru dat ze sekundárních údajů, kde 

hlavním zdrojem bude dostupná odborná literatura a internetové stránky restaurace Mučírna. 

Zdrojem primárních informací bude vlastní výzkum v podniku. Závěry diplomové práce by 

měly být přínosné pro restauraci Mučírna a měly by sloužit k posílení jejího konkurenčního 

postavení na trhu. 
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2 Teoreticko-metodická část 

 

 Tato kapitola bude popisovat výklad základních pojmů týkajících se konkurence, její 

typologie i jejího pojetí, dále se bude zmiňovat o konkurenceschopnosti a také o metodách 

a technikách, které slouží ke zhodnocení konkurenceschopnosti a které budou použity na 

zpracování diplomové práce.  

 

2.1 Základní pojmy 

 

Konkurence 

 Konkurence představuje otevřenou množinu konkurentů, kteří vytvářejí v daném čase 

a v daném teritoriu konkurenčního prostředí funkční multiplikační polyfaktorový efekt 

spojený se vzájemnou interakcí silových vektorových polí jednotlivých konkurentů.1 

 

 Zatímco obsah slova konkurence je znám déle než 3,5 mld. let, vlastní slovo 

konkurence pochází z 12.-13. století, jak dokládají písemné učební texty kupecké školy 

hanzovního města Hamburk. Slovo konkurence je od té doby skloňováno ve všech pádech 

během vývoje civilizace, neboť konkurenční prostředí, konkurence i konkurenti jsou jednou 

z rozhodujících sil ve vývoji společenském, ekonomickém, politickém a zejména pak 

evolučním.2 

 

 Konkurence dle slovníku cizích slov představuje soupeření, soutěžení, projev 

hospodářské soutěže. Pojem konkurence má tedy širší záběr, je potřeba jej brát nejen jako 

ekonomický, ale také sociální, kulturní, etický, politický, filozofický, atd. V podnikání nelze 

opomíjet žádný zorný úhel konkurence, i když ekonomické hledisko je to stěžejní. 

 Konkurence představuje vztah dvou i více konkurentů. Aby konkurent mohl vstoupit 

do konkurenčního vztahu, musí splňovat minimálně 2 předpoklady: 

a) musí mít konkurenceschopnost, nebo-li musí disponovat konkurenčním potenciálem, 

b) musí chtít vstoupit do konkurenčního vztahu nebo-li musí disponovat specifickým 

potenciálem (podnikavostí).3 

 

                                                 
1 ČICHOVSKÝ, L. Marketing konkurenceschopnosti. str. 13. 
2 ČICHOVSKÝ, L. Marketing konkurenceschopnosti. str. 55. 
3 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. str. 65. 
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Konkurenti 

 Konkurenti jsou definováni jako prvky množiny konkurence, které se vyznačují 

vektorovými silovými poli (konkurenčními silami), jež působí na konkurenci tak, aby 

rozhodným, rychlým, úspěšným a efektivním způsobem získali rozhodující vliv a roli (tedy 

vysokou konkurenceschopnost) v konkurenčním prostředí oproti všem dalším členům 

konkurence.4 

 

Konkurenční prostředí 

 Jako konkurenční prostředí je definován časový řez prostorem naší planety, kde 

probíhá vzájemné interaktivní působení dvou živých objektů nebo subjektů (konkurentů), 

které se snaží v daném čase a prostoru realizovat stejnou nebo podobnou činnost, mají stejné 

nebo podobné cíle a používají stejných nebo podobných metod k jejich dosažení. 

 Konkurenční prostředí je prostorem, kde působí v časové funkci silová vektorová pole 

dvou či více objektů nebo subjektů, tj. například živočichů, rostlin a lidí, stejně jako jimi 

přirozeně nebo účelově vytvářených společností. Konkurenční prostředí svým rozsahem 

lokálního až globálního charakteru je místem, kde se střetávají v konkurenčním boji 

za dosažení cíle konkurenti pod vlivem vnějších abiotických i biotických faktorů. 

 V ekonomickém pojetí konkurenční prostředí vytváří umělé mantinely hřiště, kde 

v čase a prostoru s maximální vytrvalostí soutěží a bojují podnikatelské subjekty o dosažení 

co nejvyšší efektivnosti a úspěšnosti při realizaci ekonomických, obchodních a jiných operací, 

směřujících k dosažení zisku a uspokojení z podnikatelských či jiných aktivit. Konkurenční 

prostředí má však i nezastupitelnou roli soudce, který určuje vítěze i úspěšné a efektivní 

subjekty a diferencuje je od poražených, méně úspěšných a neefektivních subjektů. 

 V marketingovém pojetí je konkurenční prostředí místem, kde se střetává potřeba 

prostředí jako pocit nedostatku spojený s touhou po uspokojení, dimenzovaná marketingovým 

výzkumem v poptávku s marketingovou nabídkou. Úspěšnost a efektivnost uspokojení 

poptávky je závislá u prodávajícího i kupujícího na konkurenčních výhodách nabízených 

produktů či služeb, které jsou jazýčkem na vahách kupujícího při volbě produktu nebo služby 

a dodavatele v rámci výběrových řízení.5 

 

 

 

                                                 
4 ČICHOVSKÝ, L. Marketing konkurenceschopnosti. str. 13. 
5 ČICHOVSKÝ, L. Marketing konkurenceschopnosti. str. 11-13. 
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Konkurenceschopnost 

 Konkurenceschopnost je pozitivní vlastnost konkurenta a jeho výsledný projev 

interakce s řadou a spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí. Konkurenceschopnost je 

tak faktorovým a vektorovým výsledkem působení konkurenčních sil konkurentů 

v konkurenčním prostředí. 

 Konkurenceschopnost je u každého konkurenta dána šířkou vektoru konkurenční síly, 

tj. výslednice váhy konkurence a velikosti konkurenční síly působící v konkurenčním 

prostředí. Čím vyšší je hodnota konkurenceschopnosti, tím je vyšší úspěšnost, efektivnost 

realizační pozice konkurenta v rámci konkurence v konkurenčním prostředí.6 

 

 Konkurenceschopnost je definována dle slovníku cizích slov jako schopnost prosadit 

se v určitém oboru v porovnání s ostatními. Jedná se o velmi široké teoretické i praktické 

téma. Problematice konkurenceschopnosti se nejčastěji věnují podnikatelé a manažeři firem, 

kteří každodenně pociťují praktický obsah a rozsah dopadů podstaty konkurenčního boje. 

 Konkurenceschopnost, tedy schopnost mít potenciál, představuje důležitý faktor 

dlouhodobé existence podniků a může být vyjádřena v mnoha podobách. 

 Konkurenceschopná firma musí mít potenciál vnímatelný konkurencí, jinak nemůže 

být řeč o konkurenceschopnosti. Být konkurenceschopný znamená vědět, co je normálem 

dneška, kam směřuje vývoj a poznat možnosti a nutnost vlastní změny v požadovaném 

konkurenčním trendu.  

 Konkurenceschopnost podniku je dána rozložením (racionalitou bilance) silných 

a slabých stránek, příležitostí a ohrožení; udržování dynamické rovnováhy mezi těmito 

složkami podnikového potenciálu představuje každodenní nutnost úspěšné firmy. 

Konkurenceschopnost firmy je také dána racionálním rozložením jejího potenciálu 

na dosažený účel podnikání a další složky; jakákoliv nežádoucí asymetrie vede k poklesu 

konkurenceschopnosti podniku.7 

 

Konkurenční síla 

 Konkurenční síla je výslednicí obalové funkce faktorů, určujících 

konkurenceschopnost konkurenta, tedy silové vektorově orientované pole působení 

konkurenčních sil a výhod na konkurenci v konkurenčním prostředí.8 

                                                 
6 ČICHOVSKÝ, L. Marketing konkurenceschopnosti. str. 13-14. 
7 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. str. 64-65. 
8 ČICHOVSKÝ, L. Marketing konkurenceschopnosti. str. 13. 
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Konkurenční výhoda 

 Konkurenční výhoda je dle Portera jádrem výkonnosti podniku na trzích, kde existuje 

konkurence. Aby firma mohla neustále růst, musí své konkurenční výhody nejprve vytvořit, 

udržet si je a využít je při vytváření své marketingové strategie. Základem pro vznik 

konkurenční výhody je hodnota, kterou je firma schopna vytvořit pro své zákazníky a která 

převyšuje náklady podniku na její vytvoření. Hodnota je to, co jsou kupující ochotni zaplatit, 

a vyšší hodnota pramení z toho, že podnik nabídne nižší ceny než konkurenti za rovnocennou 

užitnou hodnotu, anebo že poskytne zvláštní výhody, které více než vynahradí vyšší cenu. 

Existují dva základní typy konkurenční výhody: vůdčí postavení v nízkých nákladech, 

a diferenciace. 9 

 Konkurenční výhody představují motiv v rozhodovacím procesu pro koupi 

konkrétního produktu z konkurenčního spektra výrobků a motiv pro volbu producenta nebo 

distributora z široké škály nabízejících výrobců a distributorů.  

 

Konkurenční strategie 

 Konkurenční strategie představuje hledání příznivého konkurenčního postavení 

v určitém odvětví, v základní aréně, v níž se konkurence projevuje. Cílem konkurenční 

strategie je vybudovat výnosné a udržitelné postavení vůči silám, které rozhodují o schopnosti 

konkurence v daném odvětví. 

 

 Základem pro volbu konkurenční strategie jsou dvě základní otázky:10  

1. Přitažlivost odvětví z hlediska dlouhodobé výnosnosti a faktory, které ji ur čují . Ne 

všechna odvětví nabízejí stejnou příležitost pro trvalou výnosnost, ale základní složkou, která 

rozhoduje o výnosnosti podniku je inherentní výnosnost jeho odvětví.  

2. Rozhodující činitelé, určující vzájemné konkurenční postavení uvnitř daného odvětví. 

Ve většině odvětví mají některé firmy mnohem větší zisky než jiné firmy, bez ohledu na to, 

jaká je v daném odvětví průměrná výnosnost. 

 

 Ani jedna z těchto dvou otázek nestačí sama o sobě k tomu, aby usměrnila volbu 

konkurenční strategie. I takový podnik, který je ve velmi přitažlivém odvětví nemusí 

dosahovat přitažlivého zisku, jestliže si vybral nevalné konkurenční postavení. A naopak, 

firma ve vynikajícím konkurenčním postavení může působit v tak ubohém odvětví, že její 

                                                 
9 PORTER, M. E. Konkurenční výhoda. str. 21. 
10 PORTER, M. E. Konkurenční výhoda. str. 19-20. 
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zisk je nevalný, ale další úsilí o zlepšení jejího konkurenčního postavení bude bez patrného 

prospěchu. Obě tyto otázky jsou dynamické: přitažlivost odvětví i konkurenční postavení 

se mění. Odvětví se v průběhu času stávají více nebo méně přitažlivými a konkurenční 

postavení odráží nikdy nekončící bitvu mezi konkurenty. I dlouhá období stability mohou být 

náhle ukončena obratnými konkurenčními tahy. 

 Jak přitažlivost odvětví, tak konkurenční postavení, může podnik spoluutvářet, a to je 

právě to, co činí výběr konkurenční strategie náročným a vzrušujícím. Zatímco přitažlivost 

odvětví je zčásti odrazem faktorů, které může podnik jen málo ovlivňovat, konkurenční 

strategie má značnou schopnost učinit určité odvětví více či méně přitažlivým. Zároveň může 

podnik svou volbou strategie jasně zlepšit nebo zhoršit své postavení uvnitř daného odvětví. 

Konkurenční strategie nejen odpovídá danému prostředí, ale snaží se také toto prostředí 

utvářet ve prospěch podniku.11 

 

 

2.2 Pojetí konkurence 

 

2.2.1 Pojetí konkurence v mikroekonomii 

 

 Mikroekonomie definuje konkurenci jako rivalitu mezi prodejci nebo kupujícími 

stejného zboží, tedy jako konkurenci napříč trhem nebo-li střetávání nabídky a poptávky. 

Konkurence z mikroekonomického pohledu má řadu dalších forem a projevů. 

V mikroekonomické teorii se rozlišují různé stupně a formy konkurence podle stanovených 

předpokladů. Někde si konkurenti konkurují cenou, jinde pomocí reklamy atd., což je 

způsobeno tržními okolnostmi, tzv. strukturou konkurence apod. Vlastní podstata 

mikroekonomické teorie firmy je postavena na zkoumání chování firmy v konkurenčním 

prostředí. Formy konkurence z pohledu mikroekonomie mohou být rozděleny následovně:12 

 

� Konkurence mezi nabídkou a poptávkou 

� Konkurence na straně poptávky 

� Konkurence na straně nabídky 

 

 

                                                 
11 PORTER, M. E. Konkurenční výhoda. str. 19-20. 
12 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. str. 65-69. 
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Konkurence mezi nabídkou a poptávkou 

 Výrobci mají zájem prodat to, co vyrobili, s co největším ziskem. Spotřebitelé chtějí 

v co nejvyšší možné míře uspokojit své potřeby nákupem zboží a za co nejnižší cenu, jde 

o protichůdné postoje. Rovnovážný stav představuje určitý kompromis mezi nabídkou 

a poptávkou. 

 

Konkurence na straně poptávky 

 Je střetem zájmů jednotlivých spotřebitelů vstupujících na trh. Každý spotřebitel chce 

nakoupit co nejvíce zboží co nejlevněji, třeba i na úkor ostatních spotřebitelů. Význam této 

konkurence roste zejména, je-li poptávka vyšší než nabídka, potom konkurence mezi 

spotřebiteli vede k růstu ceny.  

 

Konkurence na straně nabídky 

 Každý výrobce přichází na trh se snahou prodat co největší množství svých výrobků 

za co nejvýhodnějších podmínek, které mu umožní maximalizovat jeho zisk. Dalším cílem je 

oslabování pozic svých konkurentů a tedy jejich podílu na trhu. Velmi výraznou dynamiku 

získá tato konkurence na straně nabídky v případě, kdy nabídka je menší než poptávka, potom 

konkurence mezi výrobci vede obvykle k poklesu ceny. 

 Konkurence na straně nabídky se dále rozděluje na cenovou nebo necenovou 

a dokonalou nebo nedokonalou. 

 Podstatou cenové konkurence je využívání tvorby cen jako nástroje konkurenčního 

boje, což znamená, že jde o snahu výrobců přilákat prostřednictvím snižování cen vlastního 

zboží co nejvíce kupujících. 

 Necenová konkurence je založena na snaze získat zákazníka jinými metodami, než je 

cenová konkurence. Jde především o metody konkurenčního boje založené na kvalitě, 

technické úrovni výrobku, diferenciaci výrobku, designu, image, apod.  

 

 V praxi se u konkurence na straně nabídky obvykle setkáváme s propojením obou 

základních forem konkurence, tedy cenové i necenové. Obě tyto formy se na trhu prolínají 

a doplňují. Cenová soutěž je pro spotřebitele výhodná, neboť vede ke snižování cen produkce, 

ale pro výrobce je velmi vyčerpávající. Může vést až k situaci, kterou výrobci nedokáží 

zvládnout a končí bankrotem. Necenová konkurence má své pozitivní dopady v růstu kvality 

a technických parametrů produkce, ale negativní v plýtvání prostředků na reklamu, podporu 

prodeje, atd.  
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 Konkurenční schopnost je mikroekonomií vymezena jako podíl na domácím trhu 

a na vnějším trhu. Soutěží-li spolu dva kvalitativně srovnatelné produkty, závisí konkurenční 

schopnost na ceně produktů, a tedy na třech skupinách odvozených produktů:13 

a) na nákladech,  

b) na zisku podniků, 

c) na směnném kurzu národní měny. 

 

Cenovou konkurenceschopnost odlišujeme:14 

� kvalitativní , díky níž se výrobce na trhu udrží či na něm získá lepší postavení 

vzhledem k druhu svých výrobků a 

� strukturální , která závisí na faktorech, jako jsou užitné vlastnosti výrobku, 

spolehlivost, pověst značky, podmínky financování či způsobu prodeje. 

 

 Pojetí konkurence a konkurenceschopnosti v mikroekonomii je pro praktické 

podnikání odtažité a nepřiměřeně zjednodušující. Metodicky jde ovšem o dva zcela odlišné 

pohledy dané potřebou zkoumání reality a omylem by bylo tento rozdíl podceňovat nebo 

vědomě přehlížet. Pohled mikroekonomie je pro podnikatelské uchopení 

konkurenceschopnosti nezbytný jako zrcadlo, které věcně zobrazuje podnik z pohledu 

o podniku pro podnik. Nemůže to být ovšem konečný pohled na konkurenceschopnost firmy, 

jde jen o východisko pro sebereflexi konkurenceschopnosti firmy jako jejího specifického 

potenciálu. 15 

 

2.2.2 Průmyslové pojetí konkurence 

 

 Průmysl představuje skupinu firem, které nabízejí výrobky nebo druhy výrobků, které 

jsou snadno schopny vzájemně se nahrazovat. Vzájemně zastupitelné výrobky jsou výrobky 

s vysokou vzájemnou elasticitou poptávky. Jestliže vzroste cena jednoho výrobku a způsobí 

zvýšení poptávky po výrobku druhém, jsou tyto výrobky vzájemně zastupitelné, jedná se 

o tzv. substituty. 

                                                 
13 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. str. 65-69. 
14 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. str. 65-69. 
15 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. str. 65-69. 
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 Výchozím bodem pro charakteristiku průmyslu je, zda se tu nachází jeden, dva, 

několik nebo mnoho prodávajících a zda je nabídka homogenní nebo vysoce diferencovaná. 

Konkurenční struktura průmyslu se může časem měnit.  

 Za ideálního stavu by mohla libovolná firma vstoupit do odvětví a nabízet atraktivní 

zboží. To by vedlo k rozšíření nabídky a tím ke snížení zisků u jednotlivých firem. Snadný 

vstup zabraňuje stávajícím firmám dlouhodobě čerpat mimořádné zisky. Jednotlivé průmysly 

se značně liší obtížností, s jakou je do nich možné vstoupit. Je snadné otevřít novou 

restauraci, ale je obtížné zahájit výrobu automobilů. Mezi základní překážky vstupu patří: 

vysoká kapitálová náročnost, patenty a licence, územní podmíněnost, suroviny, nutnost 

pověsti, apod. Některé bariéry jsou vlastní určitým průmyslům, jiné jsou uměle vytvořeny 

opatřeními jedné či více firem v průmyslu. Dokonce i po vstupu do odvětví musí firma čelit 

řadě překážek, chce-li dosáhnout atraktivnějších částí trhu. Každý průmysl má svou 

specifickou skladbu nákladů, která ovlivňuje jeho chování. Firmy by měly věnovat velkou 

pozornost svým největším nákladům a snažit se je snížit. 16 

 

2.2.3 Tržní pojetí konkurence 

 

 Obecně tržní pojetí konkurence zaměřuje svoji pozornost firem na širší rámec 

potenciálních konkurentů a stimuluje vytváření dlouhodobějších strategických 

marketingových plánů. Klíčem k identifikaci konkurentů je tržní analýza průmyslu. Nejbližší 

konkurenti jsou ti, kteří se zaměřují na tentýž cílový trh a používají stejnou strategii. 

 Ačkoliv nejintenzivnější konkurenční boj je mezi firmami v jedné strategické skupině, 

existuje i rivalita mezi skupinami. Některé strategické skupiny se mohou zaměřit na tytéž 

skupiny zákazníků. Zákazníci nemusí vždy vidět velké rozdíly v nabídce. Každá skupina 

může chtít rozšířit své tržní spektrum, zvláště jsou-li firmy v podstatě rovnocenné co do 

velikosti a síly a bariéry pohyblivosti mezi skupinami jsou nízké.17 

 Každá společnost potřebuje podrobnější charakteristiky svých konkurentů. Musí znát 

kvalitu konkurenčních výrobků, jejich rysy, vlastnosti, sortiment, služby zákazníkům, 

cenovou politiku, způsob a rozsah distribuce, obchodní strategii, reklamační a propagační 

programy, výzkum a vývoj, výrobu, nákup, finance a ostatní strategie. 

 Dále je důležité také zjistit o co konkurent na trhu usiluje, co stimuluje jeho chování. 

Můžeme předpokládat, že každý konkurent chce dosáhnout maximálního čistého zisku. I zde 

                                                 
16 KOTLER, P. Marketing, management. str. 237-240. 
17 KOTLER, P. Marketing, management. str. 236-251. 
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se však najdou rozdíly. Firma se může zaměřit na krátkodobé dosahování nadprůměrných 

zisků, nebo na dlouhodobé dosahování nižších, avšak pravidelných zisků. Některé firmy 

orientují své myšlení na spokojenost a ne na maximalizaci. Stanoví si tedy cílový zisk a jsou 

spokojeny s jeho dosažením, i když je možné dosáhnout i vyšších zisků např. použitím jiné 

strategie. 

 Alternativním přístupem je úvaha, že každý konkurent má několik cílů a pohnutek, 

kterým přikládá různou váhu. Firmu bude zajímat relativní váha, jakou konkurent přikládá 

běžné ziskovosti, podílu na trhu, toku hotových peněz, předním technologiím, úrovni služeb 

atd. Znalost souboru konkurentových cílů a pohnutek a jejich vah umožní zjistit, zda je 

konkurent spokojen se stávajícími finančními výsledky, jak bude reagovat na různé typy 

konkurenčního útoku apod. Například konkurent, usilující o nejnižší náklady bude reagovat 

mnohem aktivněji na vývoj výrobního procesu jiného konkurenta než na rozšíření reklamy 

téhož konkurenta. Firma, která má nižší požadavky na výši zisku, má tedy výhodu před svými 

konkurenty.18 

 Cíle konkurentů jsou určovány mnoha faktory (velikost, historie, současné řízení, 

ekonomika). Firma musí také sledovat konkurentovy plány expanze.  

 

Odhad předností a slabin konkurence19 

 Firma musí identifikovat přednosti a slabiny svých konkurentů. Prvním krokem firmy 

musí být sběr nejnovějších informací o podnikání svých konkurentů, obzvláště pak o: 

1. prodeji, 

2. podílu na trhu, 

3. zisku, 

4. návratnosti investic, 

5. obratu peněz, 

6. nových investicích, 

7. využití kapacit. 

