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1 Úvod 

Dnešní situace na trhu se vyznačuje značnou nestabilitou. Není to způsobeno pouze 

hospodářskou krizí, ale též tlaky ze stran konkurence, měnící se politikou státu, a především 

stále se zvětšujícími nároky zákazníků a rychlým vývojem technologií. 

Aby byl podnik na všechny tyto vlivy připraven, musí mít vypracovanou dobrou strategii, 

která vyzvedne přednosti a ukáže mu jeho příležitosti. Strategie připravuje podnik na situace, 

které s velkou pravděpodobností mohou v budoucnu nastat. Podnik se proto nesmí zaměřovat 

pouze na přítomnost. Musí se dívat do budoucna a předpokládat vývoj jistým směrem, aby na 

něj byl připraven. Pak dokáže využít svou konkurenční výhodu jak v současné situaci, tak 

v situaci, která bude na trhu za několik týdnů, měsíců nebo let. 

Smyslem každého podnikání je vytvářet zisk, což je však dlouhodobě nemožné bez 

rozvoje podniku. Abychom však mohli podnik rozvíjet, musíme vědět, jaké má zdroje a 

potenciál. Konkurence je v dnešní době velká. Aby byl podnik schopný se na trhu udržet, 

musí mít přehled o skutečné situaci vně i uvnitř společnosti.  

Z toho plyne, že podnik je ovlivňován jak vnitřní situací ve firmě, tak právě vnějším 

prostředím. Výbornou znalost obou prostředí umožňuje právě strategická analýza. Ta je 

základním východiskem pro dobře formulovanou strategii.  

Podniky zde mohou  nalézt své velké příležitosti, nebo naopak zjistit, že tyto změněné 

podmínky jsou pro jejich existenci nebezpečné a mohou se začít včas přizpůsobovat. Pokud je 

nebudou předvídat a přizpůsobovat se, můžou zaniknout.  

Cílem mé bakalářské práce je pomocí dostupných informací a analytických metod 

zhodnotit situaci kavárny a restaurace Corso, a to jak z hlediska vnitřního tak i vnějšího 

prostředí. Pokusím na základě zjištěných výsledků SWOT analýzy navrhnout možné změny 

vedoucí k celkovému zlepšení situace podniku na trhu. Zaměřím se také na příležitosti, které 

by podnik mohl využít a přeměnit na své silné stránky, vybudovat ještě kvalitnější služby a 

dosáhnout tím vyšší prosperity.  

Bakalářská práce je rozčleněna do dvou částí. V první, teoretické části, se zaměřím na 

popis základních pojmů, které souvisí se strategickou analýzou. A to především na samotnou 

analýzu, strategii, strategickou analýzu a její rozčlenění na vnitřní a vnější prostředí. 

Metodická východiska, jako je Porterova analýza pěti konkurenčních sil, PEST analýza a 

SWOT analýza, popíši v poslední části teoretických východisek.  

V druhé, praktické části, jako první krok představím restauraci Corso. Zaměřím se na 

historii podniku, popis prostor a jejich umístění, charakter služeb a také podnikového 
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prostředí. Mým cílem je všechny poznatky prakticky aplikovat na zvolený podnik a poté je 

vyhodnotit tak, aby mohla být objevena konkurenční výhoda firmy. Právě tak jako její 

nedostatky. To vše proto, aby management podniku věděl na co se zaměřit a naopak čeho se 

vyvarovat.  

Závěr je věnován již konkrétním návrhům a doporučením. 
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2 Teoretické vymezení  strategické analýzy a jejich metod 

Na začátku bych chtěla vymezit základní pojmy, které se týkají zvoleného tématu.  Jako 

první představím pojem strategie, poté analýzu a na konci samotnou strategickou analýzu. Na 

závěr pojmy vnitřní a vnější prostředí firmy a vlivy, kterými podnik ovlivňují.  

 

2.1 Strategie  

Pojmy „strategie“ a „strategický“ se poprvé objevily ve spojení s vojenstvím, kde byly 

spojovány s nejvýznamnějšími, dlouhodobějšími operacemi. 

„Tradičně je strategie podniku chápána jako dokument, ve kterém jsou určeny 

dlouhodobé cíle, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro 

splnění daných dílů“.(Dedouchová, 2001, str.1) 

Z toho plyne, že strategie směřuje k  souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším 

okolím a tím k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. Je to jakýsi proces, kdy se 

jeden subjekt snaží získat nad druhým konkurenční výhodu. 

Strategii lze obecně charakterizovat těmito rysy: 

- míří do vzdálenější budoucnosti, 

- měla by podniku zajistit specifickou konkurenční výhodu, 

- určuje především základní cíle podnikání, 

- sleduje dosažení souladu mezi aktivitami a prostředím, ve kterém se nachází, 

- měla by stavět na klíčových zdrojích, které má podnik k dispozici a na schopnostech svých 

pracovníků, 

- měla by také vymezovat základní způsoby zajištění zdrojů potřebných pro realizaci 

stanovených cílů, 

- je to východisko pro operativní a taktické řízení. [6] 

Tvorba a realizace jednotlivých strategií je označována jako strategické řízení. 

Strategické řízení využívá různé přístupy k formulaci strategie. Často uplatňovaným je 

hierarchický přístup, založený na formulaci poslání, vize, strategických cílů a strategie.  

Poslání identifikuje základní funkci podniku. Vyjadřuje přání vedení podniku, jak by 

měl být podnik chápán veřejností, vymezuje, jakým směrem se podnik bude ubírat a na co se 

bude soustředit . Je to jakási oprávněnost existence podniku a prezentuje to, co podnik dělá a 

dělat bude. [6] 
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Vize má na rozdíl od poslání dlouhodobý charakter. Jsou to představy o budoucím 

vývoji a postavení podniku. Vize by se také daly nazvat jako myšlenky, které předbíhají svou 

dobu a nějakým způsobem nás motivují. Je to obraz budoucnosti podniku. [6] 

Strategické cíle se odvíjí od poslání a vize a jsou to očekávané budoucí výsledky. 

Mohou být formulovány s různou přesností a různou mírou obecnosti. Dobře definovaný cíl 

musí být SMART, tj.:  

- SPECIFIC (specifický) 

- MEASURABLE (měřitelný) 

- ACHIEVABLE (dosažitelný) 

- RESULT ORIENTED (realistický, orientovaný na výsledek) 

- TIME FRAMED (časově vymezený) [6] 

 

Strategie je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle. Stanovuje 

cesty, kterými dosáhneme naplnění poslání, vize a cílů. Odpovídá na otázky: Co vyrábět? 

V jakém množství? Kdy a pro koho vyrábět? Je to neustále se vyvíjející proces vedoucí 

k dosažení strategických cílů podniku. To vyžaduje systematický přístup, který zahrnuje 

vytipování a analýzu vnějších faktorů působících na podnik a jejich konfrontaci 

s podnikovými zdroji a schopnostmi. Moderní pojetí strategie je spíše o vystihnutí dobrého 

směru, vymezení dráhy, v rámci které lze operativně měnit pohyb. [9] 

Nelze najít stejnou strategii u více podniků, protože vzniká na základě strategické 

analýzy, která je přizpůsobena konkrétnímu podniku. Proces tvorby a realizace zobrazuje 

následující obrázek 2.1.  
 

Obrázek 2.1: Životní cyklus strategického řízení 

Zdroj: Sedláčková, 2006, str. 5 

Analýza Návrh 

Zavedení Zhodnocení 

Monitorování a aktualizace 
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Strategie musí být v souladu s prostředím podniku (tj. jeho postavením a předpoklady). 

Podniková kultura zahrnuje základní míry a hodnoty a ovlivňuje tak způsob myšlení a 

chování lidí v podniku. To potom usnadňuje realizaci strategie. [1] 

 

2.2 Analýza  

Analýza pochází z řeckého slova ana–lyó, což v překladu znamená rozvazovat, 

rozebírat. Znamená to také rozbor, metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na 

jednodušší. Používá se v mnoha vědách, ve filosofii i v běžném životě, a to tehdy, pokud 

chceme dospět k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností. Z toho 

vyplývá, že ji lze použít v jakémkoliv oboru (ať již se jedná o matematiku, chemii nebo 

filosofii). [10] 

Analýzy v praxi provádíme proto, abychom zjistili stávající stav věcí a posoudili, zda 

s dostupnými zdroji můžeme dosáhnout námi požadovaných výsledků.  

Jak tvrdí Sedláčková, Buchta (2006, str.8 )„Analýza představuje rozložení určitého 

komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje od celku k částem a potom ke složkám, ze kterých 

se části skládají. Jejím cílem je odhalit jednotu a zákony diferencovaného celku.“ 

 Dle Košťana a Šuleře (2002) zahrnuje strategická analýza analýzu okolního prostředí, 

analýzu konkurence a analýzu vnitřních zdrojů a schopností společnosti.  

Viz obr 2.2. 

 

 
Obrázek 2.2: Prvky strategické analýzy 

Zdroj: Košťan, Šuleř, 2002, str. 28 
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2.3 Strategická analýza  

2.3.1 Definice a charakteristiky strategické analýzy  

Abychom mohli nalézt vhodnou a odpovídající strategii, je třeba se při formulování 

strategie podívat na souvislosti mezi podnikem a okolím. Vytváření strategie není lehký 

proces. Je členěn do mnoha úkonů, které jsou všechny součástí strategické analýzy. Patří sem 

analytické techniky využívané pro identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím 

makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty a zdrojový potenciál organizace. 

Samotná analýza je jednou z nejdůležitějších součástí vědecké metody, je jejím 

základem. [9] 

Strategická analýza je tvořena analýzou vnějšího prostředí, které se dále dělí na 

makroprostředí a mikroprostředí, a vnitřní analýzou. Z nich vyplývají příležitosti a hrozby 

podniku. Pomocí výsledků lze potom přehodnocovat podnikové plány.  

Tyto získané informace slouží jako východiska pro určení konkurenční výhody a 

vymezení konkurenční pozice podniku. 

Cílem strategické analýzy je identifikovat, rozebrat a ohodnotit všechny faktory, u 

kterých předpokládáme vliv na konečnou podobu cílů a strategie podniku. Je důležité zjistit 

vzájemnou propojenost a souvislost, abychom byli schopni pohlížet na podnik a jeho okolí 

komplexně. [11] 

2.3.2 Analýza vnějšího (externího) prostředí  

Cílem externí analýzy je najít v okolí podniku příležitosti a ohrožení a počítat s nimi 

v podnikové strategii. Ta by je měla maximálně využít nebo naopak eliminovat jejich výskyt 

v závislosti, zda se jedná o příležitosti či hrozby.  

Vnějším okolím podniku rozumíme vše, co je za hranicemi podniku. Vliv okolí na 

podnik, bývá zpravidla velmi silný, avšak vliv podniku na okolí bývá omezený. Přesto oba 

tyto vlivy řadíme do vnějšího prostředí. Při externí analýze bývá prostředí rozděleno na dvě 

části: makroprostředí a mikroprostředí. [6] 

Makroprostředí představuje úseky podniku, které nemohou být ovlivňovány. Patří 

sem geografický, sociální, politicko-právní, ekonomický, technologický a ekologický 

segment. Toto prostředí je společné pro celé odvětví a vytváří společné prostředí pro 

mikrookolí. Analýza makroprostředí se provádí pomocí PEST analýzy.  
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Druhou skupinou je mikroprostředí, kam řadíme zákazníky, dodavatele, konkurenci, 

reklamní agentury a zprostředkovatele, kteří jsou již částečně ovlivňováni podnikem. Je také 

označováno jako podnikatelské prostředí. Zde je základní používanou analýzou Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil. [10] 

Při mapování okolí nesmíme zapomenout na analýzu odvětví. To lze zkoumat v rámci 

mikroprostředí nebo samostatně. Odvětvové prostředí představuje skupinu podniků, které 

vyrábějí výrobky nebo služby, které se mohou navzájem zastupovat.  

