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1 Úvod 

V dnešní době je pro všechny podnikatelské subjekty důleţité zajímat se o své okolí. 

Na trhu se pohybuje velké mnoţství firem, které nabízí podobné, nebo dokonce stejné 

výrobky a sluţby zákazníkům. Proto je pro firmy velmi důleţité nejen identifikovat 

tyto konkurenční subjekty, ale také sledovat jejich chování. Ten, kdo dokáţe předvídat 

chování konkurence a včas na něj reagovat, můţe být na trhu úspěšný. 

Konkurenti se vyskytují na všech trzích, trh s chovatelskými potřebami není výjimkou. 

Zejména ve městech mohou zákazníci nakupovat chovatelské potřeby ve specializovaných 

prodejnách, ve velkých hobby marketech, nebo také ve většině řetězců supermarketů 

a hypermarketů. Konkurence je obrovská a prodejny se snaţí získat určitou konkurenční 

výhodu oproti ostatním. 

Práce se zabývá konkurenceschopností prodejen chovatelských potřeb ve velkých 

obchodních centrech v Ostravě, Opavě a Havířově. Všechny tyto prodejny si jsou v mnohém 

podobné – jsou součástí větší obchodní sítě s prodejnami ve více městech, nabízí široký 

sortiment chovatelských potřeb pro všechna zvířata, nespecializují se, svým umístěním 

v obchodních centrech mají moţnost získat velké mnoţství potenciálních zákazníků. 

Cílem této práce je analyzovat konkurenceschopnost vybraných prodejen. Zaměřuji 

se nejen na prodejny samotné, ale také na jejich webové stránky, které zákazníkům poskytují 

informace a mohou je motivovat k návštěvě prodejny. 

Na prodejny chovatelských potřeb jsem se zaměřila, protoţe sama vlastním několik 

domácích mazlíčků a zvířata obecně jsou mi velmi blízká. Z vlastní zkušenosti vím, ţe mezi 

prodejnami jsou určité rozdíly, ve své práci se je pokusím podobněji posoudit. 
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2 Charakteristika trhu chovatelských potřeb 

Pro bakalářskou práci jsem si vybrala několik obchodů s chovatelskými potřebami 

ve městech Moravskoslezského kraje – Ostravě, Havířově a Opavě. Prodejny si nepřejí 

být jmenovány, a proto je v mé práci označuji fiktivními názvy. 

2.1 Charakteristika prodejen 

Obchody s chovatelskými potřebami PET SHOP jsou provozovány společností 

s ručením omezeným, která byla zaloţena roku 1991. Předmětem podnikání této společnosti 

je obchodování se zvířaty určenými pro zájmové chovy. První prodejnu s chovatelskými 

potřebami společnost otevřela v roce 2000 v Praze, nyní je v České republice 75 prodejen. 

Prodejny chovatelských potřeba PET SHOP můţeme rozdělit do dvou skupin: 

o oranžové prodejny - větší prodejny, které nabízejí široký sortiment zboţí a jsou 

umístěny nejčastěji ve velkých obchodních centrech ve větších městech (Brno, 

Havířov, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Most, Olomouc, Ostrava, Plzeň 

a Praha), prodejny jsou charakteristické oranţovými polepy se zvířaty a logem, 

o červené prodejny - menší prodejny, které nabízejí omezenější sortiment chovatelských 

potřeb a jsou umístěny především v menších městech (např. Hodonín, Hradec Králové, 

Jablonec nad Nisou, Mariánské Lázně, Opava…), polepy těchto prodejen jsou červené 

barvy. 

Vybraná prodejna chovatelských potřeba PET SHOP se nachází ve velkém obchodním 

centru v Ostravě. Prodejna nabízí široký sortiment chovatelských potřeb pro psy, kočky, 

hlodavce, ryby, ptáky a plazy.  

Pro psy jsou v prodejně k dostání granulovaná a konzervovaná krmiva, doplňky 

stravy, vodítka, náhubky, postroje, oblečení, hračky, kosmetika, pelechy a přepravní boxy. 

V sortimentu je moţné najít převáţně tyto značky: ANIMONDA, Cesar, PURINA, Eukanuba, 

Grand, Chappi, Mlsoun, Pedigree, ROYAL CANIN, TRIXIE a Vitakraft. Pro kočky jsou 

v nabídce granulovaná a konzervovaná krmiva, doplňky stravy, kosmetika, toalety 

a podestýlky, pelechy a přepravní boxy, škrabadla, obojky, postroje a hračky. V nabídce jsou 

značky PURINA, CAT´S BEST, Kitekat, MÍCA, ROYAL CANIN, Vitakraft, TRIXIE 

a whiskas. Pro hlodavce je nabízen kompletní sortiment krmiva, doplňků stravy, klecí 

a výbavy, podestýlek a postrojů. Nejvíce zastoupenými značkami jsou CAT´S BEST, TRIXIE 

a Vitapol. V sortimentu akvaristiky najdeme akvária a akvarijní sety, čerpadla a filtry, 
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osvětlení a ţárovky, granulovaná a mraţená krmiva, rostliny, vzduchovací kompresory 

a akvarijní dekorace. Nejčastější značkou je Sera, Tetra a LON MIX. V sortimentu obchodu 

jsou potřeby jak pro velké a malé papoušky (krmiva, doplňky stravy, klece výbava klecí – 

krmítka, napáječky, bidýlka, hračky), tak i pro venkovní ptactvo (krmivo). Nejvíce 

zastoupené značky Granum a Vitakraft. Teraristé mohou najít v sortimentu granulovaná 

a mraţená krmiva, terária a vybavení terárií, dekorace, substráty, osvětlení, topení, náhradní 

díly a příslušenství. Zastoupení mají značky EXO TERRA, Sera, Tetra a Vitakraft. 