 

 Firmy se zpravidla dozvídají informace o svých konkurentech ze sekundárních 

informací, osobní zkušenosti a z doslechu. Mohou rozšířit své znalosti prováděním 

primárního marketingového průzkumu mezi zákazníky, dodavateli a obchodníky. Firma, jejíž 

podíl na vědomí a oblibě stoupá, zákonitě zvětší i svůj podíl na trhu a ziskovosti. Není tedy 

                                                 
18 KOTLER, P. Marketing, management. str. 236-251. 
19 KOTLER, P. Marketing management.  str. 240-246. 
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důležité, zda firma dosáhla vysoký či nízký zisk v daném roce, ale zda vytrvale buduje svou 

pověst a oblibu mezi zákazníky.  

 

 Další faktory, které lze u konkurence sledovat jsou jejich finanční přednosti a slabiny. 

Finanční situaci konkurenta lze zjistit podle pěti klíčových ukazatelů: 

1. Poměr likvidity  – ukazuje, zda je konkurent schopen snadno plnit své krátkodobé finanční 

závazky v době splatnosti. 

2. Struktura čistého jmění – ukazuje, zda konkurent je schopen plnit své dlouhodobé 

závazky vůči věřitelům. Může vzniknout problém, pokud konkurentova struktura kapitálu 

obsahuje příliš mnoho dlouhodobých pasiv v poměru k cenným papírům podílníků. 

3. Míra ziskovosti – ukazuje, zda konkurent dosahuje odpovídajícího zisku. Může být 

sledována podle návratnosti celkových aktiv, cenných papírů nebo zisku. 

4. Míra obratu  – ukazuje, zda konkurent efektivně využívá svých prostředků. Zjišťuje se 

poměrem objemu prodeje za stanovené období k průměrným aktivům. Nízká míra obratu 

snižuje míru ziskovosti. 

5. Míra jistoty akcií  – ukazuje, zda trh s akciemi má vysokou nebo nízkou důvěru v danou 

firmu. Měří se změnami průměrných zisků nebo podle hodnoty na burze. 

 

 Nakonec při pátrání po slabinách a přednostech svých konkurentů je potřeba zjistit 

jejich představy o podnikání a trhu, které už neplatí. Některé firmy věří, že vyrábějí zboží 

nejlepší kvality v odvětví, i když už to není pravda. Řada firem podléhá konvenčním 

představám, jako: „Zákazníci dávají přednost firmám s širokým sortimentem,“ „Prodávající 

personál je nejdůležitější marketingový nástroj“, „Zákazník dává přednost dobrým službám 

před cenou.“ Pokud víme, že konkurent jedná na základě mylné představy, znamená to pro 

nás výhodu.20 

 

Poznávání konkurence 

 Znát své zákazníky a rozumět jim nestačí. Je pravdou, že v šedesátých letech si 

společnosti mohly dovolit ignorovat své konkurenty, jelikož většina trhů se rozrůstala. 

 V dnešní době již tomu tak není. Firmy nemají jinou volbu než pěstovat „soutěžení“. 

Musí věnovat svým konkurentům zrovna takovou pozornost jako zákazníkům. 

 Podle nahraditelnosti výrobku můžeme rozlišovat čtyři úrovně konkurentů: 

                                                 
20 KOTLER, P. Marketing management. str. 236-246. 
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1) Firma bude za své hlavní konkurenty považovat firmy, které nabízejí podobné 

výrobky stejným zákazníkům za podobné ceny. 

2) Firma bude považovat za své konkurenty výrobce podobných výrobků všech tříd. 

3) Firma bude považovat za své konkurenty všechny firmy, které nabízejí podobnou 

službu. 

4) Firma bude považovat za svého konkurenta každého, kdo soupeří o tytéž zákazníkovi 

peníze.21 

 

 

2.3 Typologie konkurence 

 

 Během historického a evolučního vývoje tržních prostředí krystalizovala do své dnešní 

podoby obrovská spousta druhů a typů konkurence. Je to logické, neboť vývoj v čase 

a prostoru spojený s dramatickým rozvojem vědy, techniky, informatiky a kyberprostoru 

přinášel a přináší stále nové poznatky o konkurenci, kterou je nutné v rámci marketingové 

filozofie a jednoznačnosti pojmenovat. Tak vznikal, vzniká a patrně bude i nadále vznikat 

zdánlivý terminologický chaos v označování konkurence nejrůznějšími jmény a přívlastky. 

 

 Základem pro prezentovaný systém byla rešerše informací získaná z bruselského 

centra EU z centra v Praze a dále z Univerzity v Hamburku a Státní vědecké knihovny v Praze 

Klementinu. Analýzou a následnou syntézou informačních zdrojů byla konkurenční typologie 

sestavena podle parametrů:22 

1) podle rozsahu konkurenčního působení (teritoriální hledisko), 

2) podle nahraditelnosti produktu v konkurenčním prostředí, 

3) podle počtu producentů (prodejců) a stupně diferenciace produktů, 

4) podle stupně organizovanosti a propojitelnosti producentů do aliancí. 

 

 Uvedená typologie si neklade nároky na vyčerpávající zařazení všech typů 

konkurence, ale shrnuje poznání k určitému časoprostorovému řezu informačními toky.  

 

 

 

                                                 
21 KOTLER, P. Marketing management. str. 236-246. 
22 ČICHOVSKÝ, L. Marketing konkurenceschopnosti. str. 162-167. 
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2.3.1 Konkurenční typologie podle rozsahu konkurenčního působení 

 

 Podle rozsahu konkurenčního působení distributorů lze vyčlenit: 

1) globální konkurenci 

působí svým rozsahem prakticky po celém světě a zasahuje podle míry otevřenosti 

a uzavřenosti všechny státní (národní) tržní prostory a stejně tak všechna alianční tržní 

seskupení. 

2) alianční konkurenci 

zasahuje svým rozsahem pouze jednotlivé nadnárodní prostory a seskupení, která se 

účelově vytvářejí jako ekonomická sdružení konkrétních států. 

3) národní konkurenci 

reflektuje konkurenci, která působí teritoriálně v území jednoho státu v rámci 

struktury makroekonomických a mikroekonomických pravidel dané tržní společnosti. 

4) meziodvětvovou konkurenci 

představuje sumu konkurentů, kteří působí ve více než jednom odvětví a současně 

obsahuje také substinenty jako konkurenty, kteří se snaží z jednoho odvětví 

ekonomiky předcházet do druhého. 

5) odvětvovou konkurenci 

zahrnuje všechny konkurenty v rámci odvětví ekonomiky a v nich se nacházejících 

trhů. 

6) komoditní konkurenci 

zahrnuje všechny konkurenty vyrábějící nebo distribuující stejné nebo podobné 

produkty zahrnuté v komoditní klasifikaci EU. 

 

2.3.2 Konkurenční typologie podle nahraditelnosti produktu v tržním prostředí 

 

1) konkurence značek 

vzniká tehdy, když producent nebo distributor za svého konkurenta nebo konkurenty 

považuje ty subjekty, kteří nabízejí podobné výrobky a služby stejnému 

odběratelskému trhu za podobné ceny. Konkurují si tedy v rámci stejné komodity 

různé značky produktů, jejichž nositelem jsou různí distributoři. Příkladem jsou různé 

značky aut střední cenové třídy. 
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2) konkurence odvětvová 

vzniká tehdy, když producent nebo distributor považuje za své konkurenty výrobce 

stejné třídy výrobků, uspokojující stejnou nebo podobnou potřebu generovanou 

v příslušném odběratelském segmentu trhu. Příkladem jsou všichni výrobci aut. 

3) konkurence formy 

vzniká tehdy, když producent nebo distributor považuje za své konkurenty 

distributory, kteří dokáží uspokojit potřebu trhu různými formami nebo způsoby. 

Příkladem jsou všichni výrobci dopravních prostředků, kteří jsou schopni zajišťovat 

přepravu segmentu generujícího potřebu přepravy. 

4) konkurence rodu 

je charakteristická tím, když producent nebo distributor považuje za své konkurenty 

všechny subjekty, které soutěží o toky hodnot (např. peníze) daného segmentu trhu. 

Příkladem je distributor, který chce službami komplexně obsluhovat tržní segment. 

 

2.3.3 Konkurenční typologie podle počtu prodejců a stupně diferenciace produktů 

 

1) Ryzí (čistý) monopol 

vzniká tehdy, jestliže pouze jeden subjekt ovládá v daném čase, na jednom 

odběratelském tržním segmentu, jedním určitým distributorem, uspokojení 

generované poptávky. Příkladem je distribuce elektřiny ČEZ, a.s., na území ČR v roce 

2001. Ryzí monopol může být: 

a) státní – v případě, že trh ovládá firma vlastněná státem, nebo 

b) soukromý – v případě, že trh ovládá přes snahu antimonopolních úřadů a institucí 

zřizovaných pro rozbití monopolních postavení státem privátní 

subjekt. 

2) Oligomonopolie 

představuje takový typ konkurence v odvětví, kdy jeden subjekt ovládá v daném čase, 

na jednom odběratelském tržním segmentu, spektrem diferencovaných produktů 

uspokojení generované poptávky. Příkladem je společenství OPEC ovládající trh 

s ropou a plynem. 

3) Monopolistická konkurence 

představuje takový typ konkurence, kdy mnoho subjektů uspokojuje v daném čase 

a prostoru tržní poptávku spektrem diferencovaných produktů. Příkladem jsou 

producenti automobilů distribuující spektrum aut různých značek na území ČR. 



   16 

4) Dokonalá konkurence 

představuje takový typ konkurence, kdy mnoho subjektů uspokojuje v daném čase 

a prostoru tržní poptávku stejným nebo velmi podobným výrobkem. Příkladem je 

mnoho producentů nabízející maso na území ČR. 

 

2.3.4 Konkurenční typologie podle stupně organizace a propojitelnosti producentů do 

aliancí 

 

 V návaznosti na cílené vytvoření stupně vzájemné propojitelnosti producentů 

a distributorů do aliancí a podle stupně jejich organizace lze vyčlenit tyto členy konkurenční 

typologie: 

1) monopol 

představuje konkurenci, která vykazuje nejvyšší stupeň vzájemného propojení 

ve výrobně distribučním procesu, jehož cílem je vytvořit dominantní konkurenční tlak 

v odvětví na odběratele. 

2) kartel 

představuje konkurenci, která si vzájemnými dohodami (kartelové dohody) rozdělila 

tržní prostor na segmenty, kde si jednotliví konkurenti nekonkurují ani značkou, ani 

cenou. 

3) syndikát 

představuje konkurenci, která si vzájemnými dohodami rozdělila nejenom tržní 

prostor a sjednotila ceny, ale také se dohodla na společné strategii a taktice 

uplatňované oproti ostatní konkurenci. 

4) trust 

představuje konkurenci, která si vzájemnými dohodami rozdělila tržní prostor, 

sjednotila ceny, určila společnou strategii a taktiku proti ostatní konkurenci a současně 

se provázala i vzájemnou investiční politikou kapitálu. 

 

 Ve všech tržních ekonomikách se každý stát snaží vytvořit instituce, jejichž cílem by 

bylo dohlížet nad rozvojem konkurenčního prostředí a zabraňování vzniku monopolů. 

Antimonopolní úřady totiž směřují k tomu, aby omezily monopolizaci komoditní, odvětvovou 

i meziodvětvovou. Jen konkurenční prostředí je totiž hybnou silou evolučního vývoje. 

Tendence k vytváření monopolů zpravidla brání rozvoji volné soutěže v tržním prostředí a tím 

i rozvoji konkurence. 
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 V každém tržním prostředí je však zřejmé, že jednou z forem konkurenčního boje je 

vytváření nejprve kartelů prostřednictvím kartelových dohod, následně syndikátů, a ve finále 

trustů, kde se dokonce konkurence sjednocuje i prostřednictvím kapitálové provázanosti. 

Konkurenční boj tak nemusí být, jak by se zdálo na první pohled, jen bojem, ale může být 

také vyjednáváním při vytváření aliancí. 

 Konkurenční typologie může vést za určitých předpokladů, tj. spojení konkurence 

s nacionalistickými tendencemi či s politickými směry postavenými proti hodnotovým 

a morálním kodexům, k vytváření elit. Elity se pak mohou stát nejenom hrozbou všem typům 

a formám konkurence, ale také všem skupinám lidí, neboť se snaží dramaticky lobbyistickým 

způsobem bez využití asertivních metod prosazovat své elitářské zájmy, které nevedou ani 

k rozvoji výrobně distribučních vztahů, ani k rozvoji tržního či konkurenčního prostředí, ale 

cíleně směřují k potlačování hodnot, struktur hodnotových toků a práv všech lidí účastnit se 

tržního konkurenčního soutěžení.23 

 

 

2.4 Metody a techniky hodnocení konkurenceschopnosti podniku 

 

2.4.1 SWOT analýza 

 

 Při identifikování klíčových faktorů firmy a jejího prostředí se nejčastěji používá 

SWOT analýza. Je jednou ze základních metod marketingového auditu a je nazvána podle 

počátečních písmen těchto anglických slov: 

� S – strenghts (síly), 

� W – weakness (slabosti), 

� O – opportunities (příležitosti), 

� T – threats (hrozby).24 

 

 SWOT analýza slouží k základní identifikaci současného stavu podniku, shrnuje 

základní faktory působící na efektivnost marketingových aktivit a ovlivňující dosažení 

vytyčených cílů. Tvoří logický rámec vedoucí ke konkrétnímu systematickému zkoumání 

vnitřních předností a slabin, vnějších příležitostí a ohrožení a k vyslovení základních 

strategických alternativ o kterých může firma uvažovat. 

                                                 
23 ČICHOVSKÝ, L. Marketing konkurenceschopnosti. str. 162-167. 
24 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 58. 
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 Pokud se bude podnik zabývat rozborem vnitřních stránek, které ovlivňují prosperitu 

firmy, potom budeme hovořit o S–W analýze, pokud bude podnik provádět rozbor faktorů 

vnějšího prostředí, tedy rozbor příležitostí a ohrožení, působících z okolí a naopak, potom 

budeme hovořit o O–T analýze. SWOT analýza představuje spojení S-W analýzy a O-T 

analýzy. 

 Úspěšná aplikace vhodné marketingové strategie je závislá na tom, jak podnik dokáže 

zhodnotit na jedné straně své silné a slabé stránky tedy analýzu S-W a jednak jak dokáže 

identifikovat vhodné příležitosti a hrozby tedy analýzu O-T.25 

 

S-W analýza – analýza silných a slabých stránek  

 Analýza vnitřního prostředí firmy je tvořena analýzou externího a analýzou interního 

mikroprostředí firmy. 

 

A. Externí mikroprost ředí, nebo-li blízké okolí organizace tvoří zákazníci, dodavatelé, 

konkurence, veřejnost a marketingoví prostředníci.26 

 

Zákazníci 

 Zákazníci jsou ti, kteří nakupují naše produkty nebo služby. Představují jeden 

z nejdůležitějších faktorů mikroprostředí. Patří k nim zejména spotřebitelé, organizace nebo 

vlády. 

 

Dodavatelé 

 Dodavatelé jsou ti, kteří ovlivňují možnosti a efektivitu získání potřebných zdrojů, jež 

jsou nutné pro plnění funkce podniku. Dodávají suroviny, materiály, stroje a zařízení jak 

danému podniku, tak i jeho konkurentům. Důležité je dodržování požadované kvality 

dodávek, smluvených dodacích termínů a lhůt i potřebného objemu vstupů a dohodnuté ceny. 

Proto se provádí výběr a hodnocení dodavatelů. 

 

Konkurence 

 Analyzuje se konkurence uvnitř odvětví a ve spádové lokalitě působení naší firmy, 

konkurence substitutů a noví potenciální konkurenti. Srovnáváme vlastní marketingový mix 

s konkurenčním a hledáme sílu a slabosti konkurentů. Úspěšná existence podniku na trhu je 

                                                 
25 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. str. 45-52. 
26 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 62-63. 
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závislá na jeho znalosti všech konkurentů a na neustálé snaze uspokojovat potřeby zákazníků 

lépe než konkurence. 

 

Marketingoví prostředníci 

 Marketingoví prostředníci jsou zprostředkovatelé (distribuční kanály), logické firmy, 

výzkumné a reklamní agentury, finanční organizace. Jsou vlastně speciálním případem 

dodavatelů služeb potřebných zejména pro marketingové aktivity, které je často lépe si zajistit 

prostřednictvím specializovaných firem tzv. outsourcingem. 

 

Veřejnost 

 Veřejnost je místní komunita, odborná veřejnost, vláda, média a různé nátlakové 

skupiny. Všeobecně se síla veřejnosti podceňuje. Přitom jsou stejně jako zákazníci schopni 

poškodit, ba přímo zlikvidovat podnik. Každé podnikání totiž zákonitě zhoršuje místním 

obyvatelům životní podmínky: od výstavby budov, přes dopravu materiálu a osob až po 

samotný, často okolí ohrožující provoz firmy.  

 

B. Interní mikroprost ředí organizace představují výrobní, technické, technologické, 

finanční a jiné podmínky, které v dané organizaci poskytující služby existují a určují 

mantinely, v nichž se může činnost organizace pohybovat. Rozhodující význam pro 

zhodnocení síly nebo slabosti organizace má realizovaná marketingová činnost, 

projevující se navenek jednotlivými prvky marketingového mixu – produktem, cenou, 

distribucí, komunikačním mixem, zaměstnanci, materiálním prostředím a procesy 

poskytování služeb.27 

 

 Každá firma má svá vlastní specifika, která pro ni v dané situaci mohou být silnou 

nebo slabou stránkou a je proto na vedoucích pracovnících, aby dokázali svou situaci jak 

správně analyzovat, tak i dobře vyhodnotit. Takto provedená analýza není samoúčelná, ale 

měla by být podkladem pro další strategická rozhodování. 

 Tato analýza bude zahrnovat celou řadu faktorů, u nichž si firma musí poctivě 

rozhodnout, zda ten či onen faktor podniku může považovat za silnou či slabou stránku firmy. 

Každý identifikovaný faktor, ať už síly nebo slabosti firmy, je řídícími pracovníky firmy 

posouzen podle toho, zda se jedná o rozhodující, marginální či neutrální faktor. Dále je možné 

                                                 
27 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 63. 
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posuzovat významnost či váhu jednotlivých identifikovaných silných a slabých stránek, ať už 

z hlediska celkové důležitosti pro podnik jako celek či z hlediska konkrétní marketingové 

příležitosti. Spojením takovýchto hodnocení se vytvoří matice důležitosti a efektu.28 

 

Obrázek 2.1 – Matice důležitosti a efektu 

 
   Efekt 

 

D vysoký    nízký 
ů 
l vysoká 
e 
ž 
i   nízká 
t 
o 
s 
t 
 
Zdroj: Vaštíková, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 64. 

 

 

I. kvadrant matice: V tomto kvadrantu jsou soustředěny ty silné stránky podniku, které mají 

vysokou důležitost a zároveň dosahují silných efektů. Tyto faktory je nutné i nadále 

podporovat a podnik na nich může stavět svou základní strategickou variantu. 

 

II. kvadrant matice : Ve druhém kvadrantu matice jsou faktory sice vysoké důležitosti, ale 

mající v současnosti malou efektivnost. Je zapotřebí soustředit strategii na posilování 

účinnosti těchto faktorů. 

 

III. kvadrant matice : Tento kvadrant obsahuje ty silné stránky, jež sice přinášejí efekt, ale 

z hlediska zvoleného pohledu nemají přílišnou důležitost. To se však může okolnostmi změnit 

a je zapotřebí, aby se tyto faktory neoslabovaly, neboť mohou pro určité situace představovat 

jistou konkurenční výhodu. 

 

IV. kvadrant matice: Poslední čtvrtý kvadrant obsahuje prvky nízké důležitosti a zároveň 

i nízkých efektů. Přesto je zapotřebí provádět jejich kontrolu a nedopustit, aby se z těchto 

faktorů staly slabé stránky. 

                                                 
28 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 63. 

Oblast udržování 
podpory   I 

Oblast posilování 
účinnosti   II 

 

Oblast rezerv   III 
Oblast nízkého 
ohrožení   IV 



   21 

 Výsledky S-W analýzy zásadním způsobem ovlivňují další rozhodovací procesy, které 

jsou spojené s řízením marketingové činnosti. 

 

O-T analýza – analýza příležitostí a ohrožení 

 Postup analýzy příležitostí a ohrožení vychází ze zkoumání vnějšího prostředí, které 

firmu obklopuje. Tato sféra leží mimo kontrolu vlastních pracovníků firmy a zpravidla působí 

na firmu nekontrolovatelnými faktory a vlivy.  

 Strukturu externího prostředí tvoří makroprostředí, které je složeno z následujících 

složek: přírodního prostředí, ekonomického, politického a legislativního prostředí, 

demografického, technologického, kulturního a sociálního prostředí a vlivů globálního 

prostředí. Cílem této analýzy je v prvé řadě určit možné příležitosti pro uplatnění 

strategických aktivit podniku a identifikace možných rizik a ohrožení. Jednotlivé složky 

makroprostředí může podnik vyhodnotit následovně:29 

 

Přírodní prostředí 

 Přírodní prostředí může v mnoha oborech představovat základní potenciál 

pro podnikání, z hlediska přírodních zdrojů a klimatických podmínek. K přírodnímu prostředí 

se řadí klimatické a geografické podmínky, stejně jako otázky surovinového bohatství 

a ekologické problémy. 

 

Ekonomické prostředí 

 Makroekonomické trendy a fáze hospodářského cyklu vytvářejí rámec 

pro podnikatelské možnosti a determinují kupní sílu. V současnosti se zde potýkáme se 

zadlužeností, vývojem směnných kurzů, hrozbou recese a důsledky nezaměstnanosti, rozdíly 

mezi rozvinutými státy a zeměmi třetího světa. 

 

Politicko-právní prostředí 

 S takovými jevy jako jsou zákony (legislativa) jak na ochranu podnikatele, tak také na 

ochranu spotřebitele, činnost vládních institucí, skupin veřejného zájmu, nevládních 

organizací a politických stran. Neznalost zákonů neomlouvá. 

 

 

                                                 
29 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 58-62. 
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Demografické prostředí 

 Demografické prostředí je rozhodující pro vytváření trhů, jejich struktury a velikosti. 

Sleduje se velikost populace, hustota, mobilita obyvatel, sociální, příjmová, vzdělanostní 

a věková struktura. 