Po prozkoumání těchto oblastí získáme příležitosti a ohrožení podniku.  

Vzájemné vztahy obou prostředí jsou znázorněny na následujícím obrázku 1.3. [1] 

 

 
Obrázek 2.3: Okolí podniku 

Zdroj: Dedouchová, 2001, str.16 

2.3.3 Analýza vnitřního ( interního) prostředí 

Cílem interní analýzy je odhalit silné a slabé stránky podniku. K tomu je důležité znát 

specifické přednosti společnosti, které vypovídají o tom, v čem je podnik silný a čím se 

odlišuje od konkurence.  

Vnitřním prostředím podniku jsou chápany veškeré činnosti. Můžeme sem řadit 

například plánování, organizování, motivaci, personální řízení, kontrolu, marketing podniku a 

financování. Jedná se tedy o specifické prostředí, které je jedinečné pro každou firmu a je 

založeno na tom, co umí a dokáží zaměstnanci. Analýza vnitřního prostředí neboli analýza 

vnitřních zdrojů slouží k určení silných a slabých stránek podniku a tím pádem  
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k určení jeho strategické výhody. Jak působní interní a externí prostředí na podnik, 

pomáhá zjistit SWOT analýza, která hodnotí současné interní vlastnosti podniku a faktory 

externího okolí. [2] 

„Základem úspěšné strategie je její soulad mezi podnikovými zdroji a schopnostmi 

s podmínkami vnějšího prostředí.“(Lednický, 2006, str. 69) 

2.4 Metodická východiska 

2.4.1 Analýza makroprostředí  

Makroprostředí existuje nezávisle na vůli podnikatele a ten jej nemůže nijak ovlivnit. 

Může pouze reagovat na změny, které přijdou. Faktory makrookolí ovlivňují poptávku a tím 

působí na podnikový zisk.  

Makroprostředí představuje celkový politický, ekonomický, sociální a technologický 

rámec, v němž se podnik pohybuje a schopnost přizpůsobit se změnám často představuje 

zcela zásadní faktor, který ovlivňuje podnik. [6] 

Mezi nejznámější metody analyzující makroprostředí patří PEST analýza a Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil, které budou rozebírány níže.  

Z analýzy makroprostředí jsou na závěr stanoveny příležitosti O (Opportunities) a 

hrozby T (Threats). Při jejich určování by měl být zachován faktor času, a to hlavně proto, 

aby předpokládané změny prostředí a tím následná úprava projektu byly minimalizovány. 

[10] 

PEST analýza  
K ohodnocení vlivů vnějších faktorů lze použít efektivní PEST analýzu, díky které 

získáme přehled, který z faktorů má na naši společnost vliv,  jaké jsou dopady těchto faktorů a 

který z nich bude v blízké době nejdůležitější. Jednotlivá písmena představují segmenty okolí 

podniku.  

P – politický segment 

E – ekonomický segment 

S – sociální segment 

T – technologický segment 
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S ohledem na vývoj okolí může analýza obsahovat i další údaje, a to především 

z oblasti legislativy (SLEPT)nebo ekologie (PESTE nebo SLEPTE). Každý segment obsahuje 

mnoho informací a důležitost faktorů se liší dle odvětví, ve kterém se podnik nachází.  

Důležité jsou jak pozitivní informace, tak ty negativní, abychom měli komplexní 

přehled. Není důležité zjistit co nejvíce informací, ale pouze ty, které mají na podnik největší 

vliv. Ty potom bereme v úvahu. Ostatní jsou pro náš podnik nevýznamné a nemá se cenu se 

jimi zabývat.  

Analýza zkoumá vývojové trendy daných oblastí a případný vliv těchto změn na 

podnik. Pomáhá při tvorbě strategie přizpůsobené trendům a zohledňující faktor času, aby 

rozpoznala ukazatele ohrožující podnik a určila pravděpodobnost jejich výskytu.  

 

Politika – u tohoto faktoru jde především o podporu nebo naopak sankce určené státní 

politikou.  

Ekonomika – Tyto údaje mohou zásadně ovlivnit celkový podnikatelský záměr. 

Základními veličinami jsou: kurzy měn, inflace, úrokové sazby, ceny komodit, průměrné 

mzdy apod.  

Sociologie, kultura – jde např. o různé sociální programy pro různé skupiny obyvatel, 

zdravotní nebo kulturní programy. V současné době jde především o trend upevňování zdraví 

a zlepšování životního prostředí.  

Technologie – rozvoj technologií se dnes pohybuje vpřed vysokým tempem a může 

mít rozhodující vliv na úspěšnost podniku. Velký význam je např. v informačních 

technologiích nebo průmyslu.  

Legislativa -  zjišťuje se vliv zákonů platných pro konkrétní druh podnikání. Jedná se 

například o daňové zákony, cenovou politiku, regulaci importu a exportu nebo ochranu 

spotřebitelů. 

Ekologie – může ovlivnit např. investiční výstavbu, a to použitím některých materiálů 

a norem. Je – li projekt ekonomický, může mít vyšší úspěšnost nebo vyšší pravděpodobnost 

získání dotací. [6] 
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2.4.2 Analýza mikroprostředí 

Mikrookolí podniku představuje již menší oblast, ve které podnik působí. Toto 

prostředí může podnik do jisté míry ovlivňovat, a to např. lobováním nebo mapováním 

konkurence. Na mikroprostředí firmy má největší vliv odvětví, proto je považováno za 

klíčový aspekt.  

Odvětví je často charakterizováno jako skupina podniků nabízejících na trhu podobný 

výrobek nebo službu. V poslední době se však často stává, že hranice mezi odvětvími nejsou 

jasně patrné. Při analýze mikroprostředí je nutné toto také zohledňovat. [9] 

Konkurence představuje nedílnou součást analýzy mikrookolí, protože ovlivňuje 

pozici a úspěšnost podniku na trhu. Mezi konkurenční síly patří právě pozice na trhu, 

struktura zákazníků, pověst mezi věřiteli a dodavateli a schopnost přilákat kvalifikované 

pracovníky.  

Analýza konkurence je orientována  na rozbor konkurenční situace, na zdroje 

konkurenčních tlaků, jejich intenzitu, konkurenční rivaly a na současnou a budoucí 

konkurenční situaci. Úzce přitom navazuje na odvětvovou analýzu, protože právě v odvětví 

probíhá konkurenční boj a působí zde tedy velké množství konkurenčních sil. Tyto 

konkurenty je nezbytné v druhém kroku zmapovat jednotlivě a získat tak celkový obraz 

konkurenčního prostředí. [9] 

 

Analýza oborového okolí podniku 
Analýza oborového okolí podniku je též označována jako analýza odvětví. Řadí se 

sem analýza zákazníků, dodavatelů a konkurentů a získáme díky ní přehled o jejich vlivu na 

podnik. Analýza odvětví tak směřuje k odhalení impulzů, které vyvolávají změny v odvětví a 

poté pomocí nich stanoví  předpokládaný vývoj odvětví. Pokud je vše odhadováno správně, 

získá podnik jedinečné postavení v rámci odvětví a získá náskok před konkurencí. [4] 

 

Sektor zákazníků je pro podnik důležitý, protože při jeho prozkoumání se zjistí, kdo 

vlastně zákazníci jsou, jaké potřeby a očekávání mají. Stejně tak se musí podnik zajímat o to, 

kdo může být potencionálním zákazníkem a jaké jsou základní trendy. [4] 
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Analýzu sektoru zákazníků je dle Keřkovského a Vykypěla (2006) nutné zaměřit na 

následující faktory: 

 identifikace kupujících a faktory, které ovlivňují jejich rozhodnutí kupovat, 

 demografické faktory (vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků), 

 geografické faktory a rozmístění trhu. 

 

Stratégové musí identifikaci svých zákazníků a jejich požadavků věnovat náležitou 

pozornost, protože tak můžou snížit hrozbu ztráty svého zákazníka a získat nové zákazníky.  

Je třeba si uvědomit, že udržet si dosavadního zákazníka je většinou levnější než 

získávat nového.  

Demografické faktory se dělí na tří základní faktory, které ovlivňují trhy: 

- Změna v populaci (čím méně lidí tím menší poptávka po zboží). 

- Posuny ve věku populace. 

- Rozložení příjmů populace. (Na některých trzích je většina příjmů soustředěna 

pouze v rukou úzké vrstvy obyvatel. Při takovém rozložení se může stát, že jestliže 

střední vrstva obyvatel zchudne – ovlivní to poptávku po zboží nižší a střední 

třídy.) 

U geografických údajů je nejdůležitější se zaměřit na to, kde se zákazníci nacházejí a 

porovnat toto umístění s umístěním provozovny. Umístění podniku a zákazníků totiž často 

ovlivňuje tržby a náklady podniku (např. na dopravu). V současnosti se stává trendem 

používání osobních automobilů místo hromadné dopravy, což by mělo být také zohledněno 

např. s ohledem na umístění parkoviště. [4] 

 

Sektor dodavatelů je zaměřen na analýzu dostupnosti a nákladů všech vstupů 

potřebných k výrobě. Toto je ovlivňováno především vztahem mezi podnikem a dodavateli. 

Relativní sílu dodavatelů vůči jejich zákazníkům lze kvalitně ohodnotit pomocí Porterova 

modelu pěti konkurenčních sil, který bude rozebírán níže.  

Pozice ve vztahu dodavatel – odběratel lze vyjádřit následovně: 

- síla dodavatele je velká, 

- síla dodavatele je malá, 

- síla odběratele je velká, 

- síla odběratele je malá, 

což je ovlivňováno tím, jak velkou částí se dodavatel podílí na obchodu odběratele a naopak. 



 - 14 -  

 Sektor konkurentů představuje výchozí znalosti pro chod podniku. Měli by být 

zodpovězeny otázky typu: Jaká je současná pozice naší firmy vůči konkurentům? Jak se 

konkurence mění a vyvíjí? Vstupují noví konkurenti do oboru? 

Vstupy nebo výstupy závisí na bariérách vstupu nebo výstupu do/z odvětví, která Porter [6] 

charakterizoval následovně:  

 

Bariérami vstupu jsou především: 

- diferenciace výrobku, 

- rozsah produkce, 

- distribuční kanály, 

- absolutní náklady v celkových nákladech, 

- možná reakce současných podniků na vstup nového konkurenta. 

 

Bariérami výstupu jsou potom: 

- zvyky a stereotypy řídících pracovníků, 

- utopení peněz ve výrobních prostředcích, 

- vysoké přímé náklady na výstup. 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil  
Tento model se týká konkurence a konkurenční strategie. Cílem modelu je pochopit 

síly, které působí na podnik a v budoucnu by mohly mít vliv na jeho vývoj. Model pěti sil je 

často používaným analytickým nástrojem pro zhodnocení celkového obrazu v odvětví.  

Základní princip spočívá ve schopnosti podniku vyrovnat se s následujícími pěti 

konkurenčními silami:  

a) noví účastníci trhu, potenciální účastníci a hrozba vstupu nových účastníků, 

b) náhradní výrobky nebo služby (substituty), 

c) odběratelé a jejich vliv, 

d) dodavatelé a jejich vliv, 

e) konkurenti a charakter soupeření. [11] 
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Obrázek 2.4: Porterův model 5-ti konkurenčních sil 

Zdroj: Porter 1994, str. 4 

 

Toto jsou síly, které jsou spojeny s oborem. Čím vyšší je intenzita některého z faktorů, 

tím složitější je situace organizace a tím vyšší nároky jsou kladeny na její strategii. Těchto pět 

faktorů rozhoduje o výnosnosti odvětví, protože ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice.  