Prodejny chovatelských potřeb PET PLANET jsou provozovány společností 

s ručením omezeným, která byla zaloţena v roce 1998. Společnost se zabývá velkoobchodním 

dovozem a distribucí krmiv a potřeb pro domácí zvířata a je výhradním dovozcem zboţí 

značky TRIXIE, krmiv ANIMONDA, CHICOPEE, GENESIS a dalších. Společnost vlastní tři 

velkokapacitní prodejní sklady (Praha, Střelice u Brna a Šilheřovice u Ostravy), ze kterých 

je zboří rozváţeno do jednotlivých maloobchodních prodejen, které jsou nejčastěji součástí 

velkých obchodních center. 

Prodejna chovatelských potřeb PET PLANET, kterou mám vybranou pro svou práci, 

se nachází v obchodním centru v Ostravě Porubě. V nabídce je kompletní sortiment pro psy, 

kočky, rybičky, hlodavce, terarijní zvířata a ptáky. 

Pro psy jsou k dostání granulovaná a konzervovaná krmiva, doplňky stravy, vodítka, 

postroje, náhubky, pelechy a hračky. K dostání jsou značky CHICOPEE, GRANDCARNO, 

GRAND BONTA, TRIXIE, PASADENA a další. Pro kočky jsou v nabídce granulovaná 

a konzervovaná krmiva, kartáče, obojky a postroje, hračky, toalety a podestýlky, kosmetické 

přípravky. Zastoupeny jsou značky ANIMONDA, ADVANCE, CHICOPEE, TRIXIE, 

CAT´S BEST A BIOKATS. Pro akvarijní rybičky jsou v obchodě k dostání krmiva, akvarijní 

sety, štěrky, čerpadla a filtry, rostliny a dekorační předměty. Nejvíce zastoupenými značkami 

jsou LON MIX a TRIXIE. V sortimentu zaměřeném na hlodavce můţeme najít krmiva, 

hračky, podestýlky, skleněná terária s výbavou a vitamínové doplňky. Zastoupení mají značky 

AVICENTRA, Granum, GENESIS, CAT´S BEST, CHIPSI a TRIXIE. 

Obchody s chovatelskými potřebami ANIMAL jsou vlastněny fyzickou osobou. 

K maloobchodnímu prodeji chovatelských potřeb je tento subjekt oprávněn od roku 1998, 

ale aţ od roku 2002 je také v těchto obchodech moţné prodávat ţivá zvířata 

určená pro zájmové chovy. V současné době je na území České republiky 40 prodejen, 

přičemţ nejvíce jich je v Moravskoslezském kraji. Prodejny se specializují zejména na prodej 
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krmiva značky PURINA PRO PLAN, a tento podnikatelský subjekt je také výhradním 

dovozcem hraček a doplňků Nobby, kosmetiky pro psy, kočky a hlodavce Greenfields 

a výcvikových hraček a doplňků stravy pro psy značky The Company of Animals Ltd. 

Mnou vybraná prodejna se nachází ve velkém obchodním centru v Ostravě a nabízí 

kompletní sortiment potřeb pro psy, kočky, hlodavce, ptáky, rybičky a terarijní zvířata. Přímo 

na prodejně také v nepravidelných časových intervalech probíhá tzv. výcviková poradna, 

kdy mají majitelé psů moţnost přijít i se svým psem a zúčastnit se této akce. 

V sortimentu je moţné najít jak granulovaná, tak konzervovaná krmiva pro psy, 

doplňky stravy, vodítka, hračky, kosmetiku, pelechy a oblečení. Zastoupena je především 

značka PURINA, na kterou se tyto prodejny specializují, a další značky jako např. Eukanuba, 

ROYAL CANIN, Calibra, ANIMONDA , Grand, Dr.NOYS, KONG a TRIXIE. Pro kočky 

je k dostání granulované i konzervované krmivo, doplňky stravy, hračky, kosmetika 

a hřebeny, škrabadla, podestýlky, přepravky a misky. V nabídce jsou značky PURINA, 

Eukanuba, Bento Kronen, Whiskas, ANIMONDA a Oscar. Široký sortiment je nabízen 

také pro hlodavce – k dostání je krmivo, hračky, obojky a postroje, vitamínové doplňky, klece 

a podestýlky. K dostání jsou značky Granum, Darwins, Vitakraft, Mlsoun, CAT´S BEST, 

CHIPSI a TRIXIE. Pro ptáky jsou k dostání krmiva, doplňky stravy, klece a jejich vybavení 

(bidýlka, napáječky, krmítka, hračky…). Nejvíce zastoupené značky jsou Granum, Vitakraft, 

Avicentra a YO.  

Obchod s chovatelskými potřebami HOME ANIMAL je provozován společností 

s ručením omezeným, která byla zaloţena roku 1998. Prodejem zvířat pro zájmové chovy 

a maloobchodním prodejem chovatelských potřeb se ale začala zabývat aţ v roce 2007. 

V současné době má pouze tři prodejny v Moravskoslezském kraji (dvě prodejny v Českém 

Těšíně a jednu v Opavě). Prodejny se zaměřují na prodej výrobků značky Vitakraft. 

Prodejna chovatelských potřeb HOME ANIMAL se nachází ve velkém obchodním 

centru v Opavě a nabízí chovatelské potřeby pro psy, kočky, hlodavce, ptáky, rybičky, 

terarijní zvířata a koně. 

Pro psy je moţné v sortimentu zakoupit konzervovaná a granulovaná krmiva, 

kosmetiku, hračky a misky. Sortiment zaměřený na kočky obsahuje konzervované 

a granulované krmivo, vitaminové doplňky, hračky, škrabadla, přepravky a podestýlky. 