 

Technologické prostředí 

 Technologické prostředí charakterizuje stále se zrychlující tempo inovací, zkracování 

inovačního cyklu a s tím související životnost produktů, ale také dostupnost dopravní 

infrastruktury, technologická úroveň výrobních zařízení, dostupnost internetu 

a komunikačního spojení. 

 

Sociálně-kulturní prost ředí 

 Toto prostředí se promítá do spotřebního a kupního chování zákazníků a přes veškerou 

homogenizaci, jež s sebou přinesly zejména hromadné sdělovací prostředky, i nadále 

uchovává řadu tradičních a dodnes silně působících hodnot a místních specifik, projevujících 

se v množství odlišných subkultur. 

 

Vlivy globálního makroprostředí 

� nadnárodní podniky, 

� integrace a seskupení, 

� mezinárodní smlouvy a ujednání. 

 

 Také se můžeme setkat se společným označením pro demografické, kulturní a přírodní 

faktory a to jako sociální faktory. Sociální, technologické, ekonomické, ekologické 

a politicko-právní faktory marketingového makroprostředí podniku se označují jako STEEP 

faktory a analýza makroprostředí je potom STEEP analýza.30 

 

 Podnik si zjistí svou vlastní pozici na trhu a v neposlední řadě získá potřebné 

informace ke zlepšení své činnosti, změně orientace, strategie, zaměření apod. Po zhodnocení 

výsledků je firma schopna identifikovat možná rizika a možné příležitosti. Aby byl podnik 

úspěšný musí však umět tyto příležitosti využít a udržet své konkurenční výhody po dlouhou 

                                                 
30 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 59. 
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dobu. Naopak ohrožení podniku je definováno jako určitá výzva, která vzniká na základě 

nepříznivého vývojového trendu a která by v konečné fázi mohla vést i k narušení podniku. 

 Po zhodnocení výsledků uvedených analýz je vedení podniku schopno identifikovat 

možná rizika a možné příležitosti, ale to pro stanovení marketingové strategie ovšem nestačí. 

Firma poté zhodnotí vytipované příležitosti z hlediska atraktivnosti a pravděpodobnosti 

úspěchu. Pro toto zhodnocení se užívá matice příležitostí.31 

 

Obrázek 2.2 – Matice příležitostí 

 
Pravděpodobnost úspěchu 
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Zdroj: Vaštíková, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 61. 

 

 Obdobně se potom hodnotí rizika a to podle závažnosti a pravděpodobnosti výskytu. 

 

Obrázek 2.3 – Matice rizik 

 
Pravděpodobnost výskytu 
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Zdroj: Vaštíková, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 62. 

 

                                                 
31 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 59-61. 
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 Spojení dvou uvedených matic nám ukáže některé vhodné podnikatelské strategie:32 

1. Oblast ideálního podnikání: strategie zaměřená na realizaci mnoha příležitostí 

s minimálním rizikem, 

2. Oblast spekulativního podnikání: strategie založená na využívání četných 

příležitostí při současném nízkém riziku, 

3. Oblast zralého podnikání: opatrná strategie založená na soustředění se na jedinou 

nebo několik málo příležitostí při současném nízkém riziku, 

4. Oblast problémového podnikání: strategie se soustřeďuje na využití jediné nebo 

několika málo příležitostí, ovšem při poměrně vysokém riziku. 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy pomocí párového srovnání33 

 Tento způsob využití výsledků SWOT analýzy jako základu pro volbu vhodné 

marketingové strategie má své přednosti v tom, že umožňuje identifikovat priority 

strategických postupů organizace vytvořením pořadí identifikovaných silných a slabých 

stránek a příležitostí a ohrožení firmy.  

 

Obrázek 2.4 – SWOT analýza pomocí párového srovnání 
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Zdroj: Vaštíková, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 67. 

                                                 
32 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 62. 
33 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 67-69. 
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 Dalším krokem bude vyhodnocení těchto faktorů metodou plus/minus matice analýzy 

SWOT. Tato metoda porovnává vzájemné vazby mezi subjektivně vytipovanými silnými 

stránkami S, slabými stránkami W, spolu s příležitostmi O a hrozbami T. 

 

 Rozlišuje se: 

� silná oboustranně pozitivní vazba: + +, 

� silná oboustranně negativní vazba: - -, 

� slabší pozitivní vazba: +, 

� slabší negativní vazba: -, 

� žádný vzájemný vztah: 0. 

 

 Součty hodnot řádků (O1 – On, T1 – Tn) a sloupců (S1 – Sn, W1 – Wn) matice 

udávají pořadí klíčových faktorů, o které by se měly opírat navrhované programy strategie 

rozvoje organizace. Zjistí se tak přehled nejdůležitějších faktorů, na které by se podnik ve své 

strategii měl zaměřit. 

 Hodnocení výsledků vah jednotlivých identifikovaných složek může provádět 

pověřený pracovník na základě svého subjektivního hodnocení, které ovšem musí vyplývat 

z hluboké znalosti dané problematiky a firmy.  

 

Obrázek 2.5 – Plus/minus matice SWOT analýzy 

S - silné stránky W - slabé stránky 
  S1 S2 S3 W1 W2 W3 Suma Pořadí 

O1 +  ++ 0 0 0 0 3 3. 

O2 ++ 0 + 0 + 0 4 2. 

O3 + ++ ++ 0 0 0 5 1. 

O
 -

 p
ř
íle

ži
to

st
i 

O4 ++ 0 ++ 0 0 - 4 2. 

T1 + 0 0 -- 0 - -3 2. 

T2 0 - 0 - -- - -5 1. 

T
 -

  o
hr

ož
en

í 

T3 0 0 + -- - 0 -3 2. 

Suma 7 4 6 -5 -3 -3 X 

Zdroj: Vaštíková, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 68. 
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Výsledky plus/minus matice SWOT analýzy34 

 Z výchozí tabulky se určí klíčové prvky, na které je nutné se v marketingové strategii 

zaměřit: 

� posilovat silné stránky, 

� zjistit slabé stránky a zaměřit se na ně, 

� využít své příležitosti, 

� identifikovat největší ohrožení. 

 

 SWOT analýza je užitečnou součástí situační analýzy. Podniky ji většinou umisťují 

na její závěr, jelikož sumarizuje klíčové silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Může 

být prováděna i jako samostatný krok v rámci marketingového procesu. 

 

2.4.2 Strukturální analýza odvětví 

 

 Prvním základním určujícím faktorem výnosnosti podniku je přitažlivost odvětví. 

Konkurenční strategie musí vyrůstat z vysoce náročného pochopení pravidel konkurence, 

která rozhodují o přitažlivosti daného odvětví. Konečným cílem konkurenční strategie je 

vyrovnat se s těmito pravidly, a pokud je to jen možné, změnit je ve prospěch podniku. 

V kterémkoli odvětví, ať domácím nebo mezinárodním, ať vyrábí výrobky nebo poskytuje 

služby, jsou pravidla konkurence vtělena do pěti dynamických konkurenčních faktorů: vstup 

nových konkurentů, hrozba nových výrobků nebo služeb (jež nahradí dosavadní), dohadovací 

schopnost kupujících, dohadovací schopnost dodavatelů a soupeření mezi existujícími 

konkurenty. 

 Společné působení těchto pěti dynamických konkurenčních faktorů rozhoduje 

o schopnosti firem v daném odvětví vytěžit z investic takové zisky, které převyšují cenu 

vloženého kapitálu. Síla působení těchto pěti faktorů je od odvětví k odvětví různá a může se 

měnit, jak se odvětví vyvíjí. Výsledkem je, že všechna odvětví nejsou z hlediska inherentní 

výnosnosti stejná.35 

 

 

 

                                                 
34 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. str. 68. 
35 PORTER, M. E. Konkurenční výhoda. str. 22-23. 
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Obrázek 2.6 – Pět dynamických konkurenčních faktorů, které rozhodují o výnosnosti 

odvětví 

 

Zdroj: Porter, M. E. Konkurenční výhoda. str. 23. 

 

Hrozba nově vstupujících podniků 

 Jestliže do odvětví vstoupí nový podnik, může to přinést mnohá rizika pro stávající 

podniky. Noví konkurenti přináší novou kapacitu, nové zdroje a především snahu získat podíl 

na trhu. Důsledkem těchto vlivů může být snížení cen nebo růst nákladů, což vede ke snížení 

zisku. 

 

Soupeření mezi stávajícími konkurenty 

 Cílem soupeření mezi konkurenty je získání výhodného postavení na trhu. K jeho 

dosažení se používají: cenová konkurence, reklamní kampaň, zlepšený servis zákazníkům 

apod. Původcem soupeření je tlak, který konkurenti pociťují nebo příležitost ke zlepšení 

pozice na trhu. K intenzivnímu soupeření mezi konkurenty dochází např. při velkém počtu 

vyrovnaných konkurentů, při vysokých fixních či skladových nákladech, při pomalém růstu 

odvětví, nedostatečné diferenciaci apod. 

 

Hrozba substitučních výrobků 

 Všechny podniky v odvětví soutěží s odvětvími vyrábějící substituty. Při hledání 

a identifikaci substitutů je třeba se zaměřit na produkty plnící stejnou funkci jako produkt 
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daného odvětví. Ne vždy se substituty vyskytují ve stejném či příbuzném odvětví. 

Významnými substituty jsou takové, kterým jejich zlepšující se cenová pozice umožňuje 

přiblížit se produkci odvětví anebo jsou vyráběny odvětvími dosahujícími vysokého zisku. 

 

Vyjednávací vliv zákazníků 

 Snahou všech zákazníků je snížení cen a zlepšení kvality statků a služeb. Tyto 

tendence realizují tak, že staví konkurenty navzájem proti sobě. Následkem snížení těchto 

tlaků může být snížení ziskovosti odvětví. 

 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

 Dodavatelé mají značnou vyjednávací sílu v odvětví. Dalším účastníkům v odvětví 

mohou hrozit zvýšením cen nebo zhoršením kvality nakupovaných zboží a služeb. Pokud jsou 

dodavatelé natolik vlivní a odvětví není schopno samo kompenzovat růst nákladů zvyšováním 

vlastních cen, mohou dodavatelé způsobit až ztrátu ziskovosti odvětví.36 

 

 Těchto pět dynamických faktorů rozhoduje o výnosnosti odvětví, protože ovlivňují 

ceny, náklady a potřebné investice firem v daném odvětví, což jsou základní složky pro 

návratnost investic. Dohadovací schopnost kupujících ovlivňují ceny, které si firmy mohou 

účtovat, a stejně působí i hrozba zavedení nových výrobků. Dohadovací schopnost kupujících 

může také ovlivnit náklady a investice, protože velmi schopní kupci požadují nákladný servis. 

Dohadovací schopnost dodavatelů rozhoduje o nákladech na suroviny a další vstupy. Intenzita 

soupeření ovlivňuje ceny a zároveň i náklady na soupeření v takových oblastech, jako vývoj 

výrobních zařízení, vývoj výrobků, propagace a množství personálu prodeje. Hrozba vstupu 

nových konkurentů limituje ceny a vyvolává nové investice k odrazení nových konkurentů.37 

 

2.4.3 Párové srovnávání 

 

 Párové srovnávání je nejpřesnější a nejpropracovanější posuzovací metodou. Princip 

byl znám už předtím, ale první ucelený výklad podal až L. L. Thurstone. Základní princip 

párového porovnávání spočívá v tom, že se expertům předkládá náhodně uspořádaná množina 

dvojic stimulů s tím, že jejich úlohou je určit, který ze stimulů v každém páru vzhledem ke 

zvolenému kontinuu preferují, který dominuje, který je vhodnější, větší apod. Při celkovém 

                                                 
36 PORTER, M. E. Konkurenční strategie, metody pro analýzu a odvětví konkurentů. str. 404. 
37 PORTER, M. E. Konkurenční výhoda. str. 24. 
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počtu n stimulů se rozsah možných párů rovná n+n-1+…. Stimuly tu vystupují jako nositelé 

variant zkoumaného znaku (preference, dominance apod. na zvoleném kontinuu) a posouzení 

experty je prostředkem k jejich stupňovitému uspořádání na tomto kontinuu proto, jelikož 

zpravidla není jiné vhodné (objektivní) kritérium, které by umožnilo spolehlivě tento krok 

uskutečnit.38 

 Výsledkem posouzení preferencí stimulů je ordinální znak (pořadí stimulů na 

kontinuu), který je možný při zohlednění jistých předpokladů transformovat na znak 

intervalový. Z tohoto důvodu se párové srovnávání charakterizuje také jako metoda 

nepřímého škálování. Nevýhodou této techniky je to, že při více stimulech je srovnávání příliš 

mnoho. 

 

 Thurstone rozlišil 3 základní situace, ve kterých se účelně uskutečňuje párové 

srovnávání:39 

a) vícenásobné posuzování všech párů stimulů jedním expertem, 

b) vícenásobné posuzování všech párů více experty, 

c) jedno posouzení všech párů stimulů více experty. 

 

Thurstone vymezuje metodu, jejímž základem je jeho zákon porovnávacích soudů (law 

of comparative judgments). Jeho logické předpoklady jsou následující:  

� mezi stimuly existuje objektivní nerovnost (různé postavení na kontinuu), 

� experti jsou schopni tuto nerovnost reprodukovat, 

� reprodukce objektivní nerovnosti na základě párové konfrontace je spolehlivější než 

jejich jednoduché uspořádání. 

 

Metodický postup párového srovnávání je následující: 

1) Identifikovat sledované kontinuum a vybrat pro něj relevantní stimuly třeba podle 

výzkumného problému a ve shodě s výzkumným záměrem, 

2) Dát expertům (respondentům) na posouzení páry např. na kartičkách. Zde je třeba dbát 

na dvojí znáhodnění. 1. znáhodnění pořadí stimulu ve dvojici, tzn. každý stimul by se 

měl vyskytovat i na prvním i na druhém místě, 2. znáhodnění pořadí párových 

stimulů, např. je zamíchat. 

 

                                                 
38 FOTR, J.; DĚDINA, J.; HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. str. 120-145. 
39 FOTR, J.; DĚDINA, J.; HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. str. 120-145. 
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 Párové porovnávání se často užívá ke zpracování výsledků SWOT analýzy. Chceme-li 

např. rozhodnout, zda udržet problémového klienta, nebo se s ním rozejít vytvoříme (vhodnou 

vizualizační technikou) seznam kladů a záporů obou variant. Jinou možností jak oba seznamy 

sestavit jsou: vnější Příležitosti x vnější Hrozby, projevy Slabin x projevy Silných stránek.  

 Praktickým počtem položek bývá 7. Srovnávají se vždy po jedné položce z každého 

seznamu a určuje se „vítěz“ srovnání (klient přinášel mnoho peněz x působil nejvíce 

problémů a nečekaných výdajů). Položce – „vítěz“ se přidělí 2 body, položce „poražený“ 

0 bodů, v případě nerozhodnosti oba získají 1 bod.  

 

 Nakonec se sečte bodový zisk ve sloupci výhod a ve sloupci nevýhod. Získá se tak 

celkový vítěz (např. převažující důvody pro udržení klienta za každou cenu, nebo pro jeho 

opuštění). Exaktní postup s tabulkou lze – poměrně úspěšně – nahradit i „dojmologií,“ 

odhadem. Např.:  

� Projevují se v činnosti spíše silné, nebo slabé stránky týmu?  

� Pociťujeme spíše převahu příležitostí na našem trhu, nebo nás tlačí k zemi početné 

vnější hrozby pro obchod?  

 

Obrázek 2.7 - Matice párového porovnání 

 

Zdroj: Portál pro podnikatele [online]. [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.servqual.estranky.cz/stranka/whatis>. 

 

 Rozhodnutím obou těchto otázek se definuje momentální poloha v Matici volby 

strategie a může se s tímto zjištěním dále pracovat. 
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2.4.4 Marketingový výzkum 

 

 Jde o způsob sběru primárních dat umožňující evidovat výskyt jevů i chování lidí, ale 

také zjistit jejich názory, postoje a motivy. Základní tři techniky marketingového výzkumu 

představují dotazování, pozorování a experiment.40 

 

2.4.4.1 Dotazování 

 Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje 

se pomocí nástrojů a vhodně zvoleného kontaktu s nositelem informací – dotazovaným. Tento 

kontakt může být buď přímý, bezprostřední, jako je tomu v případě písemného odpovídání 

otázek anebo může být zprostředkovaný tazatelem, vstupujícím mezi výzkumníka 

a respondenta. 41 

 

 

Osobní rozhovor 

 Jedná se o standardizovaný rozhovor tazatele pouze s jedním respondentem. Tazatel 

čte otázky, případně i varianty odpovědí, jak je naformuloval výzkumník. V rozhovoru 

dostávají tazatelé přesné instrukce, jak postupovat, přece jen se jedná o různé lidi, kteří se 

ptají různým způsobem, různě se chovají a někdy i různě formulují otázky. Tazatel nesporně 

respondenta ovlivňuje, ať si to uvědomuje nebo ne, v dobrém či špatném smyslu. Práci 

tazatelů je nutné náležitě kontrolovat.  

 Nevýhodou rozhovoru oproti dotazování je, že zachovává méně anonymity. Na druhé 

straně ale víme přesně, kdo nám na naše otázky odpovídal. Výhodou rozhovoru je jeho 

přizpůsobivost. Při rozhovoru je možné navázat kontakt s dotazovaným, zmírnit jeho ostych, 

vysvětlit to, čemu nerozumí, apod. Někteří lidí se raději snáze a lépe vyjadřují ústně, proto je 

v těchto případech a situacích, ve kterých potřebujeme získat důvěru dotazovaného, 

výhodnější použít techniku rozhovoru. Rozhovor také můžeme velmi vhodně spojovat 

s pozorováním.42 

 

 

 

                                                 
40 FORET, M.; STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum. str. 32. 
41 FORET, M.; STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum. str. 32. 
42 FORET, M.; STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum. str. 43-46. 
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V konkrétní situaci je možné rozhovor provádět dvěma způsoby, a to jako: 

a) standardizovaný rozhovor, který je předem připraven, je stanoveno, na co a jak se 

bude tazatel ptát, trvá se na dodržení pořadí otázek a zejména na dodržení stejné 

formulace otázek, včetně případných předepsaných variant odpovědí, 

b) nestandardizovaný (nestrukturovaný, volný) rozhovor, který nemá předem určeny 

závazné formulace a pořadí otázek. Neznamená to, že není předem připravený 

a promyšlený, ale je záměrně veden tak, aby se formou co nejvíce přiblížil volnému 

rozhovoru.43 

 

 Vyhraněnou formou tohoto volného rozhovoru je tzv. neřízený rozhovor, který 

znamená co nejmenší vstupování tazatele do rozhovoru vůbec. Druhým pólem je naopak tzv. 

řízený rozhovor, který je sice stále ještě volný, ale při kterém tazatel dotazovaného 

usměrňuje tematicky a vede ho, aby příliš neodbočoval od tématu. Nejčastěji se využívá 

rozhovoru polostandardizovaného (strukturovaného), v němž jsou využity výhody obou 

zmíněných typů rozhovorů. 

 

2.4.4.2 Pozorování 

 Pozorování je způsob získávání primárních informací a provádí je vyškolení 

pracovníci – pozorovatelé. Pozorovatel pouze registruje sledované reakce a způsoby chování. 

Pozorování lze definovat takto: V daných podmínkách provádí provozovatel systematická 

pozorování. Předpokládá se při tom objektivita pozorovatele, tj. nezávislost pozorovatele 

a objektu tak, že se vzájemně neovlivňují, nepůsobí na sebe. Jsou-li uvedené předpoklady 

splněny, považuje se situace pozorování za normální, objektivní formu získávání informací 

o nějakém objektu. Pozorování tedy probíhá bez aktivní účasti pozorovaného, pouze se 

eviduje jeho chování. 

 Podle stupně standardizace rozlišujeme pozorování standardizované 

a nestandardizované. Při nestandardizovaném pozorování je určen pouze cíl pozorování, 

pozorovatel má jinak volnost rozhodovat sám o jeho průběhu i jeho hlediscích. To však 

znemožňuje porovnávat výsledky získané různými pozorovateli. U standardizovaného 

pozorování jsou přesně definovány jevy, které má pozorovatel sledovat, jsou dány kategorie, 

do kterých bude pozorované skutečnosti zařazovat, je stanoven způsob pozorování, záznamu 

i chování pozorovatele. 44 

                                                 
43 FORET, M.; STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum. str. 43-46. 
44 FORET, M.; STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum. str. 47-48. 



   33 

 Pozorování lze uskutečňovat zjevně nebo skrytě. Skryté pozorování se používá tehdy, 

když by zjevná přítomnost pozorovatele narušovala průběh pozorované skutečnosti. Dále 

rozlišujeme pozorování zúčastněné, kdy je pozorovatel sám součástí pozorovaného jevu 

a nezúčastněné. Při zúčastněném pozorování se pozorovatel snaží zatajit svoji úlohu 

pozorovatele. Volí se tehdy, je-li obzvláště nutné sledovat přirozený průběh chování 

nenarušený zásahem pozorovatele. Velmi důležitý je systematický záznam pozorování. 

Výzkumník zaznamenává skutečné chování a jednání, a to buď osobně nebo pomocí 

elektronických přístrojů. Obrovské množství jevů, s nimiž se pozorovatel setkává, je třeba si 

utřídit, a proto je nutné sestavit seznam kategorií pozorování.  

 Výzkumník by měl ke zkoumanému chování vybrat reprezentativní vzorky populace. 

Dále musí z celku chování vybrat reprezentativní vzorek chování. To podléhá značné libovůle 

ve výběru. Zpravidla je vybírán ten typ chování, který se zdá zajímavý a důležitý. V chování 

jedinců se projevuje určitá stálost, která je zjistitelná a na jejímž základě lze zjistit např. 

nejfrekventovanější chování.45 

                                                 
45 FORET, M.; STÁVKOVÁ, J. Marketingový výzkum. str. 47-48. 
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3 Analytická část 

 

3.1 Charakteristika podniku 

 

3.1.1 Základní údaje 

 

Název podniku:  Torture restaurant - Mučírna 

Sídlo: Komenského 863/9, 779 00  Olomouc 

Identifikační číslo: 87254531 

Daňové identifikační číslo: 7907285331 

Majitel podniku: Tomáš Korčák 

Kontakty: tel.: 777 838 420, e-mail: torture.restaurant@gmail.com 

Webové stránky: www.torture-ol.cz 

Právní forma: podnikatel s živnostenským oprávněním 

Členění dle CZ-NACE: restaurace 

 

 

3.1.2 O restauraci 

 Torture restaurant - Mučírna (dále jen Mučírna) se nachází ve sklepním zařízení 

obytného domu v městě Olomouci nedaleko místní fakulty a ubytovacího zařízení fakulty. 