 

Konkurenční rivalita  

Nejsilnější konkurenční síla vyplývá z boje mezi podniky v jednom odvětví 

(konkurenčním okolí). Je to odraz energie, které jednotlivé podniky vynakládají na získání 

lepší pozice na trhu. 

Aby byl podnik schopen čelit konkurenci, musí mít vypracovanou konkurenční 

strategii. Její úspěch však závisí i na konkurenčních strategiích rivalů. Konkurenční nástroje 

zahrnují cenu, kvalitu, služby, záruky a garance nebo nové výrobky apod.  

Existuje několik faktorů, které působí na velikost rivality. Mezi obvyklé faktory patří:  

 Počet a velikost konkurentů. 

 Míra růstu trhu. 

 Vysoké fixní náklady. 

 Diferenciace produktů. 

 

Náhradní (nové) výrobky 

Jestliže se stane jiný výrobek zajímavější pro zákazníka (např. díky nižší ceně), může 

se odvrátit od původního výrobku. Konkurenční síla je určována následujícími faktory: 
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Relativní výše cen substitutů limitují podniky při stanovení vlastních cen. Tím jsou 

omezovány zisky podniků v odvětví.  

Diferenciace substitutů umožňuje srovnávat zákazníkům kvalitu, výkon a cenu.  

Náklady na změnu závisí na snadnosti, s níž může zákazník přejít k jinému výrobku. 

Typickým příkladem je např. úprava automobilu na plyn místo benzínu.  

 

Konkurenční síla hrozby substitutů je tím významnější, čím nižší je jejich cena, vyšší 

kvalita a nižší náklady pro zákazníka na přechod k substitutu. [9] 

 

Potencionální noví konkurenti 

Pro podnik představují hrozbu, která může ovlivnit jejich postavení na trhu. Vstup 

nových konkurentů je však omezen, protože existují překážky vstupu do odvětví. Existuje 

několik typů vstupních bariér:  

Úspory z velkovýroby, které umožňují podnikům  ušetřit náklady. Často bývají 

vyvolány zkušenostmi, které začínající podniky nemají.  

Technologie a speciální know-how např. farmaceutických společností, které si své 

postupy a technologie drží v tajnosti. Překážkou vstupu může být nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil.  

Znalost značky a oddanost zákazníků pro firmy s dobrou pověstí. Nové podniky musí 

vynakládat velké finance, aby se vedle takovýchto podniků zviditelnily a dostaly do 

podvědomí zákazníků. 

Náklady na vstup do odvětví. Čím jsou vyšší, tím méně potencionálních konkurentů je, 

protože nemají dostatečný kapitál na vybavení a technologie.  

Vládní politika může představovat velmi významnou překážku. Stát může do 

některých odvětví omezovat vstup např. udělováním licencí nebo jsou přímo kontrolovaná 

státem jako bankovnictví.  

 

Dodavatelé 

Dodavatelé mohou ovlivňovat celé odvětví, a to např. v oblastech surovin, energií, 

technologií, kvalifikované práce apod. a to proto, že mohou zvyšovat ceny vstupů. Vliv 

dodavatelů je tím vyšší, čím vyšší je jejich vyjednávací síla. [9] 
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Odběratelé 

Podobně jako dodavatelé, mohou odběratelé vyvinout silné konkurenční tlaky. Mohou 

svou sílu využít k tomu, aby si vymohli další výhody, jako např. kvalitnější služby. Vysoká 

síla kupujících může také nastolit tvrdší konkurenční boj.  

 

Souhrnné působení těchto pěti sil určuje intenzitu konkurence a zároveň 

spolurozhoduje o úspěšnosti podniku. Síla působení je v každém odvětví jiná a stále se mění 

spolu s vývojem odvětví. Změna jedné síly může mít významný vliv na vývoj jiné a proto je 

nutné je neustále sledovat.  

Strategie tedy pomáhá podniku nalézt v odvětví takové postavení, kdy může 

společnost čelit konkurenčním silám nebo je dokonce obrátit ve svůj prospěch. [9] 

2.4.3 Analýza vnitřního prostředí 

Strategické možnosti každého podniku jsou dány podmínkami externího prostředí. 

Stejně takový vliv mají však také vnitřní síly v podniku a jeho schopnost eliminovat slabosti. 

Proto je prostředí v organizaci považováno za klíčový prvek při vytváření poslání strategie.  

Při dobré znalosti podnikového prostředí podnik ví, z čeho může vycházet a může své 

podnikové zdroje a schopnosti využít v podmínkách vnějšího prostředí.  

Vnitřní analýza je velmi náročnou záležitostí, protože představuje zhodnocení všech 

podnikových činností jako je marketing, výzkum a vývoj nebo řízení lidských zdrojů.  

 

Dle Lednického (2006) patří mezi podnikové zdroje především: 

Hmotné zdroje, které jsou nejsnáze identifikovatelné. Máme totiž dost informací o 

jejich stavu a struktuře. Dělí se na naturální zdroje a finanční zdroje.  

Do naturální zdrojů řadíme stroje, pozemky, budovy, suroviny apod. Zajímáme se 

především o jejich současné a budoucí využití. U finančních zdrojů nás zajímají např. 

informace o jejich struktuře, vývoji a tocích.  

Nehmotné zdroje nejsou na rozdíl od hmotných lehce identifikovatelné a proto je 

hodnocení vývoje těžké. Patří sem např. dobré jméno podniku nebo technologické zdroje jako 

jsou patenty, licence apod.  

Lidské zdroje mají jak hmotný tak nehmotný charakter. Řadíme sem totiž jak počet lidí 

a jejich věkovou strukturu či kvalifikaci, tak jejich zkušenosti, poznatky, dovednosti nebo 

rozhodovací schopnosti. Je nutné brát v úvahu souvislosti mezi jednotlivými skupinami a  
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uvědomit si, že především v lidských zdrojích může nalézt podnik svou konkurenční 

výhodu. Tou může být např. vysoce kvalifikovaný personál. [6] 

Cílem této analýzy je posoudit strategický potenciál organizace a zjistit slabé a silné 

stránky podniku v porovnání s konkurencí. Tato analýza by se měla zajímat o využívání 

zdrojů, jejich vzájemné vazby a seskupení do systémů.  

Analýza vnitřního prostředí zahrnuje dle Keřkovského a Vykypěla (2006) především : 

- faktory vědecko – technického rozvoje (zde zjišťujeme např. schopnost podniku 

sladit výrobky s požadavky zákazníků, způsobilost základního výzkumu uvnitř 

podniku nebo možnost zlepšování v užití starých příp. nových materiálů.) 

- marketingové a distribuční faktory (kam řadíme např. účinnost cenové strategie 

pro výrobky a služby, účinnost reklamy, hospodárnost a účinnost marketingových 

podpůrných aktivit jiných než reklama nebo pocity zákazníků o podniku a jeho 

výrobcích)  

- faktory výroby a řízení výroby (patří sem dostatečná výrobní kapacita, flexibilita 

výroby z hlediska požadavků zákazníka, hospodárnost využití energií, surovin a 

polotovarů, hospodárnost a účinnost systému řízení zásob, řízení kvality apod.) 

- faktory podnikových a pracovních zdrojů (jsou nejdůležitější, protože mohou 

nejvíce ovlivnit konkurenční výhodu podniku. Patří sem např. image a prestiž 

podniku, účinnost organizační struktury, pracovní klima, velikost podniku v rámci 

oboru, zkušenosti a motivace řídících pracovníků, kvalita zaměstnanců apod.) [4] 

 

Finanční analýza  
Za základní cíl podnikání je dle [7] považována maximalizace tržní hodnoty. Proto je 

nezbytné mít přehled o finančních tocích v podniku a jejich využití. To vše nám umožňuje 

finanční analýza. Ta představuje rozbor údajů, jejichž hlavním zdrojem je finanční účetnictví.  

Pomocí finanční analýzy můžeme získat přehled o majetkové, finanční a důchodové 

situaci podniku, a dále pak podklady pro finanční rozhodování a finančním řízení podniku. Je 

ji možno chápat jako metodu, pomocí které můžeme porovnávat získané údaje a rozšiřovat 

tak jejich vypovídací schopnost.  

Mezi základní nástroje finanční analýzy patří dle Máčeho (2006) poměrové ukazatele. 

Ty charakterizují vzájemný vztah dvou položek z účetních výkazů pomocí jejich podílu. Dále 

se člení do 4 skupin. 
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1) Ukazatele rentability – poměřují zisk s výší zdrojů, které byly vynaloženy na 

vytvoření tohoto zisku. Používají se pro zhodnocení intenzity využívání a zhodnocení 

podniku. Vychází se z rozvahy a výkazu zisku a ztrát.  

2) Ukazatele likvidity – dávají nám přehled o tom, jak je účetní jednotka schopná 

plnit své finanční závazky v okamžiku jejich splatnosti. Aby byla jednotka solventní, musí 

mít část aktiv ve vysoce likvidní formě. Jedná se např. o peníze na bankovním účtu a 

v hotovosti nebo okamžitě obchodovatelné cenné papíry. Likviditu potom dělíme na běžnou, 

pohotovou a okamžitou.  

3) Ukazatele aktivity – informují o tom, jak efektivně účetní jednotka se svými aktivy 

hospodaří. Vyjadřují se ve dvou formách, a to jako ukazatelé počtu obrátek nebo ukazatelé 

doby obratu. Ukazatele počtu obrátek vypovídají o tom, kolikrát se za stanovený časový 

interval obrátí určitý druh majetku. Ukazatele doby obratu pak sledují zase dobu, po kterou je 

majetek v určité formě vázán. Patří sem obrat celkových aktiv, doba obratu zásob, doba 

obratu závazků a doba obratu pohledávek.  

4) Ukazatele zadluženosti – vyjadřují míru financování společnosti jak svými 

vlastními aktivy, tak cizími zdroji. Účetní jednotka využívá cizí kapitál tehdy, když je pro ni 

levnější než vlastní kapitál a přinese jí vyšší výnos, tzn. že výnos je vyšší než náklady spojené 

s cizím kapitálem (tj. úroky). Řadíme sem ukazatele celkové zadluženosti, zadluženost 

vlastního kapitálu a úrokové krytí.  

 

Podklady k vypracování finanční analýzy mi nebyly dány k dispozici a proto nebudou 

v praktické části rozebírány.  
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2.4.4 SWOT analýza 

Úspěšné strategické plánování vyžaduje, aby měl management výbornou znalost 

okolního prostředí a externích možností organizace. Jednou z technik poznávání 

organizačního prostředí je právě SWOT analýza. Ta představuje shrnutí předcházejících 

poznatků a ukazuje nám silné a slabé stránky, stejně jako příležitosti a hrozby a porovnává je 

s hlavními vlivy z okolí podniku. [1] 

SWOT je zkratkou anglických slov: 

Strengths = přednosti, silné stránky 

Weaknesses = nedostatky, slabé stránky 

Opportunities = příležitosti 

Threats = hrozby 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, že organizace dosáhne úspěchu, bude – li 

maximalizovat své přednosti a příležitosti a minimalizovat nedostatky a hrozby.  

 

Přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat 

konkurenční výhodu na trhu. Může to být např. přístup ke kvalitnějším materiálům, silný 

image, vlastnictví patentů apod.  

Nedostatky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižším výkonům 

v organizaci. Nedostatkem mohou být manažeři s neodpovídajícími strategickými 

schopnostmi, překročený úvěr, zastaralé stroje nebo špatné umístění podniku.  