Pro hlodavce jsou k dostání krmiva, podestýlky, klece a jejich vybavení (misky, napáječky, 

hračky…). K dostání jsou také chovatelské potřeby pro velké a malé papoušky jako krmivo, 
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klece a voliéry, hračky a vitamínové doplňky. V sortimentu akvaristiky najdeme akvária 

a akvarijní sety, granulovaná krmiva pro rybičky, přípravky a léčiva, vzduchovací 

kompresory a dekorace akvárií. Nejvíce zastoupenou značkou je Vitakraft, dále pak Bento, 

Eminent, Moser a Quick Tag (identifikační známky, jejich výhradním dovozcem je tato 

společnost). Pro koně prodejna nabízí velké mnoţství pochoutek značky Vitakraft. 

Prodejny chovatelských potřeb AKVÁRKO jsou vlastněny fyzickou osobou, která 

zahájila svou činnost v roce 1999. V roce 2000 získala fyzická osoba ţivnostenské oprávnění 

na velkoobchodní prodej chovatelských potřeb a krmiv. Na začátku své existence se prodejny 

zaměřovaly pouze na prodej krmiv a chovatelských potřeb, od roku 2006 rozšířily svůj 

sortiment i o zvířata určená k zájmovému chovu, akvaristiku a teraristiku. V současné době 

se na území České republiky nachází 13 prodejen chovatelských potřeb AKVÁRKO. 

Prodejny jsou autorizovaným prodejcem kanadských krmiv 1stCHOICE, Pronature, K-9, 

Nutram a italských krmiv Dado a Friendly. 

Vybraná prodejna chovatelských potřeb AKVÁRKO se nachází v obchodním centru 

v Havířově. Nabízí potřeby pro psy, kočky, hlodavce, papoušky, rybičky a terarijní zvířata. 

Pro psy jsou k dostání granulovaná i konzervovaná krmiva, doplňky stravy, obojky, 

náhubky, hračky a pelechy. V sortimentu nalezneme značky Eukanuba, Purina, Chicopee, 

ROYAL CANIN, Nutram a 1stCHOICE. Kočkám je moţné v prodejnách zakoupit krmiva, 

vitamínové doplňky, hračky, přepravky, škrabadla a podestýlky. Pro papoušky je k dostání 

vybavení klecí, krmiva a hračky. V sortimentu akvaristiky a teraristiky je moţné zakoupit 

veškeré přípravky, dekorace a vybavení akvárií a terárií. 

2.2 Charakteristika zákazníka na trhu chovatelských potřeb 

Konkrétní trh tvoří nejbliţší okolí firmy, na kterém se firmy pohybují společně 

s ostatními subjekty trhu. Patří zde dodavatelé, konkurence, zákazníci a veřejnost. 

Rozsah trhu 

Trh chovatelských potřeb je trhem spotřebitelským, to znamená, ţe se zde pohybuje 

velké mnoţství zákazníků, jedná se o prvotní poptávku, trh je také charakteristický 

individuálním rozhodováním kupujícího. Zákazníkem je konečný spotřebitel. 
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Segmentace trhu 

Segmentaci trhu můţeme provést z několika hledisek. Při segmentaci demografické 

bude nejvýznamnějším segmentačním kritériem příjem spotřebitelů. 

Obchody s chovatelskými potřebami většinou nabízejí široký sortiment potřeb 

pro zvířata, který je dostupný všem příjmovým skupinám. V nabídce jsou jednak levnější 

krmiva nebo potřeby pro zvířata, která jsou dostupná niţším příjmovým skupinám, k dostání 

tak také draţší krmiva a potřeby. Jako příklad uvedu krmivo pro štěňata, 14 - 15 kg balení 

v závislosti na výrobci – mezi levnější krmiva dostupná v prodejnách patří značka Pedigree, 

Brit Dog, nebo Fitmin, cena těchto krmiv je do 1 000 Kč. Mezi draţší krmiva naopak patří 

značky Royal Canin, HAPPY DOG, Eukanuba nebo PURINA. Některé prodejny 

chovatelských potřeb jsou ale naopak přímo zaměřeny na prodej jedné značky, např. prodejna 

draţších chovatelských potřeb značky ROYAL CANIN v obchodním centru Shopping park 

Ostrava, nebo prodejna HOME ANIMAL, která je zaměřena na prodej levnějších 

chovatelských potřeb značky Vitakraft. Důleţitým segmentačním kritériem také bude 

vlastnictví domácího zvířete. 

Při segmentaci z geografického hlediska je nejdůleţitější místo bydliště spotřebitele. 

Nejedná se pouze o příslušnost k určitému městu, ale také k určitému městskému obvodu. 

Spotřebitelé často nakupují spotřební zboţí v místě svého bydliště. 

Změny v poptávce 

Z výzkumu agentury Mediaresearch vyplývá, ţe 95 % uţivatelů, kteří jsou v České 

republice připojeni k internetu, jiţ někdy nakupovalo na internetu. Pro prodejce 

je ale důleţitější ta část populace, která na internetu nakupuje opakovaně. Z dotázaných 

respondentů při výzkumu odpovědělo 44 % z nich, ţe nakupuje přes internet pravidelně 

jednou za 3 měsíce, dalších 22 % nakupuje alespoň jednou ročně. 5 % dotázaných dokonce 

nakupuje prostřednictvím internetu kaţdý týden. Nejvíce lidé nakupují zboţí přes internet 

v období Vánoc, kdy prodeje oproti běţnému roku stoupnou aţ o 700 %. Nedůvěra lidí 

v nakupování přes internet také výrazně klesá, ti kteří jiţ na internetu zboţí zakoupili, jsou 

v 99 % případů s nákupem spokojeni 19. 

Zákazník 

Zákazníky jsou na trhu chovatelských potřeb koneční spotřebitelé, kteří nakupují 

produkty určené ke konečné spotřebě. Trh chovatelských potřeb můţeme dále rozdělit podle 

zájmu nakupujících o určitý sortiment výrobků na dílčí trhy, např. trh chovatelských potřeb 
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pro psy, trh chovatelských potřeb pro malé hlodavce a králíky, trh chovatelských potřeb 

pro akvaristy … 

Zákazníci kladou řadu poţadavků na nabízený sortiment chovatelských potřeb. 