Její umístění navozuje poklidnou atmosféru, v blízkosti se nachází řeka Morava a historická 

památka Dóm sv. Václava. Současný majitel restaurace zakoupil tyto sklepní prostory od jeho 

majitele v roce 2007 a nechal v nich provést stavební úpravy. Po rozsáhlé rekonstrukci byla 

v únoru 2009 úspěšně otevřena restaurace Mučírna. 

 Majitel restaurace Mučírna pan Tomáš Korčák začal provozovat restauraci na základě 

živnostenského oprávnění ze dne 1. února 2009 vydaného Živnostenským úřadem 

v Olomouci. Předmětem jeho podnikání je hostinská činnost a další s ní související činnosti. 

Majitel působil po dlouhé roky na pozici číšníka v jiném restauračním zařízení, takže může 

své zkušenosti s provozováním stravovacích služeb dobře zúročit a samozřejmě mu nedělá 

žádný problém orientovat se v oboru.  

 Pan majitel se v restauraci také sám aktivně účastní a alespoň je tak v neustálém 

kontaktu se svým personálem. Cílem majitele restaurace je nabídnout zákazníkům kvalitní 

služby za přijatelné ceny a dosáhnout při tom odpovídajícímu zisku. Otevírací doba restaurace 
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Mučírna je od pondělí do čtvrtku od 10:00 hod. do 23:00 hod. v pátek od 10:00 hod. do 24:00 

hod. v sobotu od 11:00 do 24:00 hod. a v neděli od 11:00 hod. do 22:00 hod. 

 Restaurační prostředí je moderně zařízeno v historickém duchu. Jak už z názvu 

restaurace vyplývá, jedná se o stylové prostředí historické mučírny. Prostory jsou vybaveny 

řadou historických ozdob a celé prostředí restaurace je uzpůsobeno a navrženo motivu 

mučírny.  

 Kapacita restauračního zařízení je 120 míst. Interiér restaurace je tvořen několika 

navzájem na sebe propojenými prostory, nachází se zde několik salónů k posezení, barová 

sekce, ale i soukromý salónek pro uzavřenější společnost o velikosti zhruba 25 míst, který je 

vybaven plazmovou televizí s úhlopříčkou 100 cm. Tento soukromý salónek je jako jediný 

nekuřáckou částí restaurace, jinak je celý zbytek restauračního prostranství plně částí 

kuřáckou. Veškeré prostory restauračního zařízení (od úseku výroby, kam spadá kuchyně 

a jiné, včetně úseku odbytu) odpovídají platným hygienickým, provozním i technologickým 

požadavkům. 

 Mezi nejčastější návštěvníky restaurace Mučírna se řadí obyvatelé z blízkého okolí, 

u nichž převládá skupina studentů. Restaurační zařízení je také vhodné ke konání 

nejrůznějších slavnostních akcí typu firemních akcí, maturitních večírků, rodinných oslav, 

apod. Při konání těchto akcí je potřeba se předem domluvit a to buď osobně, e-mailem anebo 

telefonicky na dohodnutém termínu konání akce, nahlásit počet hostů a domluvit jídelníček 

pro celý průběh akce. Dochází tak k zabránění případným problémům a nedorozuměním, 

které jsou spojené s nedostatečným zásobením potravin a nápojů.  

 Zajištění bezproblémového a plynulého zásobování restaurace je rozhodující pro 

samotnou činnost provozování pohostinství. Zásobování je zajištěno na základě smluvních 

vztahů s dodavateli, které si vybírá majitel restaurace. Je velmi důležité vybrat si vhodné 

dodavatele a rozhodnout se pro takové, kteří nabízejí nejvhodnější kombinaci kvality, 

spolehlivosti dodávek, platebních podmínek, záruční doby a nízké ceny. Mezi hlavní 

dodavatele restaurace Mučírna se řadí pivovar Holba a Plzeňský prazdroj, kteří se starají 

o dodávky piva a dalších alkoholických i nealkoholických nápojů. Mezi další dodavatele 

nápojů patří podnik Wine Life, zajišťující především dodávky vín. Podnik Olstar se stará 

o dodávání široké škály značkových domácích a zahraničních lihovin, piv, vín, nealko nápojů, 

cigaret, cukrovinek a dalšího zboží určeného především do gastronomie. O dodávky potravin 

v největší míře pečuje firma Bikos, která se specializuje na dodávky do restaurací 

a podobných zařízení. Mražené výrobky restauraci dodává firma Nowaco. Zásoby surovin 

a materiálů do restaurace jsou prováděny dle potřeby.  
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3.1.3 Nabízené služby 

 Restaurace Mučírna nabízí svým zákazníkům širokou škálu jídel a nápojů, která je 

obsažena ve stálém jídelním a nápojovém lístku, který se zaměřuje především na českou 

kuchyni. Tyto lístky byly sestaveny dle nápadů a návrhů šéfkuchaře a poté projednány 

a schváleny majitelem restaurace. Jelikož je celá restaurace ve stylu historické mučírny, tak 

ani jídelní lístek není výjimkou. Názvy pokrmů jsou vtipně vymyšleny dle stylu restaurace 

a nechybí zde popis, z čeho se každé jídlo skládá. V lístku tedy můžeme najít aktuální 

nabídku dne, studené i teplé předkrmy, polévky, minutky z drůbežího a vepřového masa, 

steaky a bifteky z masa hovězího, pokrmy z ryb, bezmasá jídla, těstoviny, saláty, dezerty 

a přílohy. Sortiment nápojů je taktéž velmi obsáhlý a zajisté dokáže uspokojit i ty 

nejnáročnější zákazníky. Nabídka se skládá z obrovské škály alkoholických 

a nealkoholických nápojů, kde nechybí piva, vína, likéry, bourbony, whisky, gin, brandy, 

vodka, cognac a další destiláty. Z nealkoholických nápojů je to od sody, vody přes slazené 

limonády až k džusům, ledovým čajům a energetickým drinkům konče. Samozřejmě nesmí 

chybět ani teplé nápoje v podobě několika druhů kávy, horké čokolády a čaje. V nabídce 

restaurace nechybí ani ostatní pochutiny na mlsání typu brambůrek, tyčinek, arašídů apod. 

Ceny nabízených pokrmů a nápojů restaurace jsou nastaveny podle konkurence.  

 Restaurace nabízí každý všední den svým zákazníkům obědové menu, které se 

aktuálně obměňuje a skládá se z 8 až 10 hlavních jídel, polévky a nápoje k tomu. Obědové 

menu je sestavováno tak, aby si přišel na své každý zákazník. Zahrnuje vždy jídla obsahující 

různé druhy masa, ale minimálně i jedno jídlo bezmasé. Možnost využít obědového menu 

probíhá pouze v době od 10 do 14 hodin každý den. Cena tohoto menu je pro všechny jídla 

jednotná a představuje částku 79 Kč. Nabídku obědového menu využívají nejčastěji lidé 

pracující v blízkém okolí restaurace, ale i náhodní kolemjdoucí anebo studenti s nedaleké 

fakulty. Zákazníci mají možnost si obědové menu odnést sebou v přenosných nosičích, 

případně zbylé části svého obědového menu na požádání dostanou zabalené s sebou 

k pozdější konzumaci.  

 Restaurace Mučírna také pořádá dle zavedených zvyklostí, tradic a obyčejů nejrůznější 

akce a nabídky pro své zákazníky. V nedávné době tomu bylo například na Zelený čtvrtek, 

kdy nabízela svým zákazníkům speciální nabídku zeleného piva a nechybělo ani zelené 

polední menu.  
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3.1.4 Organizační struktura 

 Personál restaurace je tvořen majitelem, který je zároveň vedoucí provozu a zajišťuje 

plynulý chod celé restaurace. Majitel dohlíží na dodržení veškerých bezpečnostních, 

hygienických i technologických podmínek a pravidel při práci zaměstnanců a v nutných 

případech plní funkci potřebného zásobování. V současné době je v restauraci zaměstnáno 

6 zaměstnanců, z nichž se jedná o dva kvalifikované kuchaře s praxí, pomocnou sílu do 

kuchyně, jeden zkušený číšník a příjemná servírka. V případě potřeby je majitel schopen 

zastat funkci číšníka. Náplň práce pracovníků obsluhy je závislá na způsobu a formě obsluhy. 

Majitel taktéž přijímá dle sezónní potřeby brigádníky, umožňuje ve své restauraci zaučení 

studentům na učňovské praxi a zároveň dle potřeby zastává práci údržbáře. O úklid se starají 

servírky a číšníci, není proto potřeba najímat žádný personál na úklid.  

 Při výběru personálu kladl majitel velký důraz na délku praxe, znalosti a dovednosti 

v oboru a příjemné a důvěryhodné vystupování zaměstnanců. K nejdůležitějším článkům 

personálu jednoznačně patří kuchaři, jelikož jedním z nejčastějších důvodů nespokojenosti 

zákazníků patří špatná výroba připravovaných jídel. Kuchař tedy odpovídá nejen za výsledky 

své práce a plynulý chod výroby, dále musí dodržovat zásady poctivosti prodeje a kvality 

výrobků a v neposlední řadě má na starosti i celkové udržování hygieny a čistoty v kuchyni. 

 

 

Obrázek 3.1 – Organizační struktura restaurace Mučírna 

 

Zdroj: vlastní 
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3.2 Analýza makroprostředí 

 

 Makroprostředí každé organizace je ovládáno především faktory ekonomickými, 

demografickými, politicko-právními, sociálně-kulturními, společenskými, přírodními, 

technologickými a vlivem globálního makroprostředí. Makroprostředí je danou organizací 

neovlivnitelné a jen velmi obtížně kontrolovatelné. Působení těchto sil ovlivňuje činnost 

každého podniku a zapříčiňuje změny v chování podniků i jeho zainteresovaných stran. 

 

 

3.2.1 Ekonomické faktory 

 Mezi základní faktory, které ovlivňují ekonomickou činnost podniku patří vývoj HDP, 

inflace, nezaměstnanosti, kupní síla obyvatelstva, mzdy, měnové ukazatele a ceny 

jednotlivých komodit. V následující tabulce je uveden přehled nejdůležitějších 

makroekonomických faktorů za posledních pět let. 

 

 

Tabulka 3.1 – Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů v letech 2005 - 2009 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

HDP v mld. Kč 2 983,9 3 222,4 3 535,5 3 689,0 3 627,2 

HDP v Kč na 1 obyvatele 291 561 313 868 342 494 353 701 345 727 

Meziroční vývoj HDP v % 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,2 

Míra inflace v %, prům. 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 

Meziroční vývoj inflace v % 2,2 1,7 5,4 3,6 1,0 

Míra nezaměstnanosti v %, prům. 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kč 18 344 19 546 20 957 22 691 23 598 

Meziroční změna prům. mezd v % 5,0 6,6 7,2 8,3 4,0 

Indexy spotřebitelských cen-životních Ná 
(průměr roku 2005 = 100) 

100,0 102,5 105,4 112,1 113,3 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-5>. 
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Hrubý domácí produkt 

 Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech 

odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně 

služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní 

výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná 

hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu. Prvotní 

propočet je proveden v běžných cenách. Pro potřeby sledování vývoje s vyloučením vlivu 

změn cen následuje převod do průměrných cen předchozího roku, ze kterých se tzv. řetězením 

získají údaje ve stálých cenách roku 2000. 

 Hrubý domácí produkt je důležitý ukazatel postupového růstu ekonomiky. Vyjadřuje 

celkovou peněžní hodnotu zboží a služeb, které byly vytvořeny v daném období (nejčastěji se 

bere v úvahu jeden kalendářní rok) na určitém území (stát). HDP se využívá pro určování 

výkonnosti jednotlivých ekonomik.  

 Hrubý domácí produkt České republiky celkově za rok 2009 poklesl ve srovnání 

s předchozím rokem reálně o 4,2 %. Výrazný pokles HDP je známkou dopadů globální 

finanční krize, která okrajově zasáhla Českou republiku a vyvolala pokles poptávky po 

statcích a službách v celosvětovém měřítku. Dalším důvodem tohoto vývoje je také závislost 

ČR na proexportní průmyslové výrobě. Propad objemu investic a recese na většině vývozních 

trhů přispěla k ostrému zhoršení ekonomické situace. Ovšem česká ekonomika, díky 

mezičtvrtletnímu růstu HDP od druhého čtvrtletí 2009, již vystoupila z recese. Může se říci, 

že nejhorší fázi má česká ekonomika za sebou. V roce 2010 se situace bude zlepšovat jen 

pozvolna a postupný růst potáhne spotřeba domácností a exportní poptávka. Ovšem výhledy 

hospodářského růstu závisí na důvěře domácností a výkonu cílových trhů, tedy především 

Německa.46 

 Ministerstvo financí očekává pro rok 2010 mírný nárůst ekonomické aktivity o 1,3 %. 

Struktura růstu bude ovlivněna oživením ekonomik hlavních obchodních partnerů, a proto by 

růst HDP měl být tažen zejména zahraničním obchodem. Cesta české ekonomiky ze současné 

krize bude ještě zdlouhavá a nejistá. Oživení zůstává spíše mdlé než dynamické. Vysoká 

nezaměstnanost a přebujelé deficity veřejných financí drží při zemi ekonomiku mnoha 

vyspělých zemí, včetně České republiky. Rok 2009 znamenal pokles HDP ve většině 

vyspělých zemích světa. Pro rok 2010 však OECD již očekává ekonomické oživení ve všech 

                                                 
46 Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpoh021210.doc>.  
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světových regionech. Nejvíce se bude dařit ekonomikám, které nejvíce zjednodušují a zlepšují 

podmínky pro byznys. 

 

Inflace 

 Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny, tj. charakterizuje míru 

znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Míra inflace je měřena pomocí 

přírůstku indexu spotřebitelských cen. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v roce 2009 

o 1 %. Roste-li míra inflace, dochází ke znehodnocování měny, výrobky se stávají dražšími, 

jsou méně dostupné a dochází k růstu úrokových sazeb. Úvěry se tak stávají dražšími a tím 

pádem klesá i jejich dostupnost. 

 Průměrná inflace za rok 2009 se pohybovala okolo 1 %. Ani v letošním roce nebude 

inflace podle analytiků představovat pro českou ekonomiku problém. Další růst inflace by 

měl být velmi pozvolný. Rychlému růstu cen brání pouze pozvolné oživení ekonomiky. 

Zvýšení DPH a spotřebních daní v letošním roce by se sice mělo projevit zvýšením cen, 

ovšem nikoliv globálně napříč celou ekonomikou. Růst bude u každé položky individuální.  

 V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v březnu 2010 o 0,7 % (v únoru 

o 0,6 %). Mírné zrychlení cenového růstu ovlivnily zejména ceny v oddíle potraviny 

a nealkoholické nápoje v důsledku zmírnění jejich meziročního poklesu. Dominantní vliv na 

růst cenové hladiny měly ceny pohonných hmot, které byly vyšší o 21,7 %. V bydlení 

vzrostlo čisté nájemné o 10,7 %, v tom regulované nájemné se zvýšilo o 18,4 % a tržní 

o 1,3 %. Ceny vodného byly vyšší o 4,1 % a stočného o 4,6 %. Ceny stravovacích služeb se 

zvýšily o 2,6 % a ubytovacích služeb o 1,9 %. 

 Na snižování cenové hladiny působily nadále, i když se slábnoucí intenzitou, ceny 

v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení klesly ceny zemního plynu o 12,3 % 

a ceny elektřiny o 2,7 %. Pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace ovlivnilo snížení cen 

mobilních telefonů o 12,0 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 2,5 % vlivem slev 

mobilních operátorů. Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 %, ceny služeb byly vyšší o 2,2 %. 

Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 

100,4 %. 

 Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 

posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 0,7 %, což je 

o 0,1 procentního bodu méně než v únoru 2010.47 

                                                 
47 Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-25]. Dostupný z WWW: 

<http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cisc040910.doc>.  
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Nezaměstnanost 

 Obecná míra nezaměstnanosti je počítána jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové 

pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle 

mezinárodních definic a doporučení (Eurostatu a Mezinárodní organizace práce ILO). Jedná 

se o odhady z výběrového šetření pracovních sil. Předmětem šetření jsou všechny osoby 

obvykle bydlící v soukromých domácnostech. Šetření se nevztahuje na osoby bydlící 

dlouhodobě v hromadných ubytovacích zařízeních. 

 Rostoucí míra nezaměstnanosti má za následek zvýšení nabídky práce a umožňuje tak 

vedoucím pracovníkům vybrat si mezi větším počtem uchazečů o pracovní místo. Naopak 

klesající míra nezaměstnanosti zapříčiňuje snížení dostupnosti potenciální pracovní síly. 

 Míra nezaměstnanosti v ČR za rok 2009 činila 6,7 %. Zahájení sezónních prací 

a mírné oživení ekonomiky zlepšilo situaci na českém pracovním trhu. Podle březnového 

odhadu MPSV klesl počet nezaměstnaných o 10 311 na 572 824. Míra nezaměstnanosti 

reagovala poklesem ze sedmiletých maxim 9,9 % na 9,7 %. Ve stejném období před rokem 

dosahovala nezaměstnanost Česka 7,7 %. 48 

 Meziročně přibylo ke konci března 123 912 lidí bez práce. Nejvyšší míra 

nezaměstnanosti byla zaznamenaná v okresu Jeseník a Bruntál, nejnižší v okresech Praha-

východ a Praha. Úřady práce evidovaly k 31.březnu 2010 celkem 33 137 volných pracovních 

míst, o 1 017 více než v únoru. Na jedno volné místo v průměru připadalo 17,3 uchazeče. 

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti Česka dosahovala v únoru podle Eurostatu 8,2 % 

a byla o 2,0 % nižší než průměr EU27.49 

 

Průměrná mzda 

 Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů 

připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují 

základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady 

mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly 

v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu 

po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) 

placené zaměstnavatelem. 

                                                 
48 Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam020510.doc>.  
49 Finanční noviny [online]. [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.financninoviny.cz/zpravy/nezamestnanost-snizily-sezonni-prace-lepe-bude-az-za-rok/460720>. 
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 Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo 

se zaměstnancem dohodnuté srážky. Růst mezd představuje vyšší kupní sílu zákazníků a tedy 

i zvýšení poptávky po produktech a službách. Zároveň růst mezd zapříčiňuje i zvyšování 

nákladů na vyplácení mezd zaměstnancům a ostatním organizacím odebírajícím dané 

produkty a služby. 

 Průměrná mzda loni v Česku vzrostla o 907 korun na 23 598 Kč. Proti předchozímu 

roku tak byla vyšší o čtyři procenta. Po odečtení inflace se mzda v loňském roce zvýšila o tři 

procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí roku 2009 průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla 

meziročně o 5,2 procenta, tedy o 1268 korun na 25 752 korun. Reálná mzda se zohledněním 

inflace vzrostla o 4,8 procenta. Na tento relativně vysoký růst mělo vliv hlavně propouštění 

zaměstnanců s nižšími platy, pokles nemocnosti a vyplácení mimořádných odměn v důsledku 

legislativních změn.50 

 Rychlý růst průměrné mzdy v posledním čtvrtletí je podle hlavního ekonoma 

Raiffeisenbank Pavla Mertlíka výsledkem nárůstu nezaměstnanosti, kdy firmy přednostně 

propouštějí zaměstnance s nižší kvalifikací a tedy i nižší mzdou. Dalším faktorem je 

skutečnost, že prosinec byl obdobím vyplácení ročních odměn. Zveřejněná data nemění nic 

na odhadu, že letos porostou mzdy jen velmi pomalu. 

 Platy za celý rok se zvýšily v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Konkrétně 

v podnikatelském sektoru průměrné výdělky za celý rok stouply o 3,8 procenta, 

v nepodnikatelském o 4,7 procenta.51 

 ČSÚ od prvního čtvrtletí 2009 zveřejňuje čísla o průměrných mzdách podle nového 

konceptu, který zahrnuje všechny zaměstnance a celé národní hospodářství. Podle nové 

metodiky průměrné výdělky nejvíce klesly v odvětví těžba a dobývání, a to o 3,2 procenta. 

O 1,6 procenta se snížily od října do prosince v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. 

Naopak nejvyšší růst byl u výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 

vzduchu, kde se průměrné platy zvýšily o 16,4 procenta. Nejvyšší nominální mzda 

v peněžnictví a pojišťovnictví byla zhruba 3,6krát vyšší než nominální mzda v oblasti 

ubytování, stravování a pohostinství. 

 

 

                                                 
50 Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz030910.doc>. 
51 Finanční noviny [online]. [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.financninoviny.cz/zpravy/prumerna-mzda-je-23-598-kc-vetsina-vsak-vydelava-mene/445970>. 
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Měnové ukazatele 

 Mezi další ukazatele výkonnosti ekonomiky rozhodně patří měnové ukazatele, čímž se 

má na mysli kurz české koruny vůči euru a americkému dolaru. Směnný kurz je jednou 

z nejdůležitějších cen v ekonomice. Zatímco pro domácnosti je posilování kurzu domácí 

měny výhodné, v případě podniků může mít až likvidační charakter. Sílící koruna zapříčiňuje 

to, že české produkty a služby jsou v zahraničí drahé a s tím je spojený i zhoršující se export 

do zahraničí. Zahraniční produkty a služby se ovšem naopak stávají levnější. 