Příležitosti jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které je příznivé 

výstupům organizace. Příznivé podmínky mohou obsahovat změny v zákonech, rostoucí  

počet zákazníků nebo nové technologie, které jsou společnosti snadno k dostání. Příležitosti 

by měly být posuzovány výhledově, ne pouze v přítomných podmínkách.  

Hrozby jsou naopak současné nebo budoucí podmínky, které jsou nepříznivé 

výstupům organizace. Jsou to například situace vstupu nového konkurenta na trh, změna 

legislativy nebo pokles zákazníků. [9] 

SWOT analýza nám pomáhá zodpovědět otázky tak, aby byly manažeři schopni 

posoudit stávající pozici firmy a provést zásahy, které lépe připraví organizaci na budoucnost. 

Jsou to např. otázky, zda máme dodávat další skupině zákazníků, vstoupit na nové trhy nebo 

zda nám nehrozí noví konkurenti, neroste cena vstupů, nemění se potřeby zákazníků. Dalšími 

mohou být otázky týkající se  interních podmínek, např. zda je naše pověst u kupujících 
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dobrá, máme – li dobře formulovanou strategii nebo zda se nezhoršuje naše konkurenční 

postavení, nemáme nízkou ziskovost nebo nezaostáváme ve výzkumu.  

SWOT analýza pomáhá porovnávat externí příležitosti a hrozby s interními 

přednostmi a nedostatky. Také poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení pozice 

organizace a následně vede ke zlepšení výkonnosti organizace. [1] 
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3 Představení organizace 

Cílem této části bakalářské práce je představení společnosti, kterou jsem si zvolila jako 

předmět zkoumání. Nejprve se zaměřím na historii podniku, poté přiblížím její umístění a 

nakonec se zaměřím na nabídku produktů a služeb.  

 

3.1 Historie firmy 

Kavárnu a restauraci Corso si pronajala v roce 2001 rodina Bahulíkových od 

společnosti Synot, s. r. o., která je majitelem nemovitosti. Synot, s. r. o. odkoupil v 90-tých 

letech minulého století kavárnu od soukromníka a od té doby ji pronajímá. Předtím, než si 

podnik pronajali Bahulíkovi, byl v pronájmu pan Ludvík, který provozoval společně 

s kavárnou také cukrárnu. Ta byla vyhlášena po širokém okolí.  

Díky této dobré pověsti se Bahulíkovi rozhodli ponechat stávající název, aby nedošlo ke 

snížení poptávky stávajících zákazníků.  

Na přelomu roku 2008/2009 prošla celá budova velkou rekonstrukcí. Bylo zde opraveno 

téměř celé zázemí podniku. Rekonstruovány byly odpady, elektřina, podlahy, střecha, okna a 

v neposlední řadě také fasáda. Od října do ledna byl proto podnik uzavřen, ale od 2.ledna 

2009 je opět v provozu.  

Kavárna a restaurace Corso je brána z pohledu majitelů jako rodinný podnik, který je 

veden jako fyzická osoba. Tomuto pohledu je přizpůsobeno celé vedení a chod společnosti.  

3.2 Vedení společnosti  

Podnikatelem a odpovědným vedoucím je Jaroslav Bahulík, který podnik vede a dohlíží 

na jeho chod. Další důležité funkce potom zastávají synové Adam s Martinem. Ti společně 

tvoří provozní vedoucí a každý má za úkol obstarávat potraviny a nezbytné věci sloužící ke 

každodennímu chodu podniku. Kontrolují kvalitu poskytovaných pokrmů i služeb a dohlíží na 

veškerý provoz a personál. Na ostatní činnosti (od účetnictví po obsluhu hostů) je 

zaměstnáván vyškolený personál.  

Podnik zaměstnává 2 číšníky, 1 servírku, 2 kuchaře a uklízečku, kteří jsou stálými 

zaměstnanci. Přes léto jsou potom najímáni na výpomoc na zahrádku i dovnitř restaurace 

brigádnici v závislosti na počasí a návštěvnosti hostů.  
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Obrázek 3.1: Struktura vedení společnosti 

Zdroj: sestaveno autorkou na základě ústně podaných informací 

 

Hlavní činností kavárny a restaurace Corso je poskytování kvalitních služeb v oblasti 

vymezené zákonem jako hostinská činnost, a to zejména poskytování stravovacích služeb. 

Budova je kvůli pohodlí hostů rozdělena na dvě patra. V přízemní části se nachází 

kavárna s barem, která je rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou část. V prvním patře je 

restaurace Stará půda. V letních měsících je zákazníkům k dispozici také předzahrádka a 

v zadní části objektu rozsáhlá zahradní restaurace. [22] 

3.3 Umístění 

Podnik se nachází v centru města Uherské Hradiště. Toto místo přímo vybízí k umístění 

takového podniku, protože leží přímo na křižovatce hlavních ulic pěší zóny, odkud jsou na 

dosah všechny památky, obchody nebo informační centrum. Ať už turisté nebo místní 

obyvatelé si po prohlídce nebo nákupech jistě rádi odpočinou u výborné kávy.  

K tomu, aby podnik nešlo minout, slouží 2 vchody. Je to hlavní a celoročně funkční 

vchod z Masarykova náměstí a druhý letní, umístěný kousek od nové nákupní pasáže Slunce. 

Tento samostatný vchod vede na zahrádku s názvem La Provance, která je v provozu pouze 

přes léto.  
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Obrázek 3.2: Mapa okolí podniku 

Zdroj: MAPY [online]. 2005 [cit. 2010-03-20]. Restaurace Corso. Dostupné z WWW: 

<http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=corso%20uhersk%C3%A9%20hradi%C5%A1t%C4%9B@s

ss=1@ssp=120380524_127266508_150199404_150073036@x=140150848@y=132419264@z=14)> 

3.4 Charakteristika společnosti  

Restaurace Corso je restaurační zařízení, které je vyhledáváno především mladšími 

obyvateli města Uherské Hradiště, a to díky své atmosféře a stylu vybavení.  

Architektonicky se podnik se dělí na několik částí. Základní a celoročně provozované je 

přízemí společně s prvním patrem, ve kterých se nachází kavárna a restaurace. V létě jsou 

zákazníkům k dispozici dvě zahrádky. Jedna malá s 20 - ti místy, která se nachází před 

vchodem do kavárny a druhá se samostatným vchodem zezadu.  

Jako na zahrádce se však může zákazník cítit i přes zimu, protože při rekonstrukci byla 

do stěny u dveří zabudována skleněná plocha a k ní umístěny barové stoličky se stolky. 

Zákazník tam tak má výhled na celé náměstí.  

Tyto barové komplety jsou však umístěny v celé přední části přízemí kavárny, která 

tím dostává svůj osobitý nádech. Zadní část je potom situována do stylu vlakových kupé se 

všemi detaily jako jsou např. odkládací plochy nad sedačkami. K dispozici je zde 100 míst 

k sezení ( z toho 24 v nekuřácké části) a to, jak již bylo zmíněno, v boxech, které představují 

právě vlakové kupé. Na pomezí obou částí je bar a schody do restaurace v prvním patře.  

Restaurace je charakteristická romantickým prostředím stylového interiéru. Jsou zde 

k vidění historické předměty na stěnách jako např. nepřehlédnutelný žebřinový vůz a cepy  
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umístěné v zadní části restaurace. Zde je zákazníkům k dispozici 80 míst k sezení u 

pohodlných jídelních stolů, které jsou sladěny s celkovým vybavením restaurace.   

V zahradní restauraci La Provance může zákazník nalézt klidné místo a odpočinout 

si od ruchu a shonu všedního dne ve městě. Interiér je řešen ve stylu starého slováckého 

sedláctví. Kapacita je zde 130 míst.  

V příloze přikládám fotografie kavárny a restaurace Corso.  

3.5 Nabídka produktů 

Vzhledem k tomu, že kavárna a restaurace Corso nabízí různé produkty v závislosti na 

tom, zda se jedná o restauraci, kavárnu nebo zahradní restauraci La Provance, budou dále 

rozebírány jednotlivě.  

3.5.1 Restaurace 

Restaurační část nabízí zákazníkům nápoje a pokrmy vyrobené z kvalitních surovin. 

Jedná se především o výrobky studené a teplé kuchyně. Základní surovinou je maso, které je 

připravováno na způsob nejrůznějších minutek. Samozřejmostí jsou však také bezmasé 

pokrmy, saláty a polévky.  

Zákazníkům je k dispozici také nápojový lístek, kde naleznou výběr alkoholických i 

nealkoholických nápojů.  

Restaurace se snaží přilákat zákazníky výhodnými cenami poledního menu, které je 

k dostání v rozmezí od 65 do 80 Kč. Menu je vždy vypracováno na týden dopředu a zákazníci 

si jej mohou prohlédnout na www.menicka-online.cz. Skládá se z polévky a hlavního chodu a 

nelze opomenout možnost zakoupit si nápoj (Cola, Fanta, Tonik nebo Sprite) za 

zvýhodněných 14Kč. Toto menu se každý týden obměňuje a zákazník má možnost si vybrat 

ze 7 jídel. [22] 

3.5.2 Kavárna 

Kavárna nabízí výběr alko i nealko nápojů, včetně výběru domácích značkových vín. V 

nabídce jsou také míchané nápoje, cigarety a pochutiny. Točí se zde pivo Budvar, a to jak 10 

světlé, tak 12 tmavé, jako doplňkový prodej je zde Heineken. 

3.5.3 La Provance 

Zahradní restaurace nabízí samostatný jídelní lístek a zaměřuje se zejména na grilované 

speciality. Hosté se mohou podívat na přípravu svého jídla, protože gril se nachází vedle  
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prostoru pro hosty. V nabídce tedy jsou speciality z grilu, grilované hovězí, vepřové či 

kuřecí maso a ryby. Pro ty, kteří si v grilovaných pokrmech nevyberou, jsou k dispozici 

bezmasá jídla a saláty.  

La Provance má svůj vlastní výběr poledních menu, které se pohybuje opět v rozmezí 

65-80 Kč. Na výběr jsou dva druhy jídel. 

K pokrmům si host může vybrat opět alko i nealko nápoje příp. pivo. [22] 
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4 Strategická analýza 

4.1 Analýza obecného prostředí (PEST) 

V této kapitole se budu zabývat obecnou analýzou podniku, kdy se zaměřím na 

makroekonomické faktory. K tomuto účelu se nejvíce hodí analýza PEST, která by měla 

rozpoznat faktory významné pro podnik a zároveň by měla pomoci odhadnout jejich budoucí 

vývoj a určit impulsy, které by mohly být důležité pro konkurenční výhodu podniku.  

4.1.1 Politický segment 

Současný politický systém je v poslední době u nás velmi nestabilní, a proto je pro 

podnik těžké se orientovat. Hrozbou jsou zde rychle se měnící zákony, což má za následek 

nárůst množství nařízení a předpisů a jejich nepřehlednost.  

4.1.2 Ekonomický segment 

Ekonomický segment je stále poznamenán krizí, která zasáhla celé národní 

hospodářství. Obecně se má za to, že se české hospodářství pozvolna zotavuje. Avšak 

podíváme – li se na úroveň HDP zjistíme, že vývoj nebyl v roce 2009 pozitivní. [21] 

Stejně tak u nezaměstnanosti nenalezneme pozitivní výsledky, protože stejně jako 

v roce 2009 měla nezaměstnanost tendenci stoupat i v prvních dvou měsících letošního roku. 

Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji je zachycena v následující tabulce 4.1.  
Tabulka 4.1: Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji 

Region Míra nezaměstnanosti 
(měsíční změna) 

Počet 
uchazečů k  
31. 1. 2010 

Počet 
uchazečů  k 
28. 2. 2010 

Kroměříž 13,7 (+0,1) 7303 7353 
Uherské 
Hradiště 10,4 (-0,1) 8177 8241 
Vsetín 13,1 (+0,1) 10 154 10 217 
Zlín 10,6 (+0,2) 10 477 10 732 

Zdroj: Zlín.cz [online]. 08.03.2010 [cit. 2010-04-07]. Nezaměstanost ve Zlínském kraji. Dostupné z WWW: 

<http://zlin.cz/article.php?ID=435764>. ISSN 1214-6897 

 

Nezanedbatelná je také mzda obyvatel kraje, protože na ní závisí, jak budou lidé 

přerozdělovat své důchody a kolik peněz věnují např. na stravování v restauračních 

zařízeních.  
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Český statistický úřad rozděluje mzdy dle toho, zda se jedná o podnikatelskou či 

nepodnikatelskou sféru. V 1. - 4. čtvrtletí roku 2009 činil medián hrubé měsíční mzdy 

v podnikatelské sféře 19 574Kč, v nepodnikatelské sféře 22 661Kč.  

Dalším ekonomickým faktorem ovlivňujícím podnikání společnosti je bezesporu cena. 

Na trhu Uherského Hradiště je k dispozici široká nabídka restaurací s  vyššími i nižšími 

cenami či kvalitou. Ceny jsou limitovány především vstupními (nákupními) cenami, protože 

pokud budou mít vyšší cenu vstupy, musí být i vyšší ceny pro zákazníky.  

Všechny tyto faktory ovlivňují rozhodování lidí o tom, zda podnik navštíví nebo ne.  

4.1.3 Sociální segment 

Trendem v poslední době se stal zdravý životní styl a tím je ovlivněno i stravování. 

Lidé se snaží žít zdravěji, více sportují a celkově o sebe více dbají.  

Dalším trendem, který lze vypozorovat je snaha lidí ušetřit peníze v době ekonomické 

krize. Méně peněz je věnováno na stravování v restauračních zařízeních. Jídlo samotné se 

omezit nedá a tak se raději uvaří levněji doma. 

Aktivní život však předchozí trendy převyšuje a tak většinou mladí lidé vyráží o 

víkendu s přáteli za zábavou posedět do nejrůznějších podniků.  

4.1.4 Technologický segment 

Technologický vývoj jde rychle kupředu, a proto je nutné s ním držet krok. V dnešní 

době se společnosti snaží o automatizaci co nejvíce možných činností, což má za následek 

sníženou potřebu lidského kapitálu.  

Samozřejmostí je dnes využívání internetu k šíření informací a propagaci společnosti, 

kterou kavárna a restaurace Corso bohužel nemá.  

Moderní a kvalitní technologické zázemí je základ pro dobře fungující podnik. Mělo by 

usnadnit práci zaměstnancům a tím minimalizovat lidské chyby. Souvisí s ním však 

náročnější školení zaměstnanců, protože modernizace zařízení vyžaduje kvalifikovanější 

personál. 

4.2 Analýza oborového okolí podniku 

V této části práce je provedena analýza oborového okolí a vliv zákazníků, konkurentů a 

dodavatelů. 
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4.2.1  Sektor zákazníků  

Kdo jsou zákazníci kavárny a restaurace Corso a jaké potřeby mají? Toto jsou klíčové 

znalosti, protože jsou důležité pro celkový vývoj společnosti. S dobrou znalostí zákazníků lze 

snížit hrozbu ztráty stávajících a možnost nalézat nové zákazníky. 

Vezmeme – li Uherské Hradiště jako celek, lze zde vysledovat rozrůstající se počet 

obyvatel, v posledních letech zejména v důsledku výstavby nových bytů v Tenicích a na 

sídlišti Východ, což svědčí o možnosti získání nových potencionálních zákazníků.  

 
Tabulka 4.2: Vývoj počtu obyvatel 

Rok Počet obyvatel 
1950 13 402 
1961 15 616 
1970 19 427 
1980 25 015 
1991 26 765 
2001 26 876 

Zdroj: Město Uherské Hradiště [online]. 2001 [cit. 2010-04-07]. Dostupné z WWW: <http://www.mesto-

uh.cz/>. 

 

Důležitý údaj pro dobré rozhodování managementu je také přehled o věkové struktuře 

obyvatel. Vedení pak má větší přehled o tom, na které zákazníky se zaměřit.  

 
Tabulka 4.3: Podíl obyvatel města (v %) v základních věkových skupinách k 1.1. 2008 

Území 0 - 14 let 15 - 64 let 65 let a více 
Uherské Hradiště 12,8 71,9 15,3 

Zdroj: Město Uherské Hradiště [online]. 2001 [cit. 2010-04-07]. Dostupné z WWW: <http://www.mesto-

uh.cz/>. 

 

Z této tabulky vyplývá, že i přes stárnoucí populaci obyvatel v České republice, 

v Uherském Hradišti je nejvyšší počet osob v aktivním věku. S ohledem na výše zmíněnou 

nezaměstnanost a průměrný příjem, lze přepokládat, že Uherské Hradiště je velmi vhodným 

okresem k podnikání, protože kupní síla obyvatel bude silná.  

Nyní, víme – li, jaké jsou tendence obyvatel a věkový průměr, zbývá sestavit 

konečnou tabulku, ve které budou zákazníci rozděleni na cílové skupiny společnosti a také 

jejich jednotlivé preference, které pomohou vedení podniku odhadnout očekávání zákazníků.  
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Tabulka 4.4: Typy zákazníků , jejich preference 

Třídy zákazníků Faktory ovlivňující rozhodnutí nakupovat 

studenti cena,rychlost obsluhy, kvalita 

starší páry prostředí, ochota personálu, dostupnost, kvalita 

pracovníci využívající výhodných 
obědových menu cena, rozmanitost jídel z menu, rychlost obsluhy 

skupiny osob 
 (pořádní oslav apod.) 

cena, možnost vyhrazeného prostoru, dostatek 
míst 

nakupující nebo turisté, kteří si chtějí 
odpočinout 

kvalitní nápoje a pokrmy, příjemné prostředí i 
obsluha, dostupnost 

Zdroj: Interní zdroj kavárny a restaurace Corso 
 

Každá skupina zákazníků očekává od své návštěvy podniku něco jiného a proto se 

podnik snaží vyhovět co nejvíce z nich. Příkladem jsou přijatelné ceny, ochotný a příjemný 

personál a v neposlední řadě také rozšíření poledních menu ze 3 na 7 jídel denně.  

Z geografického hlediska, které ovlivňuje četnost návštěv zákazníků, je důležité 

upozornit na strategické umístění provozovny v centru města na Masarykově náměstí.  

4.2.2 Sektor dodavatelů 

Dodavatelé jsou nezbytní pro každou společnost. Mohou ovlivnit její působení i 

rozvoj, protože ovlivňují náklady a dostupnost zdrojů. Důležité jsou proto vztahy mezi 

odběratelem a dodavateli. 

Vedení kavárny a restaurace Corso je si vědomo rizik, které mohou nastat při nedodání 

zboží, a proto nejdůležitější zboží čerpá od více dodavatelů. 

Mražené potraviny – Nowaco, Adria Gold, Galacia 

Maso – Inpost, Řeznictví Kovář 

Pivo – Budvar, Heineken 

Alkoholické nápoje – RIAS, Makro 

Nealkoholické nápoje – Coca–Cola  

Zelenina – TEKO 

Všechny služby však nelze čerpat z více zdrojů a tak je společnost nucena být závislá 

v oblasti elektrické energie a dodávek plynu pouze na jednoho dodavatele.  

Podrobněji budou dodavatelé rozebírání v části Porterův model pěti konkurenčních sil. [22] 
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4.2.3 Sektor konkurentů 

Konkurence v oblasti provozování restauračních zařízení je velká a proto je neustále 

nutné sledovat a předvídat její činnost. Důležité je také snažit se o určitý náskok a přijít 

s lákavými nabídkami pro zákazníky dřív než konkurence a tím získat konkurenční výhodu.  

V Uherském Hradišti se nachází velký počet konkurentů, a to jak z řad přímé tak i 

nepřímé konkurence. 

Mezi přímé konkurenty řadíme restaurace: 

 

 Na huti 

 U Hejtmana Šarovce 

 Kavárna a restaurace Ve Starém 

obchodě 

 Restaurace Koníček 

 Na Vyhlídce 

 U Komína 

 Koruna 

 Hotel Grand  

 Orlovna 

 Junior 

 Na Baště 

 Restaurant Rotter 

 Hotel & Restaurant Slunce, s.r.o. 

 Pizzerie Café Milano 

 U Šneků 

 MAXIGASTRO, s.r.o. - Hotel 

Maxi 

 U Dvořáků 

 Restaurant Net 

 Stará radnice 

 Steak bar 

 

A také kavárny: 

 Jiné café 

 Skandal bar 

 Koktejlbar Fontána 

 

K nepřímým konkurentům patří potom asijské bistro Dragon, rychlé občerstvení, Bistro 

Bejana, Bistro Bisi a v neposlední řadě také prodejny potravin Hradišťanka a samoobsluha 

Hruška.  

Každý konkurenční podnik má jako svou výhodu jiný prostředek. Mezi nejvíce 

odlišující se podniky by se daly zařadit např. Hotel Maxi (zaměřuje na pravou italskou 

kuchyni), restaurace Koníček (je vyhlášena kvalitními a dražšími pokrmy) a hotel Grand 
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(který se snaží nalákat zákazníky nízkými cenami. Těch dosáhl spoluprácí s učilištěm 

s výukou oboru kuchař/číšník a tím snížil své náklady.). 

Kavárny se zase odlišují svým zaměřením na jiné cílové skupiny. Dle mého názoru se 

jedná hlavně o střední (a movitější) vrstvy, kdežto u kavárny a restaurace Corso jsou hlavní 

cílovou skupinou studenti.  

Po získání předchozích údajů, je nyní možné přejít k analýze oborového odvětví a 

Porterovu pětifaktorovému modelu konkurenčních sil. 

4.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

4.3.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci jsou klíčovým faktorem pro úspěšnost podniku. V tomto konkrétním 

případě mají vůči dodavateli silnou pozici, protože mohou snadno přejít k jinému 

konkurenčnímu podniku a společnost to nemůže nijak ovlivnit. Záleží i na jejich momentální 

náladě, jejich náklady na přestup jsou nulové. Mají také k dispozici veškeré potřebné tržní 

informace o cenách i kvalitě konkurence, které jsou občas shodné nebo častěji velmi podobné.  

4.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

K dodavatelům je třeba přistupovat jednotlivě, protože u každého záleží na 

individuálním vztahu s daným podnikem. Kavárna a restaurace Corso má dodavatele, kteří 

mají jak silnou tak také slabou pozici.  

Mezi dodavatele se silnou pozicí se řadí E-on dodavatel elektrické energie a dodavatel 

plynu RWE. Dala by se sem také zařadit Coca – Cola, která je vyhledávána a očekávána od 

zákazníků díky svému dobrému image, a proto společnost musí na jejich dodávky spoléhat.  

U ostatních výrobků a služeb se vedení snaží o zajištění 2-3 dodavatelů, aby vždy 

měla kvalitní a cenově přijatelné suroviny.  

Vedení kavárny a restaurace Corso považuje své dodavatele za spolehlivé a až na 

výjimečné případy vždy obdržela objednané zboží. [22] 

4.3.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

V každém odvětví hrozí vstup nových konkurentů. Některé odvětví jsou však pro 

investory přitažlivější a právě do této kategorie bych zařadila i provozování restauračních 

zařízení. V poslední době právě tato část zaznamenává nárůst i přes vysoké počáteční náklady 

vstupu do odvětví. 
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V posledních 5-ti letech se v centru Uherského Hradiště otevřelo 8 nových podniků a 

v příštím roce se očekává otevření alespoň dalších dvou. Touto velkou konkurencí je však 

také znesnadněn vstup a následné udržení se na trhu dalším novým konkurentům.  