Poţadavky se mohou týkat vlastností produktů – kvalitní zboţí, které je bezpečné a zdravotně 

nezávadné pro domácí zvíře, krmiva mají poskytovat komplexní obsah ţivin, hračky 

a vybavení klecí nebo terárií by měla být vyrobena z kvalitních materiálů a mít dlouhou 

ţivotnost. Zákazníci také upřednostňují větší balení krmiv a doplňků stravy, které prodluţují 

dobu opětovného nákupu. Z platebních podmínek by měla být dostupná moţnost pouţití 

platební karty. V poslední době také začíná být vyuţívána moţnost dopravy zboţí na místo 

určení, týká se to především velkých balení krmiv, akvarijních sestav nebo velkých klecí 

pro papoušky. Po personálu prodejen s chovatelskými potřebami je poţadována odborná 

znalost problematiky, kdy v případě, ţe si zákazník neví rady s výběrem, se můţe na personál 

obrátit. 

V práci zkoumám trh chovatelských potřeb ve třech městech – Ostravě, Opavě 

a Havířově. Počty zákazníků bych chtěla ukázat na počtu psů v jednotlivých městech, jiná 

zvířata zjistitelná přesně nejsou, v případě psů je moţné tento údaj získat na městských 

úřadech. Nejvíce potenciálních zákazníků mají prodejci chovatelských potřeb v Ostravě, 

z vybraných měst má největší počet obyvatel, a také je zde chováno největší mnoţství psů. 

Na území města bylo na začátku roku 2010 registrováno necelých 24 000 majitelů psů. 

Většina z nich pro svého psa bude kupovat krmiva, chovatelské potřeby nebo třeba hračky. 

Nakupované zboţí se ale můţe lišit podle bydliště zákazníka, lidé ţijící v rodinných domcích, 

kteří chovají psa venku, pravděpodobně nebudou kupovat stejné zboţí jako lidé, kteří mají 

psa v bytě. V Opavě a Havířově se počet psů výrazným způsobem neliší, v obou městech 

je registrováno přibliţně 6 000 majitelů psů. 

2.3 Charakteristika makroprostředí na trhu chovatelských potřeb 

Politické faktory 

Politické prostředí je tvořeno zákony, úřady a zájmovými skupinami, které ovlivňují 

a omezují činnost podnikatelů.  

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy mohou provozovat podnikatelské 

subjekty na základě splnění podmínek stanovených ţivnostenským zákonem pro ohlašovací 

vázané ţivnosti. Tato činnost je definována jako nákup za účelem dalšího prodeje ţivých 
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zvířat (akvarijních ryb, malých hlodavců a králíků, psů, koček, exotických zvířat, zejména 

ptáků, plazů, obojţivelníků a bezobratlých). Součástí je i prodej zvířat z vlastních chovů 

a nákup, nabídka a prodej krmiv, chovatelských potřeb a pomůcek pro zvířata v zájmovém 

chovu 17. Podnikatelé provozující tuto činnost musí splňovat podmínky odborné 

způsobilosti stanovené zákonem (vzdělání zaměřené na chovatelství zvířat, zootechniku nebo 

veterinářství a praxi v oboru). 

Ochrana zvířat v zájmových chovech je upravena zákonem na ochranu zvířat proti 

týrání, který stanovuje, ţe osoba, která se zvířaty obchoduje, je povinna zajistit podmínky 

pro jejich chov, které zabezpečují jejich fyziologické a biologické potřeby. Při porušení této 

povinnosti, můţe podat orgán veterinární správy návrh na zrušení ţivnostenského oprávnění, 

nebo pozastavení činnosti. Podle tohoto zákona je také podnikatel povinen vést evidenci 

o nakoupených a prodaných zvířatech, včetně dokladů o původu zvířete. Při prodeji zvířete 

je prodávající povinen poskytnout kupujícímu informace o podmínkách chovu a péči o zvíře. 

Zvíře v zájmových chovech nesmí být prodáno osobě mladší 15 let bez souhlasu rodičů 22. 

Zákon o krmivech uvádí, ţe podnikatel, který dováţí nebo prodává krmiva pro zvířata, 

musí zajistit, aby tyto produkty splňovaly podmínky stanovené právními předpisy. 

Ministerstvo zemědělství stanovilo vyhláškou seznam zakázaných látek a produktů, které 

nesmí být dováţeny a prodávány. Stanoveny jsou také limity a poţadavky na sloţení krmiva. 

Aţ na výjimky (např. krmné směsi z celých semen, dodávky malého mnoţství krmiva 

konečnému spotřebiteli), musí být krmiva prodávána v obalech nebo nádobách, které musí být 

uzavřené 23.  

Mezi instituce politického prostředí, které nejvíce ovlivňují podnikatelské subjekty, 

patří Ministerstvo zemědělství ČR a Státní veterinární správa České republiky. 

Ekonomické faktory 

Ekonomickými faktory, ovlivňujícími trh chovatelských potřeb, jsou míra 

nezaměstnanosti, inflace, průměrná mzda, dostupnost úvěrů a daňová problematika. 