 Pro českou korunu je dobré, že Česká republika nemá velkou angažovanost vůči 

zahraničním měnám, ovšem není pro ni dobré to, že ekonomický vývoj České republiky je 

vysoce závislý na zahraničních trzích. Česká koruna je jednou z prvních měn ve střední 

a východní Evropě u které došlo k oživení. Přesto jsou zhoršující se podmínky obchodu 

určitým problémem a mohly by způsobit to, že síla koruny by byla z krátkodobého až 

střednědobého hlediska nadhodnocena. Pokud se růstové podmínky Eurozóny po delší dobu 

nezmění, je dosti možné, že vztah EUR/CZK se může vrátit ke starým maximům alespoň 

do té doby, než se ekonomika vyrovná. Volatilita české koruny nyní není tak výrazná jako 

například v loňském a předloňském roce. Vývoj eura vůči ostatním světovým měnám však 

v současné době není vůbec jistý a ve vztahu k nim by nám přijetí eura v současné době vyšší 

jistotu pravděpodobně nepřineslo.52 

 Minulý rok jasně dokázal, že se díky vzájemné provázanosti jednotlivých ekonomik 

česká měna stále více podobá bárce na moři, která se vlní společně s tím, jak klidné 

či rozbouřené moře právě je. Byla to proto především druhá polovina minulého roku, která 

měla hlavní podíl na tom, že koruna dokázala uzavřít rok 2009 v zelených číslech, když se 

začala vracet na finanční trhy tolik kýžená důvěra. K jejímu návratu pomohl mix agresivní 

fiskální a především monetární politiky. Ten měl za následek náhlé (a především dočasné) 

zvýšení vládou stimulované poptávky, které bylo podepřené dramatickým snížením 

úrokových sazeb. Příčinou této náhlé změny prostředí byla monetární expanze centrálních 

bank, které zaplavily finanční instituce novými penězi. Ty měly náhle opět přebytek likvidity, 

se kterým naložily nejlépe, jak uměly, a protože si soukromý sektor zrovna procházel 

hlubokou krizí, staly se jasnou volbou „bezpečné“ vládní dluhopisy. 53 

 

 

                                                 
52 Finanční noviny [online]. [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: 

<http://www.financninoviny.cz/podnikatele/zpravy/bylo-by-firmam-nyni-lepe-s-eurem/453814>. 
53 Finanční noviny [online]. [cit. 2010-03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.financninoviny.cz/financni-

krize/analyzy/zpravy/koruna-v-roce-2010-snadne-to-mit-nebude/418807>. 



   44 

3.2.2 Demografické faktory 

 Demografie je věda, která se zabývá lidskou populací. Demografické faktory jsou pro 

každý podnik velmi důležité, protože zákazník, ať už se jedná o jedince, domácnost či jinou 

skupinu osob, představuje konečného hodnotitele jejich produktu či služby, a proto by měl být 

předmětem jejich zájmu. Demografická struktura je podstatná pro vytváření spotřebních 

segmentů. Za nejdůležitější a nejpodstatnější demografické faktory ovlivňující chod podniku 

se považuje: velikost populace, prostorové rozmístění, věková struktura, hustota osídlení, 

ekonomická aktivita, příjmové skupiny, vzdělání a kvalifikace, oblast infrastruktury, dopravní 

dostupnosti a mobility, porodnost a úmrtnost populace a migrační tendence. 

 Demografické prostředí stanovuje utváření tržních segmentů, jejich strukturu, 

rozmístění a velikost. Proto podniky, které chtějí na trhu uspět, by měly analyzovat množství 

a složení spotřebitelů, kteří jsou ochotni a schopni jejich produkt či službu koupit. 

 Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 31. prosinci 2009 celkem 

10 506 813 obyvatel. Celkový počet obyvatel se v roce 2009 zvýšil o 39,3 tisíce osob, 

zatímco v roce 2008 o 86,4 tisíce. Počet narozených převýšil počet zemřelých o 10,9 tisíce 

osob. Současná vlna zvýšené porodnosti tak zřejmě dosáhla svého vrcholu v roce 2008. Od 

minima z roku 1999 nepřetržitě rostoucí úroveň plodnosti v loňském roce stagnovala, resp. se 

nepatrně snížila. Průměrný počet dětí narozených jedné ženě klesl z 1,50 na 1,49. V roce 2009 

však dále, i když méně výrazně než v předchozích letech, pokračoval trend posunu mateřství 

do pozdějšího věku. Zahraniční migrací přibylo celkem 28,3 tisíce osob.54 

 

Tabulka 3.2 – Počet obyvatel v Olomouckém kraji k 1. 1. 2009 

Okres Celkem  Muži Ženy 

Jeseník 41 404 20 560 20 844 

Olomouc 231 339 112 353 118 986 

Prostějov 110 159 53 629 56 530 

Přerov 134 722 65 921 68 801 

Šumperk 124 513 61 258 63 255 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.olomouc.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xm>. 

 

                                                 
54 Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.olomouc.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031510.doc>. 
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 Přistěhovalých bylo však oproti roku 2008 téměř o polovinu méně, vystěhovalých 

naopak dvojnásobek. Mezi přistěhovalými bylo nejvíce cizinců se státním občanstvím 

ukrajinským (8,1 tisíce), slovenským (5,6 tisíce), ruským (4,1 tisíce) a s občanstvím 

Spojených států amerických (2,5 tisíce). Méně bylo i rozvodů (o 2,2 tisíce), živě narozených 

dětí (o 1,2 tisíce) a potratů (o 0,9 tisíce), ale výrazně se snížil především i počet sňatků (o 4,6 

tisíce).55 

 

Tabulka 3.3 – Základní demografické údaje v Olomouckém kraji  

 2009 

Stav obyvatel k 31. 12. 642 041 

Celkový přírůstek obyvatel -96 

Přirozený přírůstek obyvatel 429 

Živě narození 7 134 

Zemřelí 6 705 

Migrační saldo -525 

Přistěhovalí 3 822 

Vystěhovalí 4 347 

Sňatky 2 827 

Rozvody 1 741 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.olomouc.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xm>. 

 

 Olomoucký kraj představuje kraj s nižší ekonomickou výkonností, ale relativně 

příznivým stavem životního prostředí. Tento kraj rozhodně nepatří k těm nejmenším v České 

republice a dokazuje to počtem obyvatel, který se vyšplhal na konci roku 2009 až k 642 041 

obyvatelům, z nichž 313 601 obyvatel představují muži a 328 440 obyvatel je ženské 

populace. Počet obyvatel v posledních letech mírně stagnuje a je tomu tak i v Olomouckém 

kraji. Největším městem je zde Olomouc se svým podílem 231 339 obyvatel, kraj má celkem 

406 obcí.56 

                                                 
55 Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.olomouc.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031510.doc>. 
56 Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.olomouc.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xm>. 
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 Restaurace Mučírna se nachází v nedaleké blízkosti studentského zařízení, proto 

největší návštěvnost představuje skupina studujících obyvatel Olomouckého kraje ve věku 15 

až 30 let bez ohledu na pohlaví a úroveň vzdělání. 

 

 

3.2.3 Politicko-právní faktory 

 Politicko-právní faktory mají obrovský vliv na podnikatelskou činnost, především 

z hlediska legislativy. Povinností každé firmy je dodržovat státem vydané zákony, nařízení, 

vyhlášky a další normy, které ovlivňují činnost podnikání s primárním cílem chránit 

spotřebitele a zájmy společnosti. 

 Restaurace Mučírna se řídí téměř dvěma sty zákony a dalšími třemi sty podzákonnými 

právními předpisy. Jmenovitě sem spadá v prvé řadě Ústava ČR a Listina základních práv 

a svobod, dále Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákoník práce, 

Zákon o mzdě, Zákon o zaměstnanosti, Zákon o pojistném na sociální zabezpečení, Zákon 

o zdravotním pojištění, Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmu, Zákon o nemocenském 

pojištění zaměstnanců, Zákon o požární ochraně, atd. Souhrn povinností podniku vyplývající 

z platné legislativy překračuje dva tisíce.  

 Podnik je dále povinen dodržovat právní předpisy v takových oblastech jako je životní 

prostředí, metrologie, výrobky a služby, environment a ostatní oblasti. Legislativou se tedy 

rozumí soubor veškerých právních předpisů, které upravují zákonnou cestou vztahy mezi 

jednotlivými subjekty a vládou, chrání podniky před nekalou hospodářskou soutěží, podvody 

a také chrání spotřebitele před lživou a klamavou reklamou apod.  

 Oblast hostinské činnosti spadá mimo jiné do potravinářského průmyslu, kde je 

potřeba dodržovat celou řadu právních a hygienických předpisů, ke kterým vstupem ČR do 

EU přibyly ještě další. Patří mezi ně i Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích 

na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb., doplněná o systém HACCP. HACCP 

představuje systém preventivních opatření (kritických kontrolních bodů), které slouží 

k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících 

s jejich výrobou tedy zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a konečným 

prodejem zákazníkovi. Dodržení všech těchto norem je pro podnik náročné především 

z hlediska finančního. 

 Restaurace Mučírna dodržuje všechny výše zmíněné právní normy a k platné 

legislativě přistupuje zodpovědně, řídí se jí a dodržuje ji. Dělá to nejen z důvodu 
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beztrestnosti, ale i pro dobré jméno podniku, které je zárukou korektnosti a čestnosti. Tím si 

podnik zajišťuje konkurenční výhodu a větší schopnost obstát na trhu. 

 

 

3.2.4 Sociálně-kulturní faktory 

 Sociálně-kulturní úroveň společnosti se vyznačuje národními, kulturními a etickými 

zvyky a pravidly, etikou, náboženstvím a filozofií, věkovou strukturou obyvatelstva, 

rozdělením dle pohlaví, povolání a výše příjmů, sociální úrovní rodin a kvalitou vnitřního 

života, tradicemi a kulturními hodnotami, úrovní a vyspělostí školství, zájmy, módou 

a dalšími. Sociálně-kulturní faktory představují činitele, který ovlivňuje chod podniku 

v takovém směru, že např. s rostoucí úrovní vzdělání obyvatelstva poroste i úroveň příjmů 

obyvatelstva, což má za následek růst investičních možností budoucích spotřebitelů. 

 Česká republika stejně jako ostatní státy prochází postupem času vývojem, který se 

promítá do životního stylu a úrovně obyvatelstva. Lidé neustále hledají způsob a prostředky 

jak zkvalitnit svůj život, což se promítá do všech oblastí života včetně nároků na kvalitu 

stravování.  

 V současné době stále nabývá většího rozměru trend zdravého životního stylu, s čímž 

bezpodmínečně souvisí i pohostinství a zdravé stravování. Pohostinství představuje základní 

vlastnost člověka od začátku civilizace, jelikož základem každého pohostinství je výživa 

tj. základní potřeba každého člověka. Restauracím se tak otevírají nové možnosti. Jelikož se 

dnešní společnost vyznačuje pohodlím, leností a pohodlností, větší péčí o sebe, svůj majetek 

a o své okolí, narůstá větší počet potenciálních zákazníků restaurací. Rozhodování 

spotřebitele je ovlivňováno především rodinnou výchovou, preferencemi, výší příjmu, 

ekonomickou aktivitou v lokalitě, sociální úrovní a dalšími činiteli. 

 Rostoucí tendence spotřeby zdravého stravování má hned několik důvodů. Jedná se 

především o celkové prospění lidstvu jako takovému, jelikož člověk, který se správně 

a zdravě stravuje, je méně náchylnější k nemocem a má více posílenou imunitu než člověk 

nedbající zdravému stravování. Velký vliv zde sehrává i zdravotnická osvěta. Spotřebitel má 

dnes možnost vybrat si z nepřeberného množství nabízených pokrmů ten, který odpovídá jeho 

potřebám, chuti, životnímu stylu, ale i finančním možnostem. 
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3.2.5 Přírodní faktory 

 Faktory přírodního prostředí představují souhrn vnějších podmínek, které ovlivňují 

lidstvo. Jedná se o biosféru, fyzikální pole, klima a ovzduší, půdu a horniny, nerostné 

suroviny, povrchové a podzemní vody, atd. Lidská populace je omezována zásobami 

přírodních zdrojů, nedostatkem surovin a obnovitelných zdrojů, nedostatkem vody, 

mizejícími deštnými pralesy a lesy a především pak cenou za tyto ubývající zdroje. Nelze 

zapomenout na znečišťování planety Země a neustálé ekologické a jiné katastrofy. Všechny 

tyto faktory se bezpochyby promítají v národních hospodářstvích a ekonomice každého státu, 

ovlivňují trhy a zdroje pro jeho podnikání. 

 Restaurace Mučírna se nachází v blízkosti řeky Moravy, což pro ni představuje velké 

riziko především, pokud nastanou nepříznivé události, řeka se vylije ze svých břehů 

a znesnadní tak nejen příchod zákazníků, ale i samotný chod restaurace. 

 

 

3.2.6 Technologické faktory 

 Nejdramatičtější silou, která formuje životy lidí, je technologie. Technický pokrok 

a faktory technologického prostředí se dnes projevují zrychlujícím tempem změn a vývoje. 

Podniky jsou nuceny nejen sledovat neustálé změny v technologiích, ale také brát tyto změny 

v úvahu a především si uvědomit to, jak tyto nové technologie mohou uspokojovat potřeby 

a přání zákazníků. Zároveň musí přihlédnout k faktu, že každý spotřebitel chce být 

přesvědčen o bezpečnosti, nezávadnosti a kvalitě nových výrobků a služeb. 

 Technický pokrok se v současnosti velkým způsobem podílí na rozvoji jednotlivých 

odvětví, ovlivňuje vývoj nových výrobních procesů, postupů, metod, výrobků a ovlivňuje 

utváření nových trhů. V aktuální době se zkracuje délka odbytové životnosti výrobků 

a převládá snaha o maximální automatizaci výrobních procesů. Zapříčiněno je to neustále se 

zrychlujícím pokrokem a inovacemi a také zvyšujícím se počtem konkurentů, kteří jsou 

vlivem těchto změn nuceni k neustálým inovacím svých produktů a služeb. Mezi nové 

příležitosti lze zařadit nové postupy při výrobě a nové možnosti používaných materiálů. 

 Mimořádně rychlý rozvoj internetu v uplynulých letech a vývoj nových informačních 

technologií se dotkl prakticky veškeré lidské činnosti, především však ekonomiky. Bez 

využití moderních informačních technologií si dnes nelze efektivní fungování jakéhokoliv 

ekonomického provozu představit. Nové technologie přinesly změny dosavadních modelů 

řízení a distribuce i pro chování spotřebitelů. 
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 Přizpůsobit podnik neustále se vyvíjejícím oblastem techniky a technologií mu může 

pomoci obstát v těžkém konkurenčním boji. Každá firma by měla v rámci zachování své 

konkurenceschopnosti a dobré pověsti na trhu dbát na to, aby kvalita výrobků a služeb, které 

nabízí byla přinejmenším taková, jakou ji poskytuje její konkurence. Přinese tak svým 

budoucím zákazníkům určitou zvýhodněnou službu navíc nebo jakékoliv jiné zvýhodnění 

oproti konkurenčnímu podniku, které je schopen zákazník ocenit. 

 Odvětví pohostinství, které je v rozhodující míře tvořeno malými a středními podniky, 

nedrží v současné éře revoluce moderních technologií krok s ostatními odvětvími při 

využívání moderních technologií. K zajištění účinné reakce na každou novou potřebu 

zákazníka, stejně tak jako na konkurenční pozici a zlepšení produktivity a efektivnosti 

činností nemají však restauratéři jinou možnost, než aktualizovat dosavadní systémy a využít 

nových technologií. Nové technologie rychle pronikají do všech odvětví a pro pohostinství je 

životně důležité tyto trendy nejen sledovat, ale především je respektovat.  

 Čím propracovanější technické zázemí restaurace má, tím větší má šance na úspěch 

v konkurenčním boji. Technologie bezpochyby usnadňuje chod celé restaurace, ať už se jedná 

např. o formu platebních terminálů, které usnadňují vyřizování objednávek, ohřívače talířů, 

který zajišťuje optimální teplotu servírovacího nádobí, speciálního grilu na steaky anebo 

filtračního zařízení, které odvětrává nepříjemné pachy pryč z místností.  

 Na důležitosti také v poslední době nabývají velké požadavky na ekologickou 

nezávadnost, šetrný přístup k životnímu prostředí a ke snižování množství odpadů. Většinu 

výrobků, které restaurace poskytuje zákazníkům spolu s provedením souvisejících služeb, 

odebírá od svých dodavatelů. Proto se přikládá velká důležitost na to, aby tyto výrobky měly 

odpovídající kvalitu a pečlivě se na to dohlíží.  

 

 

3.2.7 Vlivy globálního makroprostředí 

 Kromě obecných vnějších činitelů je podnik v kontaktu s řadou dalších hospodářských 

seskupení a organizací.  

 

 Globální trendy jsou ty, které představují celkový problém lidstva a v současnosti se 

v plné míře projevují i na území České republiky. Bude-li lidstvo pokračovat v současném 

ovlivňování světa hrozí jeho nekontrolovatelné změny, týkající se životního prostředí 

a nadnárodních společností, které se vymaňují z vlivu jednotlivých států nebo skupin států, 

nicméně generují konfliktní potenciál, který může státy nebo národy v různém rozsahu 
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ohrozit. Příkladem je nedostatek přírodních zdrojů, vývoj počtu a struktury obyvatelstva, 

skleníkový efekt vedoucí k oteplování zeměkoule, koncentrace bohatství na jedné straně 

a chudoby na straně druhé a to, jak uvnitř jednotlivých zemí, tak i mezi zeměmi samotnými, 

které pak můžeme dělit na země věřitelské a dlužnické atd.  

 Všem trendům je společná skutečnost, že spektrum ohrožení a nebezpečí pro každý 

suverénní stát je zvýrazněno třemi znaky: dynamikou, komplexností a sníženým významem 

geografického prostoru. Propojené světové hospodářství plně zasahující do vnitřního prostředí 

České republiky je poháněno silným a z větší části nebrzděným tokem informací, idejemi, 

kulturními hodnotami, kapitálem, zbožím, službami a lidmi. Současně s tím pro Českou 

republiku nabývají na důležitosti ekologické faktory jako je nedostatek vody, eroze půdy, 

likvidace (ničení) lesů, které povedou k soupeření o přístup k přírodním zdrojům. Vzácné 

zdroje budou muset být alokovány pro bezpečnostní účely nebo k zajištění existence 

z pohledu životního prostředí. Změny klimatu (projevující se například rozsáhlými 

povodněmi) a znečišťování životního prostředí jedovatým odpadem (uvolňováním toxických 

a radioaktivních substancí). Navíc bude, na základě angažování se v krizových oblastech, 

stále více vzrůstat hrozba teroristických akcí vůči České republice včetně její možné 

konfrontace s bioteroristickými útoky. To si bude vyžadovat efektivní sdílení nákladů na boj 

s terorizmem v rámci celé EU. Zvyšující se náklady na nasazování sil do mírových operací si 

vyžadují vznik větších aliancí prosazujících stejné nebo podobné politické cíle k zajištění 

koordinované bezpečnostní politiky, podporované společným financováním. Všeobecná 

spolupráce v boji proti vznikajícím hrozbám je podmiňována i vzrůstající vzájemnou 

závislostí z důvodu politické, ekonomické a obchodní provázanosti. 

 

 Česká republika jako člen NATO i EU musí při řešení problémů vycházet z aliančních 

závazků a materiálů. To ovšem neznamená, že opustí národní zájmy a alianční materiály bude 

bezmyšlenkovitě přijímat. S ohledem na požadavek postavit se hrozbám, ať již přijdou 

z kteréhokoliv směru, bude NATO/EU působit v širším strategickém prostředí ovlivněném 

několika klíčovými faktory. Prvořadými z nich jsou: globalizace, zvyšující se technická 

vyspělost a prohlubující se asymetričnost boje, vlivy měnící se demografie a prostředí, 

upadající státy, radikální ideologie a nevyřešené konflikty. Tyto faktory jsou schopny otřást 

s bezpečnostními zájmy NATO/EU v příštích 15 až 25 letech, zvláště proto, že napětí, krize 

a konflikty se i nadále budou objevovat s krátkou dobou varování a v geograficky od sebe 

vzdálených oblastech. 
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 Pokračující globalizace znamená, že země NATO/EU včetně České republiky budou 

stále více závislé na všeobecné stabilitě kdekoli na světě. Nestabilní oblasti budou globálně 

sledovány a nestabilní situace v nich může být eskalována i vlivem veřejných informačních 

zdrojů a sítí. Česká republika je a musí být schopna reagovat na nové hrozby rychle, přesně 

a pružně tak, aby síly mohly být efektivně nasazeny, kdekoliv budou potřebné.57 

 

 

3.2.8 Shrnutí výsledků analýzy makroprostředí 

 Existenci a rozvoj podniku neovlivňuje pouze jeho vnitřní prostředí, ale každý podnik 

je také vystaven i působení vnějších vlivů prostředí, ve kterém se vyskytuje. Vlivy 

makroprostředí působí bez výjimky na každý podnik a žádný z nich tyto vlivy nedokáže 

výrazným způsobem omezit nebo dokonce ovlivnit. Proto aby podnik přežil v neustálém 

konkurenčním boji, musí se těmto vlivům makrookolí přizpůsobit, pružně na ně reagovat 

anebo se alespoň připravit na jisté možnosti a přinejmenším takovýmto způsobem ovlivnit 

směr svého vývoje.  

 Geostrategické prostředí se bude v dalších letech dvacátého prvního století vyznačovat 

zásadními ekonomickými, technickými, sociálními, náboženskými a kulturními změnami. 

Tyto změny mají a budou mít zásadní vliv na další vývoj. Lze očekávat, že následující 

desetiletí budou epochou politických a sociálních nepokojů.  

 Radikální proměny podnikatelského prostředí jsou výzvou ke změně podnikatelského 

chování podniků. Ukazuje se, že změny podnikatelského prostředí v éře globalizace vedou 

k potřebě a nutnosti uskutečnit zásadní změny zejména v orientaci podnikatelské strategie. Ta 

se opírá především o prioritní vytváření přidané hodnoty díky efektivnímu využití znalostí. 

Pro podnik je tudíž velmi důležité využívat nejen klasické faktory konkurenceschopnosti 

a znalostní společnosti, ale především obracet větší pozornost na měkké faktory 

podnikatelského prostředí a podnikání, které jsou těsně spojené s rozvojem lidského 

potenciálu. 