Pro nového konkurenta není těžké se napojit na distribuční kanály a tak pokud má 

dostatečný kapitál na koupi nebo pronájem provozovny a její vybavení, je pro něj vstup do 

odvětví snadný. [22] 

4.3.4 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je dle mého názoru velká, přestože u restaurace jde především o 

kvalitu poskytovaných služeb a veškerých podávaných nápojů a pokrmů. Lidé totiž mohou 

chtít vyzkoušet např. jiný druh kávy nebo specialitu jiného šéfkuchaře. Proto je důležité 

udržovat a pokud možno zvyšovat nastavenou úroveň poskytovaných služeb, aby zákazníci 

neměli chuť zkoušet jinou restauraci.  

Zaměříme – li se na cenu substitutů zjistíme, že zde funguje přímá úměra. Čím nižší 

cena, tím nižší kvalita. Je to z toho důvodu, že např. u již zmíněné kávy jsou v České 

republice kvalitnější kávy na podobné cenové úrovni. Pokud tedy konkurence nabízí výrazněji 

levnější kávu, bývá také obvykle kvalita nižší.  

4.3.5 Rivalita firem působících na daném trhu 

Rivalita na trhu Uherského Hradiště je opravdu vysoká, protože se zde vyskytuje velké 

množství konkurentů. Výrobky jednotlivých konkurentů jsou málo diferencované a tak 

zákazníci příliš nevnímají rozdíly mezi jednotlivými prodejci. Z těchto důvodů musí podniky 

bojovat o každého zákazníka a tím si zajistit přežití.  

 

4.4 Analýza vnitřních zdrojů podniku 

Každý podnik má své silné i slabé stránky. Prvním místem, na které by se mělo vedení 

zaměřit, jsou faktory vědecko – technologického rozvoje. Kavárna a restaurace Corso není 

výrobní podnik a tak se jich tento sektor netýká tak moc, jako jiných podniků. Přesto jsou 

věci, které sem patří. Celá budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a je vybavena moderním 

vybavením . Nová okna pomáhají ušetřit náklady na energie, odpady ušetří zase náklady na 

opravu. 
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Slabým místem společnosti je využívání internetu a jeho možností. Společnost nemá 

vlastní webové stránky. Lze najít menu, ale pokud se chceme dozvědět něco konkrétního o 

restauraci, tak se nám to nepovede. 

Marketing si společnost provádí sama, a to dle aktuálních potřeb. Cenovou strategii tak 

stanovuje většinou dle konkurence a zavedených cen na trhu. Tato strategie má úspěch, 

protože ceny všech konkurentů jsou tím pádem stejné. Klíčovým faktorem je potom kvalita, 

podle které se zákazníci rozhodují, který podnik navštíví.  

Reklamu kavárna a restaurace Corso nemá, k dispozici jsou jí pouze tabule u vchodu 

spolu s prostorem na čelní skleněné stěně. Tím lákají procházející potencionální zákazníky. 

Ostatní se nemají kde o společnosti dozvědět. Nedílnou součástí reklamy jsou reference 

uspokojených zákazníků, proto by se společnost měla snažit i nadále o příjemný personál a 

kvalitní služby.  

Faktory výroby a řízení výroby nejsou na první pohled pro podnik, který nevyrábí, ale 

nabízí služby, důležité. Při bližším zkoumání však zjistíme, že sem patří např. kapacita, která 

se týká také kavárny a restaurace Corso. Obsazenost míst je z velké části závislá na počasí a 

tom, zda je víkend nebo pracovní den. Při slunečných dnech je zahrádka o víkendu obsazena 

do posledního místa, avšak přes týden zde jsou rezervy. To samé platí pro využití prvního 

patra s restaurací. Zde je plno přes obědy, ale k večeru se zde naskýtá volný prostor, který lze 

využít.  

Dalším faktorem, který je důležitý jak pro zákazníka, tak pro společnost, je schopnost 

přizpůsobení se přáním zákazníků. Ta je do určité míry možná, avšak nelze splnit všechny 

požadavky. Zákazník se musí přizpůsobit jídelnímu nebo nápojovému lístku, ale potom se lze 

dohodnout na určitém druhu přizpůsobení produktu přání zákazníka.  

Hospodárnost při využívání surovin a polotovarů je nezbytná pro minimalizaci nákladů. 

Podnik se však musí přizpůsobovat hygienickým normám a tak nelze nikdy zcela využít 

suroviny na 100%. Co se týče hospodárnosti energií, snaží se vedení o jeho maximalizaci a to 

např. využíváním denního světla. Šlo by také snížit energie využíváním nových spotřebičů, 

které jsou méně náročné na spotřebu, ale to by vyžadovalo velkou počáteční investici.  

Řízení systému zásob je rozděleno do dvou částí. Zásoby se objednávají totiž zvlášť pro 

kuchyň a kuchaře, zvlášť pro kavárnu a číšníky. Na starosti je mají samostatní vedoucí, kteří 

jsou nezávislý jeden na druhém. Ti mají také na starosti řízení kvality, za kterou také 

odpovídají.  
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Faktory podnikových a pracovních zdrojů mohou velmi výrazně ovlivnit 

konkurenční výhodu podniku. Pokud se jedná o image a prestiže firmy, lze říci, že kavárna a  

restaurace Corso má dlouholetou tradici, založenou na kvalitních výrobcích. To ale 

nenahrazuje dobře vypracovanou strategii, kterou podnik postrádá. Funguje na rodinném 

principu, kdy vedoucí řeší momentální problémy a neplánuje výhledově. Sice to přináší 

pohodovou atmosféru, ale jistě také chaos v dlouhodobých plánech zaměstnanců, kteří neví, 

co očekávat. Stejné je to s odměňováním. Zaměstnanci jsou hodnoceni pouze neformálně, 

neexistuje žádná návaznost hodnocení a systému odměňování. Hodnocení tak nemá žádnou 

strukturu a je vždy subjektivní. Zaměstnanci nevidí možnost kariérního růstu, což snižuje 

jejich motivovanost.  

Porovnáme – li velikost podniku s konkurenty zjistíme, že se jedná o jeden z největších 

podniků co se kapacity i prostoru týče. To může být konkurenční výhodou, protože tu lze 

vykonávat akce, které jinde nejsou dost dobře realizovatelné.  

Vedoucí zaměstnanci pracují jako tým, protože jinak to v takto malém podniku ani 

nejde. Všichni tři jsou velmi zkušení - již dříve vedli své vlastní podniky a nyní předávají své 

zkušenosti. Jejich motivace je velká, vzhledem k tomu, že se jedná o rodinou firmu, která 

přináší zisky do rodinného rozpočtu. Proto dbají o to, aby všichni zaměstnanci byli řádně 

proškoleni a věděli, co se od nich požaduje. U brigádníků bývá situace obtížnější. Ne každý 

rok se povede nalézt kvalifikované osoby. Ti proto nemusí vědět, co dělat, a ne každý 

zaměstnanec je ochotný jim to vysvětlit, když to není jeho náplň práce.  

Strategické řízení, stejně jako informační systém v podniku neexistují, protože vedení 

se domnívá, že při tak malém počtu zaměstnanců stačí ústní domluva. Zaměstnanci tak 

nemohou sledovat svou činnost nebo úspěchy a nevidí směr, kterým se mají rozvíjet. [22] 

 

Pro prostudování všech částí podniku a jeho okolí , které se skládají z vnějšího okolí, 

oborového okolí a vnitřního prostředí, je v další části vypracována SWOT analýza, která 

shrnuje všechny předchozí poznatky.  

4.5 SWOT analýza 

Dobře zpracovaná SWOT analýza je klíčovým krokem ve strategickém procesu. Po 

detailním prostudování dostupných informací o kavárně a restauraci Corso jsem sestavila 

následující SWOT analýzu. 
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Na jejím základě stanovím jevy, které mohou ovlivnit společnost, a to jak negativně, tak 

pozitivně. Na závěr budou uvedena doporučení, která vyplývají z jednotlivých zkoumaných 

oblastí.  

S výsledky SWOT analýzy bude také seznámen vedoucí společnosti pan Bahulík, který 

následně dle svého uvážení provede opatření reagující na výsledky.  

4.5.1 Silné stránky (Strenghts) 

Silné stránky vyplývají z vnitřního uspořádání společnosti a jejích předností. Jsou to ty 

věci nebo činnosti, které podnik využívá nebo může využít jako konkurenční výhodu nebo je 

jakkoliv jinak použít proti konkurenci.Tzn. že je může využívat jak kladně, tak záporně. 

Mezi silné stránky bych zařadila: .  

- dobré jméno podniku, 

- umístění na frekventovaném místě, 

- vysoká kapacita míst, 

- rekonstruované prostory, 

- snaha vedení o vývoj společnosti, 

- rozsáhlá nabídka služeb. 

 

Dobré jméno podniku souvisí s dlouhou tradicí a kvalitními službami, které jsou zde 

poskytovány. Podnik má již po řadu let stejný název a standard, který pro hosty znamená 

mnoho. Jistě hodně lidí zde prožilo příjemné chvíle a tak není divu, že přijíždí do Uherského 

Hradiště s vědomím, ve kterém podniku stráví večer. Kavárna a restaurace Corso právě 

jedním z takových je.  

 

Umístění na frekventovaném místě, a to v centru Uherského Hradiště, znamená pro 

podnik stálou klientelu. Pokud člověk prochází městem a dostane hlad nebo žízeň, kavárna a 

restaurace Corso je díky své poloze nepřehlédnutelná. Je označená tabulí s reklamou před 

vstupem, takže nejde přehlédnout. Příliv zákazníků zabezpečují autobusy meziměstské 

dopravy i vlaková stanice ( nachází asi 200m od podniku) stejně tak jako fakt, že Uherské 

Hradiště patří mezi bývalá okresní města a tak se zde nalézají úřady.  

 

Vysoká kapacita míst zaručuje zákazníkům, že si vždy sednou a nebudou muset na 

místo čekat. Mohou si zvolit, zda v kuřácké nebo nekuřácké části nebo v přírodě na zahrádce.  
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Celá budova má k dispozici 310 míst z toho 24 v nekuřácké části. Avšak najdou se 

chvíle, kdy i při tolika místech musí host na usazení čekat. Jedná se především o víkendové 

večery.  

 

Rekonstrukce proběhla v objektu celé budovy a zmodernizovala velkou část vybavení, 

což pomohlo zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Díky renovaci získali hosté větší pohodlí a 

také rychlejší servis. Modernizace totiž usnadňuje zaměstnancům pracovní postupy (např. při 

vaření jídel) a tak dokáží rychleji obsloužit zákazníka.  

 

Snaha vedení o vývoj společnosti je nedílnou součástí života podniku. Pan Bahulík si 

je vědom hrozby, kterou představuje konkurence a tak se snaží, aby měl zákazník motivaci 

podnik navštívit znovu. Důkazem je zavádění nových jídel, zvětšení počtu jídel ve výběru 

z poledního menu, stejně jako zájem o zjišťování novinek v oblasti gastronomie. Pro některé  

zákazníky to však může být odrazující, protože jsou zvyklí na klasická jídla a o novinky 

nemají zájem. 

  

Rozsáhlá nabídka služeb způsobuje růst zákazníků. Vedení se snaží zajistit takové 

suroviny i služby, které zákazníky zajímají a o které mají zájem. Mají – li hosté zájem např. 

při oslavě pořádané v restauraci o studenou kuchyni, dokáže podnik zajistit všechno potřebné, 

protože spolupracuje s výrobou studené kuchyně. Snaží se tak odlišit od konkurence, která 

nabízí pouze vařená jídla a nápoje.  