V roce 2010 dosahovala v Moravskoslezském kraji míra nezaměstnanosti 12,36 %, 

čímţ se Moravskoslezský kraj ve srovnání s ostatními kraji zařadil na třetí místo. Vyšší míru 

nezaměstnanosti má pouze Ústecký a Olomoucký kraj. Nezaměstnanost má vliv na trh 

s chovatelskými potřebami, a to zejména na strukturu nakupovaného zboţí. Nezaměstnaní lidí 

budou dávat při nákupu chovatelských potřeb přednost levnějším značkám, protoţe finanční 

prostředky budou muset více investovat do bydlení, nebo třeba potravin. 
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Obr. 2.1 Nezaměstnanost ve vybraných městech Moravskoslezského kraje 

2010 2009 2008 2007

Moravskoslezský kraj 12,36 12,14 8,49 9,62

Ostrava 11,69 11,29 8,35 9,37

Opava 9,37 10,48 7,45 8,51

Havířov 14,02 14,39 11,46 13,35

Míra registrované nezaměstnanosti
Oblast

 

Zdroj: Český statistický úřad, upraveno autorem 

Inflace negativně ovlivňuje mzdy, protoţe klesá kupní síla, nejvíce postihuje sociálně 

slabší skupiny obyvatelstva. S vysokou inflací proto klesá úroveň poptávky. V roce 2010 

dosahovala průměrná meziroční míra inflace 1,5 %. Tato hodnota vyjadřuje procentní změnu 

průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru předchozích 12 měsíců. 

Přestoţe je hodnota inflace vyšší neţ v předchozím roce, kdy dosahovala výše 

1 %, dlouhodobě se jedná o velmi nízkou hodnotu. Mezi faktory, které ovlivnily její výši, 

patřily změna sazby DPH (od 1. 1. 2010 došlo ke změně sníţené sazby daně z 9 % na 10 % 

a základní sazby z 19 % na 20 %) a zvýšení spotřebních daní.  

Průměrná nominální mzda v loňském třetím čtvrtletí vzrostla na 23 665 Kč. Nárůst byl 

ve výši 2 %, tzn. asi 473 Kč, ale po odečtení inflace se reálná mzda zvýšila pouze o 0,1 %. 

Projevily se také rozdíly mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou, zatímco 

v podnikatelské sféře došlo k nárůstu průměrné mzdy na 23 650 Kč, v nepodnikatelské sféře 

naopak došlo ke sníţení průměrné mzdy na 23 731 Kč 21. Ze zprávy o příjmové a výdajové 

situaci domácností ČR ale vyplývá, ţe dvě třetiny lidí pobírají menší plat, neţ je průměrný. 

Výše příjmu je významný faktor, který ovlivňuje trh chovatelských potřeb, protoţe lidé, kteří 

mají dlouhodobě niţší příjem, budou investovat do domácích zvířat mnohem méně finančních 

prostředků. 

Daňová problematika zahrnuje daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu 

právnických osob, které přímo ovlivňují ekonomickou činnost podnikatelů, a také daň 

z přidané hodnoty. Poplatníkem daně z příjmu FO jsou fyzické osoby, které mají na území 

České republiky bydliště nebo se zde trvale zdrţují a daňová povinnost se vztahuje na jejich 

příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. V současné době činí sazba daně 

19 %. Poplatníky daně z příjmu právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými 

osobami. Sazba daně z příjmu právnických osob je ve výši 19 % 24. Daň z přidané hodnoty, 

zkráceně DPH, je takzvanou univerzální daní, protoţe při nákupu zboţí, popřípadě sluţeb, 
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ji platí naprosto všichni. S DPH úzce souvisí dva pojmy: poplatník daně (je v podstatě kaţdá 

fyzická i právnická osoba, která nakupuje drtivou většinu zboţí, nebo sluţeb) a plátce daně 

(je kaţdý subjekt, který je jako plátce daně registrován k místně příslušnému správci daně; 

v ČR se jako plátce daně musí registrovat subjekt, jehoţ obrat přesáhl za nejbliţších 

12 předcházejících měsíců jeden milion korun). V České republice jsou uplatňovány dvě 

sazby daně z přidané hodnoty, a to sníţená sazba 10 % a základní sazba 20 %. Mezi zboţí, 

které podléhá sníţené sazbě DPH, patří i krmiva pro zvířata, ţivá zvířata a výrobky pouţívané 

jako doplňky stravy. Změnou sníţené sazby z 9 na 10 % došlo ke zdraţení potřeb pro zvířata 

12. 

Sociální faktory 

Sociální faktory zahrnují celkový růst populace, věkové sloţení obyvatelstva, 

vzdělanostní skupiny a typy domácností. 

Moravskoslezský kraj měl počátkem roku 2010 téměř 1 250 000 obyvatel, coţ tvoří 

asi 11 % populace celé republiky. Celkový přírůstek obyvatelstva v tomto roce byl záporný, 

méně 3 201 osob. Přes 50 % obyvatel v kraji je starší 40 let. 20 

Obr. 2.2 Počet obyvatel a průměrný věk obyvatel 

celkem muži ženy celkem muži ženy

1 249 356 612 403 636 953 40,40 38,80 41,90

335 425 162 617 172 808 40,70 39,00 42,40

177 133 86 699 90 434 40,30 38,70 41,80

82 896 40 591 42 305 40,60 39,10 42,40

Počet obyvatel Průměrný věk
Oblast

Moravskoslezský kraj

Ostrava

Opava

Havířov  

Zdroj: Český statistický úřad, upraveno autorem 

Vzdělanostní skupiny obyvatelstva nebudou mít větší vliv na nákup chovatelských 

potřeb a ţivých zvířat. Stejně tak nebude mít významný vliv na trh chovatelských potřeb typ 

domácností. V České republice je 47,8 % domácností tvořeno úplnou rodinou čistou, tzn. dva 

rodiče a děti. Dalších 15 % domácností je tvořeno úplnou rodinou a dalšími příbuznými, kteří 

s nimi ţijí v jedné domácnosti. Přibliţně 10 % obyvatel České republiky ţije v domácnostech, 

které jsou tvořeny neúplnou rodinou. Významnou skupinou jsou v posledních letech také 

jednotlivci, kteří ţijí v domácnostech sami, tvoří téměř 25 % domácností v České republice, 

více přitom převaţují ţeny. 
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Technologické faktory 

Technologické faktory představují trendy ve výzkumu a vývoji.  