 Podniky musí při své činnosti dodržovat velké množství zákonů, vyhlášek a jiných 

právních předpisů, které upravují rámec jejich působení. Ani restaurace Mučírna není 

výjimkou. Politicko-právní rámec podstupuje časté změny a je nevyhnutelné, aby tyto změny 

podnik neustále sledoval. Pokud by se restaurace Mučírna chtěla vyhnout platné či nové 

                                                 
57 KRÁSNÝ, A., SOCHA, O. Možné vlivy bezpečnostního prostředí na Českou republiku. str. 8-17. 
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legislativě, mohlo by to pro ni mít velmi negativní následky, ať už ve formě kontrol a pokut 

za nedodržení požadovaných zákonů a předpisů anebo ve formě úplného zavření restaurace. 

 Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje restauraci Mučírna je i ekonomická 

situace krajiny, která se v současnosti ocitá po vystoupení z recese. Ekonomická situace, která 

vládne nejen Česku, ale téměř na celém světě, výrazným způsobem ovlivňuje vývoj podniku. 

Společnost by proto měla brát v úvahu tuto situaci a přizpůsobit tomu svoji strategii. Vliv 

ekonomického prostředí na podnik je značný zejména v oblastech, které souvisejí s kupní 

silou zákazníků. Největší podíl na návštěvnosti restaurace Mučírna má nejen míra 

nezaměstnanosti a výše hrubé mzdy obyvatel, ale také množství studujících jedinců na 

středních a vysokých školách v Olomouckém kraji. 

 Pro restauraci Mučírna je velmi důležité neustále sledovat inovace a technický rozvoj, 

které hrají pro restauraci důležitou roli. Dále je důležité zajímat se o novinky související 

s pohostinskou činností, sledovat aktuality v oblasti gastronomie a další novinky, které souvisí 

s poskytováním tržních služeb. 

 

 

3.3 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

 

 Pro podnik je velmi důležité znát své okolí, aby mohl dosáhnout nejlepšího postavení 

na trhu. Porter popisuje konkurenční prostředí pomocí modelu pěti sil. Tento model pěti sil 

představuje nástroj zkoumání konkurenčního prostředí, jehož cílem je nalézt v odvětví takové 

postavení, aby mohl podnik nejlépe čelit konkurenčním silám anebo působení těchto sil 

naopak obrátit ve svůj prospěch. 

 

3.3.1 Hrozba nově vstupujících podniků 

 Trh se neustále vyvíjí, je proto naprosto přirozené, že do něj vstupují stále noví a noví 

konkurenti, kteří si neuvědomují nasycenost trhu pohostinství. Hrozba vstupu nových 

konkurentů na trhu restaurací v Olomouci je dle mého názoru středně vysoká, jelikož 

neexistuje příliš mnoho překážek pro vstup nových podniků do odvětví. Současná situace sice 

již nepřeje vzniku většímu počtu nově vzniklých restaurací, ale stále se otevírají nové 

restaurace a podnikatelé mezi sebou vedou konkurenční boj o své hosty se snahou o přežití. 

Na trhu se ovšem uchytí dle mého názoru jen takové restaurace, které dokáží zákazníkům 

nabídnout něco nového, originální nabídku, větší kvalitu anebo nižší ceny. Jelikož už 
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zavedená restaurační zařízení nabízejí zákazníkům široký výběr sortimentu, anebo výběr mezi 

samotnými restauracemi, proto se nepředpokládá žádný vznik větších počtů nově vzniklých 

restaurací. 

 

3.3.2 Soupeření mezi stávajícími konkurenty 

 V dnešní době, kdy na nás působí důsledky ekonomické krize, nabývá význam 

konkurence stále větší důležitosti. Podniky podnikající v oblasti služeb svádí každodenní boj 

se svými konkurenty se snahou přilákat co největší počet nových, ale především loajálních 

a věrných zákazníků. Toto soupeření má známou formu obratného manévrování k získávání 

výhodného postavení. Používají se metody typu cenové konkurence, reklamní kampaně, 

uvedení a ochutnávky výrobků a zlepšení kvality služeb zákazníkům.  

 K soupeření dochází vlivem pocitu tlaku, jak ze strany jednoho konkurenta či více 

jednotlivých konkurentů mezi sebou anebo z důvodu příležitosti, která se podniku naskytne 

a díky níž má podnik šanci vylepšit svoji pozici na trhu. Ve většině odvětví mají konkurenční 

kroky jednoho podniku viditelný efekt na soupeřící konkurenty a mohou tak vyvolat odvetu či 

snahu o kompenzaci. Není tomu jinak ani na trhu pohostinství. Což akorát potvrzuje fakt, že 

podniky jsou vzájemně závislé na svém chování. 

 Hlavním konkurentem restaurace Mučírna jsou restaurace U dvou dobráků a Nirvana 

club nacházející se v nedaleké blízkosti restaurace. Mezi ostatní konkurenty bychom mohli 

zařadit restauraci U Huberta a Bristol restauraci a bar, nacházející se ve větší vzdálenosti. 

Monitoring hlavní konkurence je uveden v příloze č. 3.  

 Má-li být podnik na trhu úspěšný, musí své konkurenty dobře znát a snažit se, aby 

požadavky a přání zákazníků uspokojoval lépe než oni. Velmi důležitým kritériem při 

uspokojování požadavků zákazníků není jen cena a kvalita poskytovaných služeb, ale velkou 

roli hraje i samotné umístění podniku, ochota a zdvořilost personálu a také věrohodnost 

organizace poskytující služby. 

 

3.3.3 Hrozba substitučních výrobků 

 Identifikace substitutů znamená vyhledání jiných produktů a služeb, které by mohly 

plnit stejnou anebo nahrazující funkci jako produkt či služba daného odvětví. Hrozba 

substitučních výrobků v restauračním odvětví je dle mého názoru na velmi nízké úrovni. 

 Restaurace Mučírna nabízí svým zákazníkům širokou škálu pokrmů od dezertů až 

k salátům a i velký sortiment alkoholických i nealkoholických nápojů, který dokáže uspokojit 

potřeby i těch náročnějších zákazníků. Za substituční výrobky bychom mohli považovat 



   54 

a případně mezi tyto druhy zařadit nabídku rychlého občerstvení, polotovary hotových jídel, 

anebo rozvážku jídel na objednávku. 

 

3.3.4 Vyjednávací vliv zákazníků 

 Zákazníci jsou nepochybně nejdůležitější částí podnikání v oblasti služeb, a proto je 

podstatou podnikání zajistit maximální uspokojení jejich potřeb. Zákazník má dvě hlavní 

očekávání jimiž jsou uspokojení jeho potřeb a odpovídající chování personálu. Vliv zákazníků 

je střední, ovlivňují pouze oblast nabídky nikoliv ceny. 

 Zákazníci restaurace Mučírny jsou součástí široké věkové kategorie. Jsou zastoupeny 

téměř celým věkovým spektrem od nejmenších po ty nejstarší občany, ovšem největší podíl 

zastupují studenti. Olomouc se řadí ke studentským městům a restaurace Mučírna se nachází 

v nedaleké blízkosti místní fakulty a jejího ubytovacího zařízení, není se potom čemu divit, že 

právě největší návštěvnost mají studenti. 

 V době obědů však největší zastoupení restaurace sehrávají místně příslušné pracující 

obyvatelstvo, kam spadají policisté, právníci, soudci, úředníci, a mnoho dalších jiných 

profesí. 

 

3.3.5 Vyjednávací vliv dodavatelů 

 Bezproblémové a plynulé zásobování zbožím a surovinami je rozhodující pro vlastní 

činnost podniku a pro kvalitu poskytovaných služeb. Zásobování je zajišťováno na základě 

smluvních vztahů s dodavateli. Dodavatelé jsou obchodní firmy a jednotlivci, kteří 

zabezpečují potřebné zdroje pro restauraci i její konkurenty, aby byli schopni poskytovat 

svoje služby. V případě, že vliv dodavatelů je silný, příležitosti pro podnik na trhu se snižují. 

Dodavatelé tak mohou dát najevo svou převahu při vyjednávání s hrozbou zvyšováním cen 

jejich dodávek, snížením kvality, omezením dodávek anebo prosazováním určitých 

požadavků přímo do smluvních vztahů. 

 Restaurace Mučírna si toto ohrožení plně uvědomuje, a proto se proti těmto tlakům 

brání uzavíráním oboustranných, legálně a právně podložených smluv. Vztahy s dodavateli 

tak pro restauraci nepředstavují žádné ohrožení. Restaurace není závislá na jednom 

významném či klíčovém dodavateli, pro každou surovinu má minimálně dva dodavatele 

a vyvaruje se tak nebezpečné závislosti na jednom dodavateli. Portfólio nabízených surovin 

jednotlivých dodavatelů je velmi široké a tvoří jej především firmy, nacházející se 

v Olomouckém kraji. Své dodavatele si restaurace starostlivě a pečlivě vybírá a všechny 
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podrobuje důkladné kontrole. Restauraci tak nehrozí vznik problému, spojený s výpadkem 

některého z dodavatelů a chod restaurace může plynule pokračovat ve svém chodu. 

 

3.3.6 Shrnutí výsledků Porterovy analýzy 

 Konkurenční boj na trhu s pohostinstvím je na velmi vysokém stupni. Dennodenně 

probíhá neustálý boj mezi konkurenty o každého zákazníka. Existence velkého množství 

restauračních zařízení v Olomouckém kraji to jen dokazuje. Restaurace nabízí velmi 

podobnou škálu a sortiment poskytovaných produktů a služeb.  

 Restaurace Mučírna se v konkurenčním boji orientuje především na velký výběr 

obědových menu za jedny z nižších cen v Olomouci a tím si hodlá udržet přísun svých 

zákazníků. I přes poměrně krátkou dobu na trhu si restaurace buduje dobré jméno 

a v konkurenčním prostředí se může prezentovat poskytovanou úrovní kvality nabízených 

produktů a služeb, na který klade obzvláště velký důraz. 

 Velkou pozornost restaurace věnuje taktéž starostlivosti o zákazníky, kteří představují 

nepochybně nejdůležitější klíčovou oblast služeb. Za velmi důležité majitel považuje 

odbornou způsobilost a kvalifikaci svého personálu, jejich zdvořilost, spolehlivost, ochotu 

a schopnost empatie. Etické chování v podnikání považují zákazníci a další zainteresované 

strany za samozřejmost. Restaurace Mučírna se řídí etickým kodexem, který představuje 

základ slušnosti, oblíbenosti a návštěvnosti. 

 

 

3.4 Sběr dat 

 

 Ke sběru dat diplomové práce byly zvoleny dvě základní metody k získání potřebných 

údajů. Jedná se o metodu dotazování a metodu pozorování. Obě metody se skládají ze dvou 

základních částí, přičemž první představuje velmi důležitou část příprav a druhá sestává 

ze samotné části realizace. Přípravná fáze se váže s definováním problému, cíle, orientační 

analýzy situace a plánem výzkumné analýzy. Realizační etapa se zaměřuje na sběr údajů, 

zpracování a analýzu získaných údajů a následnou interpretaci výsledků výzkumu. 

 Pro zpracování marketingového výzkumu budou použity nejenom data primární, ale 

i data sekundární. Primární data představují informace získané přímo od respondentů pomocí 

osobního dotazování a sekundární data budou údaje získané z internetu, odborných časopisů 

a dalších odpovídajících odborných médií. 
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3.4.1 Dotazování 

 Údaje pro analýzu budou získány pomocí osobního rozhovoru. Tato metoda byla 

zvolena na základě výhod, které při svém využití nabízí. Jednoznačnou výhodou této metody 

je bezpochyby přímá komunikace s dotazovaným, možnost využití vizuálních pomůcek 

a možnost přizpůsobit otázky dotazovanému dle jeho reakcí. Další výhodu je okamžitá zpětná 

vazba, která je získávána od respondentů a možnost případného vysvětlení nesrozumitelných 

a nepochopených otázek. Cílem osobního rozhovoru bude zjištění, jak si stojí restaurace 

Mučírna na trhu v porovnání s ostatními restauracemi nabízejícími obdobné služby 

a nacházejícími se v nedaleké blízkosti.  

 

Přípravná fáze 

 Nejdůležitější částí každé analýzy je právě fáze přípravná. Skládá se z několika 

základních kroků, ovšem mezi nejdůležitější patří definovat problém a určit cíl zkoumání. 

Vzhledem k tomu, že restaurace Mučírna není na trhu pohostinství příliš dlouho, musí se 

snažit vstoupit potenciálním hostům do podvědomí a neustále zlepšovat nabízené služby 

a posilovat tak své postavení na trhu. Za problém tedy budou považování zákazníci a jejich 

neustále se měnící preference. Z výše zjištěného vyplývá, že bude potřebné získat informace 

o preferencích zákazníků a na základě toho zlepšit poskytování nabízených služeb a zvýšit 

konkurenceschopnost restaurace. 

 Cílem zkoumání tedy bude vyhodnotit postavení restaurace Mučírna na trhu z hlediska 

její konkurenceschopnosti a zjistit konkrétní preference zákazníků. Obsah dotazovaní bude 

zaměřen na následující témata: 

� nabídka poskytovaných služeb, 

� umístění a vybavení restaurace, 

� schopnost a chování personálu, 

� spokojenost zákazníků, 

� celkové zhodnocení restaurace, 

� návrhy na vylepšení. 

 

 Hlavním souborem dotazovaných budou návštěvníci restauračního zařízení Mučírna. 

Výběrový soubor bude tvořen 30 náhodnými dotazovanými se kterými bude provedeno 

osobní dotazování. Rozhovor byl vybrán z toho důvodu, že jednak vytřídí skupiny lidí, kteří 

nemají o vyplňování dotazníků a zodpovídání otázek a jiných typů průzkumů žádný zájem 
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a protože umožňuje přímou reakci na otázky a projevuje se nejvyšší a nejrychlejší návratností 

informací.  

 

Realizační fáze 

 Fáze realizace představuje provedení samotného výzkumu od sběru dat po jejich 

zpracování a následné vyhodnocení. Během měsíců ledna a února roku 2010 bylo provedeno 

samotné dotazování a poté následovalo vyhodnocení výsledků. 

 Samotný rozhovor probíhal podle plánu a byl proveden bez problémů a bez 

komplikací. Ne všichni dotazovaní byli ochotni zúčastnit se osobního dotazování a to ať už 

z důvodu nedostatku času anebo prostě neměli chuť zúčastnit se rozhovoru. Ovšem samotné 

dotazování bylo během dvou zimních měsíců úspěšně dokončeno a mohlo dojít k analýze 

výsledků výzkumu a následnému vyhodnocení. Rozhovor probíhal s náhodně vybranými 

zákazníky restaurace Mučírna nejčastěji v době oběda a byl proveden přímo v restauraci, aby 

měl dotazovaný možnost v klidu a řádně promyslet své odpovědi.  

 

Výsledek dotazování 

 Z osobního dotazování jasně vyplynulo, že dotazovaní zákazníci jsou velice spokojeni 

s interiérem restaurace, naprostá většina se do tohoto prostředí pravidelně a ráda vrací. S tak 

velkým úspěchem se již ovšem nesetkalo umístění restaurace, které nedisponuje dostatečným 

počtem parkovacích míst. Překvapením by mohly být velmi pozitivní ohlasy na rychlost 

a schopnost obsluhujícího personálu, kdy z 30 dotazovaných byli pouze dva dotazovaní 

nespokojeni. Nabídka šíře sortimentu nedosáhla takového úspěchu, ale zákazníci si velmi 

chválí kvalitu jídla za rozumnou cenu a především porce podávaných jídel dotazované 

zákazníky nadmíru uspokojila.  

 Zákazníci by v restauraci vylepšili osvětlení, které se jim zdá nedostatečné, jelikož se 

jedná o sklepní restauraci na velkých prostorách. Také by navrhli majiteli, aby celou 

restauraci přeměnil na nekuřácké prostory a odstranil by tím tak problém s neustálým 

klimatizováním restaurace. Někteří respondenti by navíc změnili jídelní a nápojový lístek 

a uvažovali by o tradičních názvech pro nabízené pokrmy. Z celkové analýzy dotazování lze 

vyvodit skutečnost, že více jak dvě třetiny dotazovaných byli velice spokojeni s restaurací 

Mučírna a jediné co by jí vytkli je šíře nabízených pokrmů. 
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3.4.2 Pozorování 

 Jednoznačná výhoda metody pozorování spočívá v tom, že pozorované subjekty jsou 

pozorovány ve svém přirozeném prostředí a přirozených podmínkách, mnohdy bez jejich 

vědomí a není potřeba jejich souhlasu ani spolupráce. Pozorování tedy zpravidla probíhá bez 

přímého kontaktu mezi pozorovaným a pozorovatelem a bez aktivního zasahování 

pozorovatele do pozorovaných skutečností. Při pozorování nejsou lidem pokládány otázky, 

ale sleduje se, jak se chovají, jaké mají pocity, atd. Jedná se spíše o jakousi utajenou formu 

srovnávání poskytovaných služeb. Bohužel velkou nevýhodou pozorování je časová 

a finanční náročnost pozorovatele, proto se velmi často provádí pozorování několika 

pozorovateli najednou, aby tak byla zajištěna větší objektivita a nejednotný pohled na 

pozorovaný subjekt.  

 

Přípravná fáze 

 Přípravná fáze u pozorování bude spočívat v tom, že budou vybráni nejhlavnější 

konkurenti restaurace Mučírna a bude na nich provedeno samotné pozorování. Problémem 

zde bude zhodnotit a posoudit veškeré nabízené služby konkurentů, jejich postavení na trhu 

a jejich nástroje pro přilákání největšího počtu zákazníků. Z výše zmíněného jasně vyplývá, 

že bude potřebné získat veškeré potřebné údaje o konkurenci, což bude provedeno právě 

pomocí metody pozorování. 

 Cílem pozorování bude tedy vyhodnotit postavení hlavních konkurentů restaurace 

Mučírna a zjistit jejich konkurenční výhody. Obsah pozorování bude zaměřen na následující 

témata: 

� nabídka poskytovaných služeb, 

� umístění a vybavení restaurace, 

� schopnost a chování personálu, 

� ostatní poskytované služby, 

� celkové zhodnocení restaurace. 

 

 Pozorování bude provedeno v příslušných restauračních zařízení během několika 

měsíců čtyřmi pozorovateli, aby nedocházelo k subjektivitě pozorovaných skutečností. 

Pozorovateli bude autorka a 3 nezávislí jedinci v poměru dvě ženy a dva muži. Pozorování 

bylo vybráno právě proto, že je zcela nezávislé na ochotě pozorovaného spolupracovat anebo 

odpovídat na otázky. Pokud navíc pozorovaný neví, že je pozorován, nemůže sám záměrně 

změnit své chování a tím zkreslit sledované skutečnosti. 
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 Pozorování bývá používáno především v kombinaci s jinými metodami sběru dat a to 

především s osobním dotazováním. V jednoduchých případech zjišťování frekvence určitých 

jevů bývá právě pozorování nejlevnější a nejpřesnější metodou, někdy dokonce může být 

i jedinou možnou metodou sběru dat. 

 

Realizační fáze 

 Za nejhlavnější konkurenty restaurace Mučírna byly po diskusi s majitelem vybrány 

restaurace U Dvou Dobráků a Nirvana club, nacházející se v nedalekém okolí. Vybráni byli 

pouze tito dva konkurenti, jelikož se svojí nabídkou a velikostí poskytovaného sortimentu 

nejvíce a nejblíže podobají zkoumané restauraci.  

 Samotné pozorování proběhlo v období od ledna do března roku 2010. Pozorování 

bylo prováděno 4 lidmi, aby nedocházelo k subjektivitě daných pozorování a výsledky 

pozorování byly skutečně prokázány větším počtem pozorovatelů. Každá blíže vybraná 

pozorovaná restaurace byla alespoň dvakrát navštívena a bylo provedeno skryté pozorování. 

Pozorování se provádělo buď v době oběda anebo v průběhu večerního stolování, kdy jasně 

vyplynuly všechny potřebné a pozorované skutečnosti. Každý pozorovatel byl detailně 

seznámen se způsobem zaznamenání svého pozorování, aby byl přesně dodržen stanovený 

jednotný postup. Po pozorování byly vysledované údaje zprůměrovány a zaznamenány 

do výsledné tabulky, provedla se analýza vypozorovaných výsledků a následovalo 

vyhodnocení pozorování. 

 

Výsledek pozorování 

 Pro zaznamenání výsledných údajů pozorování byla vytvořena tabulka, do které se 

zaznamenaly veškeré zjištěné výsledky pozorování. Jednotlivým bodům v tabulce byla 

přiřazena hodnotící škála pěti stupňů, která je pro všechny zkoumané restaurační zařízení 

stejná. Nejlepší výsledky odpovídají číslu 1 a nejhorší číslu 5. Některé výsledky pozorování 

ovšem neobsahují tyto bodové stupnice hodnocení, nýbrž obsahují pouze slovní odpověď 

typu ANO nebo NE. Podle získaného ohodnocení bylo provedeno porovnání jednotlivých 

restaurací. 
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Tabulka 3.4 – Výsledky pozorování 

Zdroj: vlastní 
 
 Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, nejlépe si v metodě pozorování stojí restaurace 

U Dvou Dobráků, pouze o bod za ní se umístila restaurace Mučírna a nejhůře byla 

zhodnocena metodou pozorování restaurace Nirvana club. 

 

 

3.4.3 Synkréza výsledků sběru dat 

 Mezi hlavní konkurenční podniky v oblasti poskytování pohostinských služeb byly 

vybrány dva subjekty a to restaurace U dvou dobráků a Nirvana club, které se nacházejí 

v nedalekém okolí restaurace Mučírna. Jedná se o podniky, které spadají do stejné typologie.  

 Mučírna U Dvou Dobráků Nirvana club 
Prostředí a interiér 
První dojem 1 1 1 
Umístění a přístup restaurace 2 1 3 
Vzhled interiéru 1 1 2 
Čistota restaurace 2 1 3 
Nabídka služeb 
Jídla:    
cena x množství x kvalita 1 2 2 
vzhled x chuť 1 1 1 
celkově nabízený sortiment 3 2 2 
Nápoje:    
cena x množství x kvalita 1 1 1 
vzhled x chuť 1 1 2 
celkově nabízený sortiment 2 1 1 
Ostatní:    
otevírací doba 2 4 1 
kapacita restaurace 1 4 2 
zábava (šipky/ kulečník/ jukebox) 5 5 1 
pořádání událostí a akcí 2 1 2 
klimatizace ANO ANO NE 
připojení k internetu NE ANO ANO 
možnosti platby 2 1 2 
způsob parkování 3 2 4 
Obsluhující personál 
ochota a vstřícnost 2 2 3 
odborné znalosti 2 2 2 
znalost nabízených služeb 1 1 2 
upravenost personálu 1 1 3 
Shrnutí: 36 35 40 

 
Pořadí 2. 1. 3. 
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Restaurace Mučírna 

 Restaurace Mučírna nabízí široký výběr z více jak 30 pokrmů české a moravské 

kuchyně. Nabídku pokrmů dotváří obsáhlý výběr z více jak 130 alkoholických a mnoho 

nealkoholických nápojů. 