4.5.2 Slabé stránky (Weaknesses) 

Slabé stránky nejsou tak často vyzdvihovány jako silné, ale pro podnik jsou i přesto 

důležité. Podnik pomocí nich může odhalit svá slabá místa a předejít pak případným 

budoucím potížím. Proto by vedení nemělo slabé stránky tajit, ale zaměřit se na ně. 

Ke slabým místům kavárny a restaurace Corso patří: 

- obtížná diferenciace produktů a služeb,  

- nejsou vypracovány vlastní webové stránky,  

- obtížnost vyhledávání informací, 

- absence strategických cílů, 

- vlastní marketing. 
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Diferenciace produktů a služeb je jistě zlým snem každého manažera restauračního 

zařízení. V gastronomii existuje velký výběr pokrmů, ale český zákazník většinou očekává 

známá jídla za přiměřenou cenu a proto se tomu musí podniky přizpůsobovat. V takovýchto 

podmínkách je potom těžké vymýšlet novinky, kterými by se zákazníci dali přitáhnout.  

Kavárna a restaurace Corso se rozhodla přejít ze světové na českou kuchyni, a bude 

vařit tradiční česká jídla, čímž by se chtěla odlišit od konkurence. 

 

Vlastní webové stránky jsou součástí každého moderního podniku. Bohužel kavárna a 

restaurace Corso zatím žádné vlastní stránky nemá, čímž dle mého názoru ztrácí velký počet 

zákazníků. Ti, co nejsou z okolí podniku, totiž nemohou zjistit žádné konkrétní či aktuální 

informace. 

 

Informace o společnosti jsou roztroušeny různě po internetu a nikde nejsou 

koncentrovány. Zákazník si sice může najít, jaké menu se vaří tento týden, ale pokud má  

zájem se dozvědět něco o prostředí, počtu míst nebo nabízených službách, nezbude mu nic 

jiného, než se osobně zeptat příp. si vyžádat propagační materiály. 

 

Strategické cíle a plány ve společnosti nejsou žádné, vedení vyhodnocuje situace dle 

momentálního dění na trhu a nepřihlíží k žádným dlouhodobým cílům a plánům.  

 

Marketing a s ním spojená reklama jsou celkově na velmi slabé úrovni. Podnik má 

pouze dvě cedule s reklamou na polední menu, které jsou umístěny u vchodů do provozovny. 

Tyto cedule jsou vhodným poutačem pro procházející, ale jakákoliv jiná reklama chybí. Na 

čelní skleněné stěně jsou ještě napsány informace o aktuálních akcích, ale pokud 

potencionální zákazník neprochází kolem provozovny, nemá možnost se o podniku dozvědět. 

Dříve byly na stolech položeny propagační materiály, ale nyní není reklama téměř žádná. Jako 

reklama slouží pouze odkaz na www.mapy.cz, který podnik při vyhledávání kaváren v centru 

Uherského Hradiště objeví.  
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4.5.3 Příležitosti (Opportunities) 

Příležitostmi mohou být pro podnik jakékoliv podněty z vnějšího okolí. Mezi nejvýznamnější 

příležitosti patří: 

- zvyšování počtu turistů ve městě, 

- pořádní kulturních akcí,  

- založit vlastní webové stránky, 

- zákazníci krachujících konkurenčních společností, 

- zavedení zdravých jídel. 

Turistický ruch v celém Zlínském kraji stoupá, a to by mohla být vhodná příležitost, 

jak získat nové zákazníky. V kraji se budují nové cyklostezky a dochází k obnovování 

velkého množství památek. Na začátku roku bude otevřen také zrekonstruovaný památník 

Velké Moravy, což představuje příliv potencionálních zákazníků. 

 

Uherské Hradiště také v posledních letech za přispění soukromých sponzorů pořádá 

kulturní akce, které lákají obyvatele celého kraje. Každoroční Velikonoční putování 

Vinařskou ulicí, Vinařské slavnosti nebo Letní filmová škola a další akce, lákají tisíce lidí. 

Myslím, že podnik by mohl získat také prospěch např. při spolupráci s pořadateli. Další 

možností je pořádání vlastních kulturních akcí. 

 

Velkou příležitostí, která by pomohla společnost zviditelnit, je založení vlastních 

webových stránek, kde by ať už stávající nebo potencionální zákazníci, mohli získávat 

informace o aktuálních akcích a slevách nebo poledních menu bez toho, že by museli složitě 

hledat na několika různých stránkách.  

 

Ekonomická krize zapříčinila bankroty a ukončení činností mnoha konkurenčních 

společností. Zde se nalézá příležitost přilákat zákazníky těchto podniků a rozšířit tak své řady 

zákazníků. Vedení by proto mělo zjistit, čím konkurenční podnik tyto zákazníky získal, a 

nabídnout jim něco podobného nebo ještě zajímavějšího.  

 

Zdravé stravování vstupuje do života moderních lidí a to by mohla společnost využít 

ve svůj prospěch. Lidé jistě ocení možnost zdravých a chutných menu za zvýhodněné ceny a 

ještě by k tomu mohly např. pracující maminky získat nápad, co zdravého uvařit doma dětem.  
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4.5.4 Ohrožení (Treats) 

Ohrožením může být pro společnost jakákoliv nestabilita nebo nejistota okolního 

prostředí.   

Sem bych zařadila především: 

- neočekávané klimatické změny,  

- silná vyjednávací pozice zákazníků a některých dodavatelů, 

- nárůst konkurence, 

- snižování cen konkurence pod možnosti společnosti, 

- nasycenost trhu, 

- změna legislativy. 

 

Neočekávané klimatické změny mohou ovlivnit počet zákazníků kavárny a restaurace. 

Sám pan Bahulík uznává, že je na počasí závislý. Při počtu 130 míst na zahrádce představuje 

příjem zahrádky značnou část celkových příjmů. Bohužel počasí ovlivnit nejde a tak nejde ani 

eliminovat hrozbu nepříznivých klimatických podmínek. 

 

Silná vyjednávací pozice zákazníků vychází z  diferenciace vůči ostatním restauračním 

zařízením. Na trhu jsou nulové náklady na přestup zákazníků a tak je podnik nucen se chovat 

dle toho, co zákazník vyžaduje a očekává. Stejně tak by mohli dodavatelé využívat své 

výsadní postavení. Avšak podnik toto nemůže ovlivnit, protože ty společnosti, která mají 

silný vliv, mají téměř dokonalý monopol na trhu v Uherském Hradišti. 

 

Nárůst konkurence je velmi nebezpečná hrozba, protože již nyní se počítá s otevřením 

dalších podniků, které mohou ovlivnit postavení kavárny a restaurace Corso na trhu. Při 

vzrůstu konkurence hrozí odliv zaměstnanců za lepšími nabídkami.  

 

Dnešním trendem společností nově vstupujících na trh je snaha minimalizovat ceny 

pro zákazníky (tak zvané nastolení zaváděcích cen) a tím snížit množství konkurentů. Existuje 

totiž možnost, že konkurence nového podniku nevydrží tlak takovýchto třeba i krátkodobých 

cen.  

Nasycenost trhu se stává častým důvodem k ukončení činností podniků. Počet 

konkurentů je na vysoké úrovni a přilákat nové zákazníky je tak náročné a nákladné. 
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Společnost by se měla zaměřit na udržení svých stávajících zákazníků a vytvářet na 

základě jejich potřeb nové služby a produkty. Tím by také mohla získat nové zákazníky.  

 

Legislativní změny nejsou v dnešní době nic nečekaného, avšak v předvolebním 

souboji mohou jít na úkor malých podniků. Proto je důležité je sledovat a připravit se na 

následky, které přinesou. Změna legislativy sice může být i pozitivní (jako např. slibované 

snížení daňového zatížení), ale také negativní (např. slibované zdaňování soukromých 

podnikatelů jako je ČEZ, a následné přerozdělení sociálně slabším). Všichni ale víme, že sliby 

politiků nejsou často splněny a tak je důležité sledovat aktuální vývoj a být na něj připraven.
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5 Vlastní doporuční 

Na základě informací zjištěných v praktické části se budu v této kapitole věnovat 

návrhům a doporučením, které by měly vést k efektivnějšímu rozvoji určitých částí 

organizace nebo celé kavárny a restaurace Corso. Protože mi nebyly poskytnuty informace 

potřebné ke zpracování finanční analýzy, nejsou zde zpracovány doporučení pro tuto oblast.  

 

Základním cílem vedení je přilákat vyšší počet návštěvníků, a to i při nepříznivém počasí. 

Tím bude společnost výnosnější a bude moci investovat do dalších věcí, jako je např. vzdělání 

zaměstnanců.  

 

V první části bych se zaměřila na využití dobrého jména podniku a jeho dlouholeté 

tradice. Ty by se daly využít při reklamě a dalo by se pomocí nich nalákat nové zákazníky, 

kteří neví, co od této organizace očekávat. Dlouholetou tradici by bylo možné využít při 

pořádání společenských akcí např. „Pamatujete si, jaké to tu bylo před 20-ti lety? Pokud ne, 

jsme tu my, abychom Vám to ukázali“. Uspořádání tématického večera, by jistě přilákalo 

hodně lidí. Mladých i starších, kteří by přišli zavzpomínat nebo se jen pobavit. Konkurence 

nic takového nenabízí a při zájmu veřejnosti může být obdobná akce opakována. Stačí 

investovat minimální kapitál a chvilka času, aby se výzdoba a personál podobali tomu před X-

lety. 

 

Vysoká kapacita míst představuje jednu z konkurenčních výhod společnosti, a proto by 

se mělo vedení zaměřit na co největší využití. Bylo by vhodné si vytipovat časy, kdy je 

návštěvnost nejnižší. Právě na tuto dobu uspořádat akce, který by nalákal zákazníky. Prostory 

restaurace bývají ve večerních hodinách málo obsazeny. Daly by se pronajímat skupinám 

osob (např. oslavy narozenin, promoce, svatby). 

 

Protože vedení si uvědomuje neustále se vyvíjející potřeby zákazníka a trhu jako celku, 

snaží se pomocí své intuice o vývoj společnosti. Doporučovala bych se však spíše zaměřit na 

vypracování strategického plánu, který by obsahoval jasné údaje, čeho chce podnik 

dosáhnout. Má – li podnik takovýto plán, je pro něj snadnější kontrola jeho plnění. 

Zaměstnanci také získají přehled, kam se společnost ubírá, a mohou přicházet s vlastními 

nápady, jak by se podnik mohl vyvíjet nebo jak cíle dosáhnout. Mnohdy totiž vidí víc, než 

vedení samo.  
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Neškodilo by zavést pořádání porad, protože i v malém podniku by bylo vhodné si 

vyčlenit čas, kdy by všichni zaměstnanci mohli přednášet své návrhy nebo připomínky. Jistě 

by se našly skutečnosti, které by mohly zjednodušit chod celého podniku a usnadnily 

zaměstnancům práci.  

 

Rozsáhlá nabídka služeb a možnost venkovního posezení daleko od městského shonu 

představuje další výhodu, kterou nemá žádný z konkurentů v okolí. Doporučila bych proto 

informovat veřejnost o této skutečnosti a dál pracovat na rozsáhlosti služeb. Do nápojového 

lístku by se dalo zařadit více míchaných nápojů, kuchyně by se dala zaměřit na zdravou 

výživu a potom uspořádat dny zdravé kuchyně např. dle národností nebo států. Trend 

zdravého životního stylu totiž stále ovlivňuje větší počet lidí. 