Jednou z nejvýznamnějších celosvětových autorit v oblasti výţivy a péče o zvířata 

je anglické výzkumné centrum Waltham, které spolupracuje s více neţ 20 univerzitami 

po celém světě (mimo jiné i s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně). Od svého 

zaloţení centrum vyvíjí krmiva s optimálním sloţením ţivin a poznatky výzkumného centra 

jsou podkladem pro průmyslovou výrobu krmiv. Krmiva pro psy a kočky jsou proto 

v současné době doplněna o antioxidanty na podporu imunity, a také prebiotiky (nestravitelné 

sloţky potravy, které podporují aktivitu střevní mikroflóry)9.  

Výzkumné centrum provádí farmaceutické, toxikologické a jiné studie, které vedou 

například k vývoji nových léků či vakcín pro zvířata. K nejvýznamnějším výzkumným 

výsledkům centra patří objev vlivu sniţování příjmu fosforu ve stravě a vliv na prodlouţení 

ţivota zvířat s nemocnými ledvinami, stanovení potřebného mnoţství látek ve výţivě koček 

v pokročilé dospělosti a stáří, a také objev významu antioxidantů pro fungování imunitního 

systému zvířat 10. 

Z tohoto výzkumného centra pochází i receptura plněných granulí, tzv. polštářků. 

Jedná se o kombinaci konzervovaného a granulovaného krmiva. Granule uvnitř obsahují 

náplň, z důvodu vyváţenosti stravy ale není vhodné, aby náplň obsahovala kaţdá granule, 

obsah takto plněných granulí proto nesmí přesáhnout 15 %. Poprvé tuto technologii vyuţili 

výrobci krmiv značky Whiskas a Pedigree. 

Na trhu se v současné době stále více objevují nové ekologické podestýlky, které jsou 

na bázi silikagelu. Jedná se o synteticky vyráběnou látku, která je ve formě granulí a je vysoce 

pórovitá. Má mnohonásobně vyšší absorpční schopnost neţ běţné podestýlky, je také 

bezprašná a zcela pohlcuje zápach 11. 

Ekologická nezávadnost se samotných prodejců chovatelských potřeb přímo netýká. 

Ekologické poţadavky musí splňovat především výrobci krmiv a ostatních potřeb pro zvířata.
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3 Teoretická východiska analýzy konkurence 

3.1 Konkurence 

3.1.1 Charakteristika pojmů 

Konkurence bývá definovaná jako soubor, nebo mnoţina všech konkurentů, kteří 

vytváří v daném čase a v rámci dané lokality konkurenční prostředí. Dochází ke vzájemné 

interakci sil jednotlivých konkurentů. 

Konkurenti jsou prvky mnoţiny konkurentů, kteří vyuţívají svých konkurenčních sil 

k tomu, aby rozhodným, rychlým a efektivním způsobem získali rozhodující vliv a roli 

v konkurenčním prostředí. 

Konkurenceschopnost je vlastnost konkurenta, je to výsledek působní sil konkurentů 

v rámci daného konkurenčního prostředí. 

Marketing konkurenceschopnosti je cílené, vědomé hledání strategií, taktik a jiných 

postupů, které by producentovi zajistily odbytové moţnosti v trţním prostředí, při aktivním 

působení konkurentů s danou komoditou 1. 

Konkurence na určitém trhu zahrnuje všechny subjekty, o nichţ mohou zákazníci 

uvaţovat při svém kupním rozhodování, a kteří mají skutečné nebo potenciálně substituční 

nabídky. Podle stupně nahraditelnosti můţeme rozlišit čtyři stupně konkurence 6: 

o konkurence značek – vzniká, jestliţe firma prodávající určitý produkt povaţuje 

všechny podniky, které svým zákazníkům nabízejí podobné výrobky nebo sluţby 

za podobné ceny, 

o odvětvová konkurence – firma v tomto případě povaţuje za své konkurenty všechny 

subjekty, které prodávají určitou třídu výrobků, 

o konkurence formy – firma bere jako svou konkurenci všechny subjekty, které poskytují 

stejnou sluţbu, 

o konkurence rodu – v tomto případě jsou pro firmu konkurenty všechny subjekty, které 

na trhu usilují o zákazníkovu přízeň, nemusí poskytovat stejné sluţby. 
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3.1.2 Pojetí konkurence v mikroekonomii 

Vlastní podstata mikroekonomické teorie firmy je postavena na zkoumání chování 

firmy v konkurenčním prostředí. 

Konkurenci z pohledu mikroekonomie můţeme dále rozdělit na konkurenci napříč 

trhem (na straně nabídky i poptávky), konkurenci na straně poptávky a konkurenci na straně 

nabídky 2. 

Obr. 3.1 Formy konkurence z pohledu mikroekonomie 

 

Zdroj: moodle.vsb.cz, Konkurenceschopnost v podnikání 

3.2 Podnikatelské prostředí 

3.2.1 Okolí podniku podle Jaucha a Gluecka 

Okolí podniku je jedním z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují podnik a jeho 

vedení na něj musí brát ohled při jakémkoliv rozhodování. 

Podstatné okolí podniku je takové okolí, které se daného podniku přímo dotýká. 

Co je podstatným okolím pro určitý podnik, je závislé i na zvoleném předmětu podnikání. 

Okolí působí na podnik, podnik však také můţe působit na okolí, jedná se tedy o vztah 

oboustranný. Obecně mohou okolí tvořit přírodní zdroje, rozvoj techniky a technologií, 

konkurenceschopnost, právní normy, ţivotní styl, ţivotní prostředí, finanční okolí, sociální 

faktory a politika. 