 

Obrázek 3.2 – Restaurace Mučírna 

 

Zdroj: Restaurace Mučírna [online]. [cit. 2010-02-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.torture-ol.cz/>. 

 

 Restaurace se nachází na dobrém místě, nejen že je k ní dobrý přístup z hlediska 

městské hromadné dopravy, z hlediska pěší chůze i z hlediska osobní dopravy, ale restaurace 

nabízí před svým vchodem prostory k parkování. Interiér restaurace je tvořen několika 

navzájem na sebe propojenými prostory, najdeme zde několik salónů k posezení, barovou 

sekci, ale i soukromý salónek pro uzavřenější společnost o velikosti 25 míst. Tento soukromý 

salónek je jako jediný nekuřáckou částí restaurace, jinak je celý zbytek restauračního 

prostranství plně částí kuřáckou. Interiér působí velmi historickým dojmem. Kapacita 

restaurace je 120 míst.  

 Restaurace nabízí každý všední den obědové menu. Cena tohoto menu je pro všechny 

jídla jednotná a představuje částku 79 Kč. Obsluhující personál je rychlý a chová se velmi 

příjemně a vstřícně. Po vstupu do restaurace Vás pohotově obslouží a v případě jakýchkoliv 

dotazů, je schopný vysvětlit a poradit s nabídkou jídel a nápojů. Uniforma personálu se skládá 

z tmavých triček s logem restaurace, černých kalhot případně sukní u personálu ženské 

obsluhy a zástěry k tomu. Působí to velmi upraveným a profesionálním dojmem. Čekací doba 

na přípravu jídla je průměrná a kvalita nabízených pokrmů je velmi uspokojivá. Kladem je 
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množství a porce nabízených pokrmů, které jsou více než uspokojivé a dokáží nasytit i ty 

větší jedlíky. V restauraci je možné platit hotově anebo formou stravenek.  

 Za nevýhodu restaurace lze považovat to, že neumožňuje svým zákazníkům připojení 

k internetu ani nenabízí žádnou zábavu ať již ve formě šipek, kulečníků, stolního fotbálku, 

apod. Do povědomí zákazníků se pomalu ale jistě začíná tato restaurace zapisovat. Zákazníci 

se zajímají o tuto restauraci především pro její ojedinělé a velmi příjemné prostředí. Tento 

zájem hostů restaurace už se začíná hojně projevovat a jelikož se stále jedná o vcelku novou 

restauraci, je velice pravděpodobné, že si i nadále bude získávat svůj okruh věrných 

zákazníků. 

 

Restaurace U Dvou Dobráků 

 Tato restaurace představuje nejbližšího a největšího konkurenta, nacházejícího se 

v okolí. Jedná se o menší restauraci, která byla v nedávné době nově zrekonstruována a snaží 

se akční nabídkou přilákat co nejvíce zákazníků. 

 

Obrázek 3.3 – Restaurace U Dvou Dobráků 

 

Zdroj: Restaurace U Dvou Dobráků [online]. [cit. 2010-02-22]. Dostupný z WWW: 

<http://udvoudobraku.aspone.cz/>. 

 

 Restaurace U Dvou Dobráků nabízí bohatou nabídku pokrmů a nápojů. Jako jediná 

s pozorovaných restaurací má ve všední dny otevřeno již od osmé hodiny ranní a nabízí 

snídaňové menu. Tato restaurace má dobré umístění, jelikož se k ní dá velice snadno dostat 

městskou hromadnou dopravou, pěšky či osobním automobilem. Kladnou stránkou restaurace 

je to, že poskytuje možnost parkování před restaurací. Interiér restaurace je velmi příjemný 

a působí upraveně, čistě a velmi útulně. Restaurace má kapacitu 35 míst, takže není vhodná 
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pro větší neohlášené akce. Velkou část interiéru zabírá bar, který je umístěn ve středu 

restaurace, aby zákazníci mohli obdivovat výrobu míchaných nápojů. Jediná nevýhoda 

rozmístění restaurace je v rámci jejích toalet, které se nacházejí mimo interiér restaurace a to 

na přilehlých chodbách. 

 Restaurace poskytuje širokou nabídku pokrmů české kuchyně. Pestrou paletu jídel 

dotváří bohatý výběr alkoholických a nealkoholických nápojů, včetně přípravy koktailových 

nápojů. Každý všední den si zákazníci mohou vybrat z nabídky až deseti obědových menu. 

 Personál restaurace působí velmi ochotně a vstřícně, uniformy mají čisté a upravené. 

Při vstupu do restaurace si Vás ihned všimne a během chvíle Vás obslouží. S obsluhujícím 

personálem nejsou žádné problémy, ovšem čekací doba přípravy pokrmů je problémová. 

Kvalita nabízených pokrmů je uspokojivá, ceny nabízených jídel jsou ovšem o něco vyšší než 

v restauraci Mučírna. Restaurace nabízí mimo platby hotově a formou stravenek možnost 

platby platebními kartami. Jelikož se jedná o malou restauraci, nejsou zde prostory pro 

jakýkoliv druh společenské zábavy. Restaurace ovšem nabízí připojení k internetu zdarma.  

 Na požádání restaurace pořádá akce typu firemních večírků, narozeninových oslav, 

rautů apod. Ovšem je zapotřebí dopředu zarezervovat především počet míst, protože se jedná 

o velmi malou restauraci. V případě takovýchto akcí nabízí restaurace možnost nachystání 

obložených talířů, sladkých a slaných dortů a mnoho dalších pokrmů. Mimo jiné nabízí 

restaurace každou sobotu od 20:30 hodin promítání filmu ve vysokém rozlišení. Vstup na 

promítání není zpoplatněn. 

 Za jednoznačnou nevýhodu restaurace bych uvedla to, že má v neděli zavřeno. 

Z pohledu zákazníků není ještě tato restaurace příliš známá a vyhlášená, nedostala se zatím 

tak do povědomí spotřebitelů, což se určitě vlivem akčních nabídek restaurace a široké škály 

nabízených obědových menu brzy změní. 

 

 

Nirvana club 

 Nirvana club představuje restauraci, která má své věrné zákazníky, nachází se na trhu 

již dlouhou dobu, takže její jednoznačná výhoda je spatřována v dobrém jménu restaurace 

a v tom, že je již velkou řádku let zapsána do povědomí svých zákazníků. 
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Obrázek 3.4 – Nirvana club 

 

Zdroj. Restaurace Nirvana club [online]. [cit. 2010-02-22]. Dostupný z WWW: 

<http://www.nirvana-ol.cz/>. 

 

 Jedná se o restauraci, jejíž interiér se vyznačuje originálními soškami a maskami, které 

pocházejí z Nepálu, Indonésie, Thajska a Indie. Její umístění není příliš příznivé, chybějící 

parkoviště před budovou restaurace a nepříliš dobrá dostupnost z hlediska městské hromadné 

dopravy představují jasnou nevýhodu restaurace. Restaurace se nachází v přízemí budovy 

a má kapacitu 85 míst. Interiér restaurace je rozdělen do dvou větších místností, z nichž 

v jedné je možnost pořádat soukromé, firemní či jiné akce.  

 Restaurace nabízí rovněž širokou škálu nabízeného jídla a nápojů. Na obědové menu 

nabízí výběr pouze ze 4 druhů jídel, ovšem v době obědů poskytuje 20 % slevu na všechna 

hotová jídla. Mezi jejich nabídkou lze také najít jídla z klokaního masa, což jednoznačně 

představuje konkurenční výhodu restaurace. Obsluhující personál nepůsobí profesionálně. 

Jejich stejnokroje nejsou esteticky upravené ani hygienicky v pořádku, poskytované služby 

neodpovídají požadavkům zákazníků. Kvalita podávaných nápojů neodpovídala standardům. 

Čekací doba a úroveň nabízených jídel je uspokojivá. Ceny se pohybují zhruba na stejné 

úrovni jako v případě restaurace Mučírna. Problém této restaurace tedy souvisí s lepším 

přístupem, pracovním nasazením a morálkou ze strany obsluhujícího personálu. 

 Restaurace dále svým zákazníkům nabízí zábavu ve formě šipek, kulečníku anebo 

stolního fotbálku. Součástí restauračních prostor je i jukebox, kde si zákazníci mohou zvolit 

svoji oblíbenou hudbu k poslechu. Svým zákazníkům nabízí restaurace možnost připojení 

k internetu zdarma. Z pohledu zákazníků je tato restaurace z vybraných tří zkoumaných 

podniků tou nejznámější a nejvíce navštěvovanější, což přisuzuji jednak tomu, že se na trhu 
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pohostinství nachází již dlouhou řádku let a jednak je to dáno vlivem otevírací doby, která je 

v pátek a v sobotu prodloužena až do pozdních ranních hodin. 

 

3.4.4 Shrnutí výsledků sběru dat 

 Zkoumané restaurace se nacházejí ve své vzájemné blízkosti, ovšem nejlepší polohu 

umístění má restaurace U Dvou Dobráků, která svojí kapacitou představuje nejmenší 

restauraci ze všech zkoumaných. Největší počet míst k sezení nabízí restaurace Mučírna a je 

také jediná která ve svých prostorách obsahuje i jeden nekuřácký salón. Interiér jednotlivých 

restaurací je velmi těžké porovnávat, jelikož každý je jiného typu a odlišného vzhledu, ovšem 

všechny jsou velmi příjemné a určitě si najdou své zastánce. Šíře poskytovaných služeb se 

trochu odlišuje. Souhrnně lze říci, že nabídka poskytovaných jídel a nápojů je velice 

uspokojivá, škála pokrmů a nápojů je velmi podobná, cenové rozpětí není příliš rozdílné. 

Všechny restaurace jsou schopné uspokojit své zákazníky. 

 Co se ovšem výrazně liší jsou ostatní poskytované služby, kam se řadí společenská 

zábava, možnost připojení k internetu anebo pořádání speciálních akcí. Nejlépe si v těchto 

službách stojí restaurace Nirvana club a nejhůře je na tom restaurace Mučírna. Co se týče 

chování a vstřícnosti personálu celkově bylo uspokojivé až na restauraci Nirvana club, kde 

chybí jednotný a vhodný stejnokrok personálu a trochu větší rychlost, vstřícnost a ochota 

obsluhujícího personálu. 

 Z výsledků provedených výzkumů dotazování a pozorování vyplynulo, že nejlépe ze 

zkoumaných restaurací si v oblasti pokrmů stojí restaurace U Dvou Dobráků, což odpovídá 

tomu, že se jedná o nově zrekonstruovanou restauraci plnou akčních nabídek. Nejhůře si 

v oblasti umístění i prostor stojí restaurace Nirvana club, která je ovšem nejlepší v otázce 

společenské zábavy. 

 

 

3.5 SWOT analýza 

 

 Jednou z osvědčených metod jak zjistit vztah restaurace s konkurencí, je identifikace 

jejích silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb. Pro tento účel se provádí právě SWOT 

analýza. Ocenění a odhad silných a slabých stránek restaurace, příležitostí a hrozeb pomáhá 

restauraci určit její hlavní konkurenční výhody a faktory, které vedou k úspěchu. Každý 
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podnik by se měl snažit trvale eliminovat existující slabé stránky a co nejvíce podporovat 

a rozvíjet silné stránky a zajistit si tak vysokou úroveň konkurenceschopnosti. 

 

3.5.1 Matice SWOT analýzy 

 Matice SWOT analýzy obsahuje čtyři kvadranty, z nichž každý kvadrant představuje 

jednotlivý faktory SWOT analýzy. První kvadrant tedy obsahuje silné stránky, druhý kvadrant 

stránky slabé, třetí kvadrant příležitosti a v posledním, čtvrtém kvadrantu jsou zaznamenány 

hrozby působící na restauraci. Matice tedy utváří přehledný a ucelený obraz výše zmíněných 

faktorů působících na restauraci.  

 Pro jasnost a zřetelnost matice, které faktory hrají pro restauraci nejdůležitější 

a zásadní roli, jsou tyto faktory seřazeny podle své vážnosti a naléhavosti. Samotné 

ohodnocení jednotlivých faktorů nebylo vůbec jednoduché. První faktory přestavují 50 – 80 

procentní podíl z celkové důležitosti.  

 Matice SWOT analýzy byla sestavena na základě předchozích analýz a pozorování 

a zároveň ve spolupráci s majitelem restaurace Mučírna. 

 

Tabulka 3.4 – Matice SWOT analýzy 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1 – velikost nabízeného sortimentu W1 – absence nabídky zábavy  

S2 – kvalita poskytovaných služeb W2 – absence letní zahrádky 

S3 – ochota a vstřícnost personálu W3 – nemožnost připojení k internetu 

S4 – velká kapacita restaurace W4 – nemožnost platby kartou 

S5 – nekuřácký salónek W5 – poměrně nové postavení na trhu 

S6 – možnost pořádání soukromých akcí  

S7 – klimatizace v restauraci  

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

O1 – rostoucí koupěschopnost obyvatel T1 – rostoucí ceny sektoru služeb 

O2 – využití nových technologií T2 – noví konkurenti na trhu 

O3 – získání nových zákazníků T3 – zvyšování cen vstupů 

O4 – zavedení nových akcí T4 – vysoká nezaměstnanost 

O5 – prostředí T5 – nové techniky a technologické postupy 

O6 – změny stravovacích návyků  

Zdroj: vlastní 
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3.5.2 Shrnutí výsledků SWOT analýzy 

 Z výsledků SWOT analýzy vyplývá převaha silných stránek restaurace nad slabými 

stránkami a také mírná převaha příležitostí nad hrozbami. Co se týče silných stránek 

poskytuje restaurace vysoce kvalitní služby s širokým obsahem nabízených pokrmů a jídel, 

s velmi dobře kvalifikovaným a ochotným personálem a je velmi důležité, aby si tyto silné 

stránky zachovala. Potvrzená kvalita představuje jednu z velkých předností restaurace a je 

prokázána obdrženými certifikáty.  

 Dnešní konkurence na trhu pohostinství je ovšem velmi silná a jejich služby jsou 

srovnatelné jak svojí kvalitou, tak i cenou za nabízené služby. Pro restaurace je proto velmi 

důležité sledovat aktuální trendy a případné odchylky včas zaregistrovat a promítnout je do 

svých služeb. Podnik tedy musí sledovat nejen vliv nových technologií, ale i nové typy 

nabízených služeb a přání zákazníků. V případě pozdní reakce totiž restauraci hrozí, že 

z jejich silné stránky se stane slabá stránka, která může její postavení na trhu velmi negativně 

posunout. Co se slabých stránek týče restaurace Mučírna by se měla zaměřit na vytvoření 

určitého druhu zábavy pro své zákazníky, měla by dopřát svým zákazníkům možnost 

připojení k internetu a přemýšlet nad vybudováním letní zahrádky.  

 Na příležitosti a hrozby vyplývající ze SWOT analýzy má restaurace jen velmi malý 

vliv a není schopna je ovlivnit ve svůj prospěch. Měla by se však rozhodně alespoň pokusit se 

na ně připravovat a umět na ně reagovat, aby jejich dopad byl co nejmenší. Za nejdůležitější 

příležitosti restaurace jsou považovány rostoucí koupěschopnost obyvatelstva, využití nových 

technologií a získání nových zákazníků. Největší hrozby pro restauraci představují rostoucí 

ceny sektoru služeb, noví konkurenti v odvětví a zvyšování cen vstupů. Celkově by měly 

výsledky SWOT analýzy restauraci napovědět na jakou oblast zaměřit svou pozornost 

a investice pro zefektivnění konkurenceschopnosti a zároveň by jí měly pomoci vyhnout se 

špatným rozhodnutím.  

 

 

3.6 Párové srovnávání 

 

 Párové porovnávání je jednou z technik vhodných k porovnání navržených možností 

řešení nějakého problému. Vybíráme postupně všechna kritéria, kterými chceme řešení 

posuzovat. Pro každé kritérium seřadíme náměty řešení tak, že nejprve porovnáme každé 

s každým. Bodujeme jejich porovnání jako například hokejové zápasy družstev – např. 
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výherní nápad 2 body, porovnatelné nápady po jednom bodu, horší nápad žádný bod. Počty 

bodů po všech porovnáních sečteme. Výsledkem je objektivní pořadí jednotlivých námětů.  

 

3.6.1 Fullerova metoda párového porovnávání 

 Princip metody spočívá v tom, že se párově srovnávají jednotlivá kritéria a určí se to, 

které je významnější. Přitom preference se označí hodnotou 1 a nepreference 0. Pro vyjádření 

preferencí se využívá tzv. Fullerův trojúhelník, a proto se tato metoda nazývá Fullerova 

metoda párového srovnávání. Výhodou této metody je jednoduchost vyžadované informace 

od uživatele. Po úpravách je možné připustit i situace, že některá kritéria jsou stejně důležitá, 

nebo nesrovnatelná.  

 Pomocí Fullerovy metody párového srovnávání byly sestaveny váhy jednotlivých 

faktorů a zjištěny faktory, které jsou pro restauraci klíčové. Principem každého párového 

srovnávání je porovnání dvou kritérií s cílem vybrat z každé dvojice důležitější kritérium. 

Výsledky párového srovnávání jsou znázorněny v následujících obrázcích a tabulkách. 

 

 

Obrázek 3.5 – Fullerův trojúhelník párového srovnávání silných stránek 

S1 S1 S1 S1 S1 S1 
S2 S3 S4 S5 S6 S7 

S2 S2 S2 S2 S2 
S3 S4 S5 S6 S7 

S3 S3 S3 S3 
S4 S5 S6 S7 

S4 S4 S4 
S5 S6 S7 

S5 S5 
S6 S7 

S6 

 

 

 

 

 
S7 

Zdroj: vlastní 

 

 

Kritéria: 

S1 – velikost nabízeného sortimentu  S5 – nekuřácký salónek 

S2 – kvalita poskytovaných služeb  S6 – možnost pořádání soukromých akcí 

S3 – ochota a vstřícnost personálu  S7 – klimatizace v restauraci 

S4 – velká kapacita restaurace 
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Tabulka 3.5 – Výsledky párového srovnávání silných stránek 

Kritérium Četnosti Váha v % Výsledky 

S1 3 13,7 2. 

S2 6 27,3 1. 

S3 6 27,3 1. 

S4 1 4,5 4. 

S5 2 9,0 3. 

S6 3 13,7 2. 

S7 1 4,5 4. 

Zdroj: vlastní 

 

 Z výše uvedených výsledků vyplývá, že největší váhu silných stránek restaurace 

Mučírna představuje kvalita poskytovaných služeb a ochota a vstřícnost personálu a naopak 

nejmenší váhu má pro restauraci klimatizace a velká kapacita restaurace. 

 

 

Obrázek 3.6 – Fullerův trojúhelník párového srovnávání slabých stránek 

W1 W1 W1 W1 
W2 W3 W4 W5 

W2 W2 W2 
W3 W4 W5 

W3 W3 
W4 W5 

W4 

 

 

 
W5 

Zdroj: vlastní 

 

 

Kritéria: 

W1 – absence nabídky zábavy 

W2 – absence letní zahrádky 

W3 – nemožnost připojení k internetu 

W4 – nemožnost platby kartou 

W5 – poměrně nové postavení na trhu 
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Tabulka 3.6 – Výsledky párového srovnávání slabých stránek 

Kritérium Četnosti Váha v % Výsledky 

W1 3 30 1. 

W2 2 20 2. 

W3 3 30 1. 

W4 1 10 3. 

W5 1 10 3. 

Zdroj: vlastní 

 

 Uvedené výsledky vypovídají o tom, že největší váhu slabých stránek pro restauraci 

Mučírna představuje absence nabídky zábavy a nemožnost připojení k internetu, naopak 

nejmenší váhu má pro restauraci nemožnost platby kartou a poměrně nové postavení na trhu. 

 

 

Obrázek 3.7 – Fullerův trojúhelník párového srovnávání příležitostí 

O1 O1 O1 O1 O1 
O2 O3 O4 O5 O6 

O2 O2 O2 O2 
O3 O4 O5 O6 

O3 O3 O3 
O4 O5 O6 

O4 O4 
O5 O6 

O5 

 

 

 

 
O6 

Zdroj: vlastní 

 

 

Kritéria: 

O1 – rostoucí koupěschopnost obyvatel 

O2 – využití nových technologií 

O3 – získání nových zákazníků 

O4 – zavedení nových akcí 

O5 – prostředí 

O6 – změny stravovacích návyků 
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Tabulka 3.7 – Výsledky párového srovnávání příležitostí 

Kritérium Četnosti Váha v % Výsledky 

O1 4 25 2. 

O2 3 18,7 3. 

O3 5 31,3 1. 

O4 3 18,7 3. 

O5 0 0 5. 

O6 1 6,3 4. 

Zdroj: vlastní 

 

 Z výše uvedené tabulky výsledků je patrné, že největší příležitost pro restauraci 

Mučírna představuje získání nových zákazníků a nejmenší příležitost pro restauraci udává 

vliv prostředí. 

 

 

Obrázek 3.8 – Fullerův trojúhelník párového srovnávání hrozeb 

T1 T1 T1 T1 
T2 T3 T4 T5 

T2 T2 T2 
T3 T4 T5 

T3 T3 
T4 T5 

T4 

 

 

 
T5 

Zdroj: vlastní 

 

 

Kritéria: 

T1 – rostoucí ceny sektoru služeb 

T2 – noví konkurenti na trhu 

T3 – zvyšování cen vstupů 

T4 – vysoká nezaměstnanost 

T5 – nové techniky a technologické postupy 
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Tabulka 3.8 – Výsledky párového srovnávání hrozeb 

Kritérium Četnosti Váha v % Výsledky 

T1 3 30 1. 

T2 1 10 2. 

T3 3 30 1. 

T4 0 0 3. 

T5 3 30 1. 