 

Předchozí návrhy mohou být zprovozněny pouze tehdy, bude – li veřejnost seznámena 

s existencí společnosti. Proto by bylo vhodné vytvořit vlastní webové stránky, kde by se 

stávající nebo i potencionální zákazníci dozvěděli o aktuálním dění v organizaci. Pozitivní 

dopad by to mělo i na společnost, protože by si mohla ušetřit spoustu práce např. při hledání 

zaměstnanců. 

 

S vlastními webovými stránkami souvisí i reklama společnosti. Turisté, kteří vyrazí do 

centra Uherského Hradiště a neznají zdejší poměry, nemají příležitost se o kavárně a 

restauraci Corso dozvědět, stejně jako obyvatelé okolních vesnic. Proto by bylo vhodné 

umístit reklamu do krajských periodik (např. Dobrý den s kurýrem, Slovácké noviny) nebo na 

uherskohradišťském televizním kanálu. Jednou z možností je také reklama v rádiu. Pro 

motoristy přijíždějící do města bych umístila reklamní billboardy nebo cedule na hlavním 

tahu ze směru jak od Starého Města, tak Kunovic.  

 

Na začátek reklamní kampaně by bylo vhodné se obrátit na reklamní agenturu, která by 

jistě zajistila větší povědomí o podniku. Zde by však mohly být překážkou vysoké počáteční 

náklady.  

 

Chce – li vedení přilákat nové návštěvníky, musí se, jak již bylo řečeno, zaměřit na 

propagaci. Nebude – li se chtít obrátit na agenturu, zde je několik nápadů, jak by to bylo 

možné: 
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Rozdávání letáčků na akcích pořádaných městem, aby se turisté dozvěděli o existenci 

kavárny a restaurace Corso.  

Propagační materiály volně k dispozici na baru nebo stolech tak, jak tomu bylo 

v minulosti.  

Další z možností je využít místo působení a propagovat slovácký kraj a s tím spojenou 

tradici. Toto místo je totiž tradicí a kulturou známé a i mladí lidé v posledních letech tíhnou k 

folkloru, který bezesporu představuje cimbálová muzika. Proto bych v rámci využívání místa 

v prostorách restaurace pořádala posezení u cimbálu. Zde by se mohly scházet nejrůznější 

skupiny osob, bez ohledu na sešlost většinou mladých lidí dole v kavárně.  

 

Jako přílohy přikládám vypracovaný leták a návrh billboardu s reklamou na novou českou 

kuchyni kavárny a restaurace Corso. 

 

Klimatické změny nemohou být ovlivňovány, přesto jde alespoň eliminovat velikost 

jejich škod. Zákazníci by mohli venku sedět i při dešti, pokud by byla zrekonstruována 

zastřešená část zahrádky. Z vlastní zkušenosti vím, že je zde nedostatečné chránění a proto 

jsou zákazníci nuceni unikat dešti i když by teoreticky mohli pokračovat v konzumaci. Chce – 

li vedení maximalizovat užitek ze zahrádky, bylo by možné prodloužit sezónu nákupem 

topných těles, které by byly umístěny do prostoru zahrádky. Tak by bylo možné sedět venku 

dle podmínek i do konce září nebo půlky října. Stejně tak by mohla sezóna začínat dřív. Lidé 

se totiž rádi vystavují prvním slunečním paprskům a tak věřím, že by to mělo úspěch.  

 

Vztahy mezi vedením a zaměstnanci by dle mého názoru potřebovaly zavézt jisté 

směrnice, které by měly obsahovat, jak se má zaměstnanec chovat, uvést určitá pravidla 

komunikace. Zdá se, že i při příkazu vedení si zaměstnanci občas dělají, co chtějí, což by 

mělo být vyměřeno sankcemi nebo naopak při dobrém výkonu odměnou.  

 

Doporučila bych také účast zaměstnanců na školení, kde by získávali nejnovější 

poznatky z oblasti gastronomie. Tím si by si také zvyšovali svou kvalifikaci a spokojenost a 

motivovanost zaměstnanců se projeví na spokojenosti hostů a výsledcích celého podniku.  
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6 Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo pomocí dostupných informací a analytických metod 

zhodnotit současnou situaci kavárny a restaurace Corso. Na základě těchto údajů potom 

vyhodnotit výsledky a poskytnout vedení společnosti návrhy na zlepšení jednotlivých částí 

nebo i celé organizace, aby pak mohla získat lepší postavení na trhu.  

 

K naplnění těchto cílů jsem využila odborné literatury, internetových zdrojů a 

propagačních materiálů kavárny a restaurace Corso. Velmi cenné informace jsem získala od 

vedení společnosti, a to konkrétně od pana Jaroslava Bahulíka, který rád věnoval čas mým 

dotazům.  

 

V teoretické části bakalářské práce jsem přiblížila jednotlivé složky strategické analýzy a 

jejich důležitost pro podnik její vypracování důležité. Dále jsem rozebrala jednotlivé metody 

analyzující podnik, ze kterých jsem vycházela v praktické části bakalářské práce. Konkrétně 

se jednalo o analýzy makroprostředí a také mikroprostředí, ve kterém jsem vyčlenila 

samostatnou část zaměřenou na oborové okolí podniku. Konec teoretické části je věnován 

analýze vnitřního prostředí a následné SWOT analýze. 

 

V kapitole „Představení organizace“ jsem charakterizovala kavárnu a restauraci Corso. 

Začala jsem shrnutím její historie, představila jsem vedení a jeho hierarchickou strukturu, 

následoval popis umístění a nakonec jsem analyzovala nabídku služeb a produktů, které 

kavárna a restaurace Corso nabízí.  

 

V praktické části jsem se věnovala aplikacím teoretických poznatků na současný stav 

kavárny a restaurace Corso a doplnila je informacemi týkajících se trhu na 

Uherskohradišťsku. Využila jsem k tomu analýzy okolí (konkrétně PEST analýzu), která 

udává přehled o polických, ekonomických, sociálních a technologických faktorech. Při 

analýze oborového okolí jsem se zaměřila na zákazníky, dodavatele a konkurenci, na jejíž 

analýzu jsem použila Porterův model pěti konkurenčních sil. Dále jsem analyzovala vnitřní 

prostředí společnosti, a to za pomoci informací od pana Bahulíka, které má díky svým 

dlouholetým zkušenostem a znalostem společnosti.  

Finanční analýzu jsem v praktické části nerozebírala, protože mi nebyly poskytnuty 

podklady.  
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Pro posouzení celkových možnosti organizace jsem na závěr využila SWOT analýzu, 

která mi pomohla určit silné a slabé stránky, stejně jako příležitosti a hrozby.  

Věřím, že vzešlé návrhy budou pro budoucnost kavárny a restaurace Corso přínosem. 

Stejně tak  pro rozhodování vedení společnosti.  

 

Podle mého názoru byly cíle, které jsem si zvolila na začátku mé bakalářské práce, 

splněny. Situaci v kavárně a restauraci jsem zanalyzovala a vyvodila z ní faktory, na které by 

se mělo vedení společnosti zaměřit a podporovat jejich rozvoj, stejně tak jako ty, na které by 

si mělo dát pozor. Celková analýza může pomoci vedení získat podklady pro další rozvoj 

společnosti, nebo je možné čerpat nápady v návrzích a doporučeních. V každém případě získá 

pan Bahulík další pohled na chod společnosti.  

 

Na základě výše provedených analýz a vyhodnocení si myslím, že společnost má jisté 

rezervy ve svém fungování, které by při odstranění mohly přinést vyšší prosperitu. Bylo pro 

mě velmi poučné vidět, jak funguje kavárna a restaurace uvnitř a uvědomuji si, že dá hodně 

práce vést i takto malý podnik. Proto přeji vedení hodně úspěchů a především nápadů, které 

mohou aplikovat do své fungující společnosti, a tím zhodnotit svou snahu.  



 - 47 -  

Seznam použité literatury 

ODBORNÁ LITERATURA: 

[1] DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku, 1. vydání. Praha: C. H. BECK, 2001. 256 s. 

ISBN 80-7179-603-4 

[2] CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 

a.s, 2006. 204 s. ISBN 80-247-1389-6. 

[3] JIRÁSEK, J. A. Strategie – umění podnikatelských vítězství. 1. vydání. Praha: 

Profesional Publishing, 2005.189 s. ISBN 80-86419-22-3. 

[4] KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení : Teorie pro praxi . 2. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. 

[5] KOŠŤAN, P. ; ŠULEŘ, O. Firemní strategie : Plánování a realizace. 1. vydání. 

Praha : Computer Press, 2002. 124 s. ISBN 80-7226-657-8. 

[6] LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vydání. Ostrava : Repronis, 2006. 154 s. ISBN 

80-7329-131-2. 

[7] MÁČE, M. Finanční analýza obchodních a státních organizací : Praktické příklady a 

použití. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s, 2006. 156 s. ISBN 80-247-1558-9. 

[8] PORTER, M. E. Konkurenční strategie : metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1. 

vydání. Praha : Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2. 

[9] SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN 80-7179-367-1. 

[10] ŠULÁK, M.; VACÍK, E. Strategické řízení v podnicích a projektech. 1. vydání. 

Praha : Express, 2005. 234 s. ISBN 80-86754-35-9. 

[11] ŠULEŘ, O. Manažerské techniky. 1. vydání. Olomouc : Rubico, 1995. 225 s. ISBN 

80-85839-06-7. 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE: 

[12] Strategie In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, , [cit. 2009-012-07]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Strategie>. 

[13] Anal%C3%BDza In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg 

(Florida) : Wikipedia Foundation, 16. 10. 2005, 5. 2. 2010 [cit. 2010-04-07]. Dostupné 

z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza>. 



 - 48 -  

[14] Bussinesinfo [online]. 1997 [cit. 2010-03-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/podnikatelske-prostredi-v-cr/1000604/>. 

[15] MPSV [online]. 2002 [cit. 2010-03-15]. Regionální statistika ceny práce ve Zlínském 

kraji. Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky/zli>. 

[16] MPSV [online]. 2002 [cit. 2010-03-15]. Dostupné z WWW: 

<http://portal.mpsv.cz/sz/stat>. 

[17] Město Uherské Hradiště [online]. 2001 [cit. 2010-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mesto-uh.cz/>. 

[18] MIC Uherské Hradiště [online]. 2008 [cit. 2010-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.uherske-hradiste.cz>. 

[19] MAPY [online]. 2005 [cit. 2010-03-20]. Restaurace Corso. Dostupné z WWW: 

<http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=corso%20uhersk%C3%A9%20hra

di%C5%A1t%C4%9B@sss=1@ssp=120380524_127266508_150199404_150073036

@x=140150848@y=132419264@z=14)>. 

[20] Zlín.cz [online]. 08.03.2010 [cit. 2010-04-07]. Nezaměstanost ve Zlínském kraji. 

Dostupné z WWW: <http://zlin.cz/article.php?ID=435764>. ISSN 1214-6897. 

[21] Český statistický úřad [online]. 2010 [cit. 2010-05-02]. HDP důchodovou metodou. 

Dostupné z WWW: <http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presmsocas>. 

 

OSTATNÍ ZROJE: 

[22] Interní zdroj kavárny a restaurace Corso 



 - 49 -  

Seznam zkratek 

 

HDP  - hrubý domácí produkt 

Kč   - koruna česká 

PEST  - zkratka pro politické a legislativní, ekonomické, sociálně-kulturní a 

technologické prostředí 

SMART  - metoda, podle níž by měly být cíle specifické (angl.: Specific), měřitelné 

(angl.: Measurable), dosažitelné (angl.: Aachievable), realistické (angl.: Result 

oriented), časově vymezené (angl.: Time framed ) 

SWOT  - metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (angl.: Strengths) a slabé 

(ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (angl.: Opportunities) a hrozby (angl: 

Threats) 

%   - procenta 
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