Základní faktory, které ovlivňují činnost podniku, můţeme členit různými způsoby, 

jednou z moţností je členění okolí podniku podle Jaucha a Gluecka.  
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Obr. 3.2 Členění okolí podniku podle Jaucha a Gluecka 

 

Zdroj: Čvančarová, Zuzana. Podniková ekonomika A, str. 158 

Obecné okolí je sloţeno z různých segmentů, které se vzájemně propojují: 

o geografický segment – poloha podniku, která výrazným způsobem ovlivňuje logistiku, 

podnebí, urbanizace, vodní toky, infrastruktura, 

o sociální segment – soubor prvků, které ovlivňují chování jednotlivců, patří zde zvyky, 

postoje, ţivotní filozofie, zájmy, 

o demografický segment – obyvatelstvo na daném území, tzn. stávající i budoucí 

zákazníci, podnik by si měl všímat počtu obyvatel, rozmístění, věkové struktury, 

kvalifikace, nezaměstnanosti, 

o politický a právní segment – politický segment se projevuje prostřednictvím práva, 

právní segment působí na všechny podnikatelské aktivity prostřednictvím zákonů 

a vyhlášek, 

o ekonomický segment – má pro podnik zásadní vliv, ovlivněno celkovou ekonomickou 

situací země, patří zde dostupnost a cena výrobních zdrojů, daňová zátěţ podniků, 

měnový a devizový vývoj, chování odběratelů, dodavatelů a finančních institucí, 

o technologický segment – technologický pokrok, 

o ekologický segment 

o kulturně-historický segment – vzdělanostní a kulturní úroveň obyvatelstva, 

náboţenství, přístup k hodnotám 

Oborové okolí: 

o sektor zákazníků – důleţité identifikovat kupující (mohou to být spotřebitelé, 

velkoobchody a maloobchody, průmysl a instituce), demografické faktory působící 



  15 

na zákazníky (změny v populaci, věku, příjmech), dále geografické faktory (bydliště, 

charakter oblasti, doprava…) 

o sektor dodavatelů – mnoţství dodavatelů souvisí s dostupností materiálu, polotovarů, 

energií a s tím vznikajícími náklady pro podnik, náklady na pořízení peněz, dostupnost 

pracovní síly a náklady na ni 

o sektor konkurentů – jaká je pozice firmy vůči jejím konkurentům, jak se konkurence 

na trhu vyvíjí, fáze ţivotního cyklu výrobků, vstup nových konkurentů do odvětví 

3.2.2 Metoda PEST 

Pro analýzu vnějšího prostředí zle vyuţít metodu PEST (název podle počátečních 

písmen). Metoda zkoumá faktory politické, ekonomické, sociální a technologické 4: 

o politické faktory – vytváří rámec pro všechny podnikatelské subjekty; patří zde 

politická stabilita, členství země v různých seskupeních, daňová politika, sociální 

politika, zákony… 

o ekonomické faktory – z ekonomického prostředí získávají podniky kapitál a zdroje; 

řadíme zde vývoj HDP, úrokové sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, inflace, 

koupěschopnost… 

o sociální faktory – sociální stratifikace společnosti a její uspořádání, ţivotní úroveň, 

vzdělání, mobilita obyvatelstva, zázemí spotřebitelů… 

o technologické faktory – trendy ve výzkumu a vývoji, technologické změny… 

Cílem analýzy je vybrat ze všech faktorů pouze ty, které jsou pro konkrétní podnik 

důleţité a ovlivňují svým působením jeho činnost. 

3.3 Mystery Shopping 

Anglický název Mystery Shopping se dá do češtiny volně přeloţit jako tajný nákup, 

utajené nakupování nebo fiktivní nakupování. Většinou se ale nepřekládá, protoţe se jedná jiţ 

o pojem všeobecně známý. Mystery shopping je výzkumná metoda, která se dá vyuţít všude 

tam, kde dochází ke kontaktu mezi zákazníkem a prodavačem. Prostřednictvím této metody, 

dochází k hodnocení sluţeb, které jsou nabízeny zákazníkovi. 

Mystery Shopping by měl být kombinací kvantitativní a kvalitativní analýzy.  

Kvantitativní pohled srovnává sledované parametry s vyuţitím odpovědí typu ano/ne. 

Na základě těchto odpovědí jsou poté pro potřeby srovnání výsledů vyhodnocovány dílčí 
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indexy a celkový index poskytovaných sluţeb. Kvalitativní pohled se zakládá na otevřených 

otázkách a Mystery Shopper má moţnost osobních komentárů. Rozbor otevřených otázek, 

subjektivních pohledů, postřehů přispívá ke komplexnímu vyhodnocení problémové oblasti 

16.  

Sluţby poskytované zákazníkovi je moţné kontrolovat prostřednictvím pozorování 

(vizuální kontrola prostředí, vzhled, orientace), rozhovoru (komunikace, znalosti 

zaměstnanců), nákupu produktu (prodejní schopnosti zaměstnanců), testování produktu 

(kvalita, funkčnost) a reklamace (ochota, profesionalita chování zaměstnanců).  

Mystery Shoppers 

Anglické názvy, se kterými se můţeme setkat při označení osob, které nákupy 

prování, jsou např. „Mystery Shoppers“, „Secret Shoppers“, „Service Evaluators“, „Consumer 

Researchers“ nebo „Customer Servis Researchers“ 8. 

3.3.1 Historie Mystery Shoppingu 

Mystery shopping začal být vyuţíván v roce 1940 finančními institucemi 

ve Spojených státech amerických. Z důvodu moţných krádeţí finančních prostředků 

zaměstnanci bank, byli najímání detektivové, kteří měli tyto krádeţe prošetřit. Fiktivní 

zákazník měl přijít do bankovní instituce a učinit hotovostní vklad. Poté bylo sledováno, 

jak transakce proběhla. Tento typ zjišťování se nazývá úplným a nejvíce byl právě vyuţíván 

při zjišťování loajality a poctivosti zaměstnanců 8. 

Mezi dalšími, kteří začali vyuţívat tuto výzkumnou metodu, byly řetězce poskytující 

rychlé občerstvení ve Spojených státech amerických. V jejich provozovnách probíhaly 

výzkumy měsíčně, případně týdně, v dnešní době jsou provozovny rychlého občerstvení 

kontrolovány i několikrát denně a při kontrolách se střídá velké mnoţství fiktivních 

zákazníků.  