Zdroj: vlastní 

 

 Z výše uvedené výsledné tabulky lze vyčíst, že největším ohrožením pro restauraci 

Mučírna jsou rostoucí ceny sektoru služeb, zvyšování cen vstupů a nové techniky 

a technologické postupy, kdežto nejmenší ohrožení restauraci udává vysoká nezaměstnanost. 

 

 

3.6.2 Shrnutí výsledků párového srovnávání 

 Na základě výsledků párového srovnávání se jeví jako nejdůležitější využití silných 

stránek restaurace ke zhodnocení příležitostí. Silné stránky podniku svědčí o vysoké úrovni 

kvality poskytovaných služeb. Velký podíl na tom má personál restaurace, který se pravidelně 

zúčastňuje nejrůznějších přednášek, školení a kurzů o novinkách v oblasti pohostinství 

a gastronomie. Restaurace taktéž věnuje velkou pozornost péči a starostlivosti o své 

zákazníky, jelikož tento osobní přístup si zákazníci příznivě oceňují.  

 

 

3.7 Shrnutí 

 

 Restaurace Mučírna představuje restaurační zařízení na trhu pohostinství s velmi 

vysokou úrovní poskytovaných služeb a vysokou kvalifikací svého personálu. Jedná se však 

o poměrně nově zavedenou restauraci v Olomouckém kraji, proto je nutné pokračovat v tomto 

trendu a získat nové zákazníky. Cílem je zákazníky nejen přilákat, ale především si zákazníky 

udržet. V dnešní době není vůbec jednoduché rozšířit povědomí o restauraci a získat tak nové 

a především pravidelné návštěvníky. Dříve stačilo mít útulný interiér, originální design nebo 

trochu exotiky na talíři. V dnešní ohromné konkurenci je zapotřebí lákat čím dál náročnější 

zákazníky na objemnější nabídku služeb a mnoho dalších konkurenčních výhod. Klasické 
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marketingové nástroje, jakými jsou reklama a další, jsou základem. Článek či kritika 

v cílových médiích, ale i běžné akce typu firemní večírky, rozlučky se svobodou či svatební 

hostiny mohou přivést nové zákazníky. Osvědčeným nástrojem mohou být i dárkové 

poukázky. 

 Velkou nevýhodu restaurace Mučírna lze spatřovat v tom, že nemůže nabídnout svým 

zákazníkům možnost posezení na venkovní zahrádce. Bohužel to pro restauraci zatím 

nepřichází v úvahu a to jednak z hlediska zamítnutí potvrzení úřadem pro ochranu památek 

v Olomouci a jednak z hlediska jejího samotného umístění. O to víc by se měla restaurace 

snažit získat nové zákazníky rozšířením nabídky svých silných stránek, kam patří využití 

kvality poskytovaných jídel, velikosti nabízeného sortimentu a profesionality obsluhujícího 

personálu, aby tuto nevýhodu jednoznačně přebyla svými výhodami.  

 Z pohledu použité metodiky byly aplikovány metody a postupy strategické analýzy na 

vnější a vnitřní prostředí restaurace Mučírna. Pomocí analýzy makroprostředí byly 

identifikovány faktory, které působí na restauraci. Za nejdůležitější faktory, které ovlivňují 

chod restaurace patří politicko-právní faktory, demografické faktory, ekonomická situace 

a technologické faktory. Porterova analýza 5 konkurenčních sil rozebírala složky, které mají 

největší dopad na činnost restaurace. Nejvýznamnější složkou se jeví stávající konkurenti, 

kteří se stejně jako restaurace Mučírna neustále snaží získat lepší pozici na trhu a získat co 

největší počet pravidelných zákazníků. Další méně významnou složkou se jeví hrozba nově 

vstupujících konkurentů. Ostatní složky nepředstavují pro restauraci velkou roli. 

 V následující analýze dotazování a pozorování byla provedena identifikace největších 

konkurentů restaurace Mučírna a jejich poskytovaných služeb. Výsledkem bylo zjištění, že 

struktura nabízených služeb zkoumaných restaurací je velmi obdobná, liší se pouze v nabídce 

poskytovaných volnočasových aktivit. Z tohoto pohledu má restaurace Mučírna ještě hodně 

co dohánět. Další a poslední provedené analýzy byly SWOT analýza a metoda párového 

srovnávání. SWOT analýza slouží k identifikování silných a slabých stránek restaurace, jejich 

příležitostí a ohrožení. Metoda párového srovnávání poté tyto silné a slabé stránky restaurace 

a její příležitosti a hrozby utřídila a vymezila z nich ty nejvíce a nejméně důležité složky. 

 Z provedených analýz vyplynulo, že nejsilnější stránkou restaurace Mučírna jsou 

kvalita poskytovaných služeb a přístup obsluhujícího personálu. Zaměstnanci jsou velmi 

důležitou složkou restaurace, jelikož jsou v každodenním přímém kontaktu se zákazníky 

a mají schopnosti naslouchat jejich přáním a potřebám. Kvalita poskytovaných služeb je 

velmi důležitá, protože hraje zásadní roli při uspokojování potřeb zákazníků. Největší slabost 

restaurace představuje absence volnočasových aktivit včetně absence možnosti připojení 
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k internetu. Největší příležitostí pro restauraci je získání nových zákazníků a především jejich 

stálost a věrnost. Největší hrozbu pro restauraci představují rostoucí ceny vstupů a sektoru 

služeb ale i nové techniky a technologické postupy. 

 

 V následující kapitole budou uvedeny návrhy a doporučení, které vyplývají z výsledků 

provedených analýz a které by restauraci Mučírna mohli pomoci zvýšit efektivnost 

konkurenceschopnosti. 
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4 Návrhy a doporučení 

 

 Kapitola návrhy a doporučení se bude věnovat novým nápadům, myšlenkám 

a doporučením ke zvýšení konkurenceschopnosti restaurace Mučírna, jelikož žádný podnik 

nemůže být dokonalý a vždy se najdou oblasti, které se mohou zlepšovat. Následující návrhy 

a doporučení budou vycházet ze všech výše uváděných a provedených analýz, budou se 

odvíjet od výsledků těchto analýz a budou se zaměřovat především na posílení či vytvoření 

konkurenčních výhod restaurace.  

 

4.1 Nabízený sortiment 

 Doporučení týkající se poskytovaného sortimentu vycházejí nejen na základě 

provedené metody pozorování, ale i ze současných trendů v oblasti gastronomie 

a v neposlední řadě vyplývají z provedené analýzy osobního dotazování. Z těchto šetření 

vyplynulo, že šíře nabízeného sortimentu je příliš obsáhlá. Restaurace Mučírna se zaměřuje 

především na pokrmy české kuchyně s převažujícím podílem jídel z kuřecího masa. 

Doporučením v oblasti nabídky pokrmů je omezit nabídku jídel z drůbežího masa 

a naopak rozšířit nabídku poskytovaných pokrmů o vetší počet jídel z rybího masa, 

která v poslední době nabývají na oblíbenosti a případně i o větší počet bezmasých jídel. 

Co se týče nabídky nápojů, výsledky analýz jsou uspokojivé, ovšem i zde by mohlo dojít ke 

zlepšení. Na základě osobního rozhovoru pro restauraci vyplynulo doporučení zpestřit 

stávající nabídku nápojů o koktejlové a míchané drinky, které jsou u zákazníků velice 

oblíbené. 

 

4.2 Kvalita poskytovaných služeb 

 Konkurenční výhodu restaurace Mučírna představuje především kvalita nabízených 

služeb a servis spojený s touto nabídkou, která hraje zásadní roli při uspokojování potřeb 

zákazníků. Restaurace klade velký důraz na kvalitně provedenou práci. To vyžaduje kromě 

výběru kvalitních surovin, zejména velmi dobré pracovníky v obsluze, kteří umějí informace 

správně vyhodnotit, zpracovat a předat klientům. Komunikativní obsluhující personál dovede 

správně doporučit, ale hlavně prodat nabízené produkty s ohledem na maximální spokojenost 

jednotlivých zákazníků. Zaměstnanci tedy představují důležitou složku restaurace, jelikož 

jsou v přímém kontaktu se zákazníky a mají schopnosti naslouchat jejich přáním a potřebám. 

Pro reputaci restaurace je zásadní kvalitní nabídka. Doporučením pro restauraci Mučírna je 
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nadále udržovat vysokou úroveň odborné a profesní způsobilosti svých zaměstnanců 

a to formou pravidelného absolvování proškolení v oblasti potravinářství, pohostinství 

a HACCP, dále pravidelná účast představitelů restaurace Mučírna na akcích, výstavách 

a veletrzích a neustálé vzdělávání zaměstnanců nejen v oblasti gastronomie, ale i etikety 

stolničení apod. Také je pro restauraci důležité i nadále posilovat a udržovat dobré vztahy se 

svými dodavateli, jelikož špatné vztahy s dodavateli mohou restauraci velice ublížit 

a způsobit nemalé finanční problémy.  

 

4.3 Zavedení zábavných aktivit 

 Kromě plazmové televize s úhlopříčkou 100 cm, která se nachází v nekuřáckém 

salónku a na které mohou zákazníci sledovat různá sportovní utkání či promítat si fotky, 

restaurace Mučírna nenabízí žádné jiné volno-časové aktivity či zábavu. Zákazníci by ovšem 

dle provedené SWOT analýzy a metody párového srovnání velmi mile přivítali a ocenili, 

kdyby měla restaurace nějakou formu zábavy. Doporučením pro restauraci Mučírna je 

zavedení určité formy zábavy a doplnění tak poskytovaných služeb o chybějící článek. 

Příkladem mohou být šipky, kulečník anebo jukebox samozřejmě všechno laděné v rámci 

stylu a motivu celého restauračního zařízení. Ovšem cílem restaurace Mučírna je odlišit se od 

ostatních restauračních zařízení a získat tak potenciální zákazníky. Proto bude lepší, pokud se 

restaurace od jiných odliší formou zábavy a získá tak určitou konkurenční výhodu.  

 

4.4 Možnost připojení k internetu 

 Výraznou změnou, kterou lze sledovat posledních několik let, je rozvoj internetu. 

Internet se dnes používá především jako komunikační médium, zdroj nejrůznějších informací, 

ale i jako prostředek pro telefonování, faxování, a mnoho dalšího. Využití internetu je 

opravdu široké. Dnes již nejde o to, zda využívat či nevyužívat internet, ale jak a kde jej 

využít. Proto je patrné, že v dnešní době by připojení k internetu nemělo chybět ani 

v restauračním zařízení, kde lidé tráví část svého dne. Jednoznačně tedy pro restauraci 

Mučírna vyplývá doporučení zřídit připojení k internetu pro své zákazníky, aby tak 

restaurace mohla posílit svoji konkurenční pozici na trhu a nezaostávala v oblasti 

využití připojení k internetu za svými hlavními konkurenty. Vývoj využití internetu za 

posledních několik let v Olomouckém kraji udává následující tabulka. 
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Tabulka 4. 4 – Vývoj využití informačních technologií v letech 2005 - 2008 

Olomoucký kraj 2005 2006 2007 2008 

Podíl domácností vybavených (podíl na celkovém počtu domácností v kraji v %): 

- osobním počítačem 23,0 25,7 34,1 40,2 

- připojením k internetu 16,1 19,1 26,2 32,2 

- připojením k vysokorychlostnímu internetu 7,0 11,7 19,9 29,3 

Podíl jednotlivců v populaci (podíl na celkovém počtu jednotlivců od 16 let v kraji v %): 

- uživatelů osobního počítače 35,2 37,5 45,8 49,8 

- uživatelů internetu 27,7 31,1 39,2 43,5 

- nakupujících přes internet 6,5 8,4 11,2 12,3 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2010-04-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/informacni_spolecnost-xm>. 

 

4. 5 Možnost platby kartou 

 Restaurace do dnešního dne nedisponuje možností platit za útratu kartou, což je 

v dnešní době považováno za zcela běžnou záležitost, obzvláště pokud se jedná o vyšší 

částky. Po listopadové novele zákona o platebním styku ovšem platba kartou v restauraci 

přestává být zcela zdarma a celková částka za poskytnuté služby se tak může zákazníkům 

prodražit. Zaplatit kartou dnes nemusí být tak výhodné jako dříve. Zákazníkům dosud nebyly 

účtovány žádné poplatky za platbu kartou, což se ovšem začíná rychle měnit. Obchodníci 

odmítají provizi z transakcí pro kartové společnosti brát na svá bedra, a proto zavádějí tyto 

poplatky svým zákazníkům. Toto opatření se zdá být velmi nešťastné a mohlo by odradit 

mnohé zákazníky od další návštěvy. Podle mne je tedy daleko lepší řešení možnost platby 

kreditní kartou vůbec nemít, než za ni účtovat zákazníkům poplatky. Restauraci Mučírna 

tedy z výše zmíněného rozhodně nevyplývá návrh zřídit možnost platby kartou a to také 

z toho důvodu, že jeden bankomat se nachází hned na protější ulici restaurace Mučírna. 

 

4. 6 Získání nových zákazníků 

 Klíčem pro získání stálých zákazníků je poznat jejich potřeby a kupní chování lépe, 

než to dokáže konkurence. Potřeby zákazníků se ovšem stále mění a s nimi se mění 

preference jednotlivých zákazníků. Současný klient má potřebu najíst se chutně, zdravě, 

pohodlně, rychle a to v blízkosti své celodenní činnosti. Zákazník přicházející do restaurace 

vyžaduje na jedné straně klid, uvolnění, pohodu, příjemné prostředí, ale zároveň chce něco 
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navíc. Něco navíc nebo-li nějakou novou zkušenost – příjemný zážitek, prožitek či požitek, 

ale vždy jde především o naplnění očekávání zákazníka (pokud možno na 110%). Současný 

zákazník je vzdělaný, vyžaduje kvalifikovaný přístup personálu, ale zároveň i individuální 

přístup.  

 Dalším způsobem jak přilákat nové zákazníky a udělat z nich pravidelné návštěvníky 

restaurace představuje reklama. V současné době nestačí pouze nabídnout bezvadné služby za 

zajímavou cenu. Největší reklamní účinek má jednoznačně spokojenost zákazníků. K tomu 

slouží nejen výborné reference, ale i kvalita, služby, nabídka a personál. Všechny tyto aspekty 

dohromady musí utvářet výborné místo a prostředí, kam se budou zákazníci s radostí vracet. 

Aby restaurace přilákala nové zákazníky vhodným návrhem jí může být rozšíření 

povědomí většímu počtu obyvatel města Olomouce a to formou tiskových medií, 

propagačních letáků a materiálů, dále prostřednictvím rozhlasu a případně i televize 

anebo formou reklamy, která je provozovaná na internetu. Jedná se o velmi účinný 

prostředek k rozšíření povědomí o restauraci s možností získat nové a pravidelné zákazníky. 

 

4. 7 Sledování konkurence 

 Každý podnik má své konkurenty a musí se proti nim prosazovat na trhu. Stále tvrdší 

tržní podmínky vyžadují nejen perfektní znalost vlastních možností, ale i možností 

konkurence. Znalost konkurence je naprosto nezbytná. Restaurace by měla vědět, jaké 

produkty a služby konkurence nabízí za jakou cenu a jaká je její strategie při získávání 

zákazníků. Velmi důležitý je sběr všech možných informací o konkurenci. Cenným zdrojem 

informací o konkurenci jsou samotní zákazníci. Účelem sledování konkurence není pouhé 

přebírání a opakování jejich aktivit, ale také zjištění její pozice na trhu a budování a udržování 

konkurenční výhody. Doporučením pro restauraci Mučírna je, aby i nadále velmi 

pozorně sledovala své konkurenty a byla tak připravena kdykoliv se postavit jejím 

novým výzvám a strategiím. 

 

 

Klíčovými aktivitami jsou pro restauraci Mučírna: 

� kvalita poskytovaných služeb, 

� ochota a vstřícnost personálu, 

� velká kapacita restaurace. 
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 Gastronomická současnost vyžaduje jedinečnost. Uspět mohou restaurace s dokonalou 

a cíleně orientovanou nabídkou služeb s ohledem na demografii, stále se měnící životní styl 

a propojování jednotlivých kultur ve stravování a stolování. Prostor na trhu mohou zaujmout 

i gastronomické a restaurační řetězce, ale žádoucí je vytvářet zejména tradiční, regionální 

rodinné restaurace a hospůdky. Ideální je podnik, který má identitu, výjimečnost, je jedinečný 

s čitelným a jasným programem nabídky.  

 

 Ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku přispěje zviditelnění restaurace na 

internetových stránkách pomocí reklam, bannerů a zejména kvalitně zpracované webové 

stránky restaurace. Doporučením je, aby byly zákazníkům dostupné informace o otevírací 

době, adrese a dostupnosti restaurace, kontaktech a nabídce jídel a nápojů. Dále jsou 

vhodné ukázky interiéru i exteriéru pomocí fotografií či videí a je velmi užitečné uvést 

mapu s vyznačeným místem adresy restaurace a jejího okolí. 
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5 Závěr 

 

 Konkurenceschopnost je klíčovou složkou pro přežití a úspěšný vývoj a rozvoj 

každého podniku v dnešní neustále se globalizující době. Každý podnik si v prvé řadě musí 

najít prostor, kam směřovat svůj konkurenční potenciál. Současné podnikatelské prostředí je 

založeno na inovacích, nových technologiích a neustálém rozvoji. Nejčastěji uspějí jen takové 

podniky, které dokáží velmi rychle a pružně reagovat na neustále se měnící požadavky a přání 

zákazníků.  

 Pro každý podnik je důležité, aby byl konkurenceschopný a dokázal tak obstát na 

existujícím trhu. Jelikož být konkurenceschopný, získat konkurenční výhody, uspět a stát se 

nejžádanějším podnikem představuje veliké přání všech podnikatelů, kteří se s velkým 

nasazením a se vší vážností pouští do podnikání a očekávají jen ty nejlepší výsledky. 

 

 Cílem práce bylo zefektivnění konkurenceschopnosti restaurace Mučírna na 

olomouckém trhu. Byly vymezeny základní metody analýzy konkurenceschopnosti podniku, 

poté byly provedeny analýzy a následovalo vyhodnocení a navrhnutí několik možných 

námětů a doporučení, které by měly přispět k větší konkurenceschopnosti restaurace. 

 Veškeré použité metody analýz byly aplikovány na restauraci Mučírna, která podniká 

v oblasti gastronomie. Restaurace se zaměřuje na poskytování pohostinských služeb v městě 

Olomouci. Po krátkou dobu své působnosti si restaurace Mučírna dokázala získat mnoho 

věrných hostů, kteří se do restaurace velmi rádi vracejí.  

 Celá diplomová práce byla rozvrhnuta do pěti částí. První a poslední část sestává ze 

stručného úvodu a závěru práce. Prostřední část práce tvoří teoreticko-metodologická část, 

analytická část a část návrhů a doporučení, které mohou restauraci otevřít cestu k zefektivnění 

její konkurenční pozice na trhu. Nejdůležitější částí je samotné provedení analýz na současný 

stav restaurace, nebo-li zhodnocení, jak si na tom restaurace stojí právě nyní, díky čemuž 

mohou být navrhnuta vhodná doporučení a opatření.  

 Aby mohla být navržena tato doporučení, bylo zapotřebí najít konkurenční výhody 

restaurace a taktéž její slabá místa. Východiskem této práce bylo provedení analýzy 

makroprostředí, Porterovy analýzy konkurenčních sil, SWOT analýzy a analýzy párového 

srovnávání. Součástí práce bylo také provedení marketingového výzkumu, konkrétněji 

metody osobního rozhovoru a metody pozorování. 
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 Z výsledků předešlých analýz vyplynulo, že slabé místo restaurace představuje 

nedostatečné poskytování doplňkových služeb, přesněji poskytování volno-časových 

a zábavných aktivit a možnost připojení k internetu. Naopak hlavní konkurenční výhodu 

restaurace představuje kvalita poskytovaných služeb včetně odborné způsobilosti 

zaměstnanců.  

 Na základě provedených terénních průzkumů bylo zjištěno, že silné stránky restaurace 

Mučírna tvoří kvalita poskytovaných jídel a profesionalita obsluhujícího personálu. Proto 

musí docházet k neustálému proškolování a vzdělávání zaměstnanců restaurace nejen 

v oblasti potravinářství, pohostinství a HACCP, ale i v oblasti gastronomie, etikety stolničení 

apod. Dále je potřeba upravit nabídku poskytovaných pokrmů a rozšířit ji o pokrmy z rybího 

masa, které v poslední době nabývají na oblíbenosti a případně ji rozšířit i o větší počet 

bezmasých jídel.  

 Za účelem omezení slabých stránek restaurace Mučírna je potřeba zajistit připojení 

k internetu pro své zákazníky, které v poslední době stálé narůstá na oblíbenosti, a dále je 

potřeba postarat se o určitý druh zábavy. Vhodným příkladem může být zábava ve formě 

Caraoke show, která znovu zažívá svůj velký boom a kterou by se restaurace Mučírna pyšnila 

jako jediná ve svém blízkém okolí.  

 Na základě zjištěných slabých stránek a nedostatků byly restauraci uvedeny jednotlivé 

návrhy a doporučení, které by mohly vést k zlepšení její konkurenceschopnosti na trhu. Za 

důležité můžeme považovat také zvýšení informovanosti a povědomí o restauraci 

potenciálním zákazníkům a to vhodnou formou reklamy. Na závěr může být zhodnoceno, že 

hlavní cíl práce byl naplněn. I taková restaurace jako je restaurace Mučírna má na trhu své 

místo a dokáže velmi dobře uspokojit potřeby svých zákazníků. 
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Seznam zkratek 

 

a.s. akciová společnost 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

cm centimetrů 

č.  číslo 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPH daň z přidané hodnoty 

EU Evropská unie 

HACCP Hazard Analysis and Critical Kontrol Points, Systém kritických 

 bodů 

HDP hrubý domácí produkt 

hod. hodin 

Kč Koruna česká 

mld. miliard 

např. například 

NATO North Atlantic Treaty Organization, Severoatlantická aliance 

OECD Organization for Economic Cooperation Development, Organizace 

 pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries, Organizace zemí 

 vyvážejících ropu 

Sb.  sbírka 

s., str. strana 

tel. telefon 

tj.  to je 

tzn. to znamená 

tzv.  takzvaný 

vyd. vydání 
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