Další rozvoj Mystery Shopping byl zaznamenán v 90. letech, kdy docházelo 

k postupnému vyrovnávání produktové nabídky a bylo potřeba učinit konkurenční odlišení 

firem. 

V dnešní době Mystery Shopping představuje ucelenou výzkumnou techniku, která 

měří celkovou kvalitu zákaznického servisu (odborné znalosti prodejce, komunikační 

a prodejní dovednosti, profesionalitu chování prodejce) a dalších faktorů ovlivňujících prodej 

(exteriér a interiér prodejního místa, čekací doba, organizace prodeje…)16. 
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3.3.2 Uplatnění Mystery Shopping 

Moţnosti, kde Mystery Shopping najde uplatnění, jsou téměř nekonečné. Uvedu pouze 

některé z nich: maloobchodní prodej oblečení, lodního příslušenství, fast foody, kavárny, 

půjčovny automobilů, divadla, drogérie, hotely, letiště, restaurace, banky, mobilní operátoři, 

prodejny chovatelských potřeb, sluţby opravářů, čerpací stanice, kasina… 8 

Mystery Shopping umoţňuje 16:  

o popsat podrobně úroveň kvality poskytovaných sluţeb, 

o stanovit způsob, jak přiblíţit sluţby představám zákazníka, 

o identifikovat slabé stránky prodeje – například chování personálu, organizaci prodeje, 

o vyhodnocovat výkony jednotlivých prodejců, lokalit, regionů – lze porovnávat 

výsledky v rámci organizace, ale i s konkurencí, 

o sledovat vývoj a změny v kvalitě poskytovaných sluţeb, 

o monitorovat exteriér a interiér prodejního místa. 

Důvodů, proč firmy vyuţívají tuto výzkumnou metodu, je hned několik. Kaţdý 

kontakt se zákazníkem je jiný, a Mystery Shopping umoţňuje získat přesné informace 

o komunikaci a chování personálu k zákazníkovi. Mystery Shoppers vystupují jako běţní 

zákazníci, coţ zaručuje přirozené chování personálu. Jednají podle předem připraveného 

scénáře. Takto je moţné zaměřit se na zkoumání jedné problematické oblasti, nebo provést 

komplexní výzkum prodejního místa. 

3.3.3 Typy Mystery Shoppingu 

Mystery shopping je metoda hodnocení práce prostřednictvím osobní návštěvy 

mystery shoppera v prodejně. Ne vţdy se ale musí jednat o tuto formu fiktivního nákupu. 

Uvedu proto některé další pouţívané typy. 

Mystery Calling 

Mystery Calling monitoruje kvalitu telefonické komunikace. Zákazník telefonicky 

projeví zájem o produkt, sluţbu nebo informaci, podle předem připraveného scénáře a hodnotí 

kvalitu, rychlost a úplnost poskytnutých informací a přístup operátora k zákazníkovi. 

Hodnoceny jsou také komunikační dovednosti. Mystery Calling můţe slouţit jako první etapa 

před provedením samotného Mystery Shoppingu. 
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Mystery Emailing 

Mystery Emailing sleduje úroveň emailové komunikace mezi pracovníky 

a zákazníkem. Zasílány jsou kontrolní emaily, kterými se zjišťuje rychlost odpovědi, kvalita 

komunikace a případných zaslaných informací a další kritéria v závislosti na konkrétních 

poţadavcích zákazníka.  

Mystery Delivery 

Mystery Delivery je metoda, prostřednictvím které se kontroluje proces doručování 

objednaných zásilek zákazníkovi (např. z internetových obchodů). Je moţné sledovat velké 

mnoţství kritérií – od samotného fungování objednávání zboţí, komunikaci se zákazníkem, 

stav doručené zásilky, aţ po komunikaci a řešení reklamací 13. 

3.4 Benchmarking webových stránek 

3.4.1 Design webových stránek 

Součástí designu webových stránek je i jejich struktura. Dobře uspořádaný web by měl 

být logický (měly by být seskupeny informace, které spolu souvisí), jednoduchý (jednoduchý 

web usnadňuje návštěvníkům orientaci na stránkách) a jasný (jednoznačné definování např. 

nadpisů, záloţek navigace…). Nejběţnějším druhem uspořádání webu je podle kategorií. 

Navigace na webu slouţí k tomu, aby uţivateli usnadnila orientaci a pohyb 

na stránkách. Pouţíváno je několik druhů navigačních systémů – záloţky (v tomto případě je 

navigace rozdělena podle kategorií), pruh vlevo (nejoblíbenější, nepraktičtější, protoţe 

vychází z přirozeného pohybu očí po stránce), pruh nahoře (také velmi vyuţívaná forma 

navigace, rozsah je ale limitován šířkou stránky) a další. Pro pouţití navigace existují 

uţivatelsky známé prvky, které je dobré dodrţovat.  
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Obr. 3.3 Uţivatelsky známé rozmístění prvků na stránce 

 

 

Vyhledávání je další moţností, jak návštěvník stránek můţe nalézt poţadované 

informace. Mělo by být dostupné z kaţdé stránky webu, vizuální vzhled by měl odpovídat 

celkové úpravě stránek a důleţitá je dobrá implementace, aby nedocházelo ke dvěma 

extrémům – ţádné výsledky nebo příliš mnoho výsledků. 

Úkolem správně navrţených stránek je zapůsobit na návštěvníka a přimět ho k tomu, 

aby zde strávil nějaký čas. Zásady designu webových stránek říkají, ţe navigace můţe zabírat 

maximálně 20 % prostoru, samotný obsah stránky minimálně 50 % prostoru, přičemţ 10 % 

prostoru se doporučuje vyhradit mezerám v textu, který tak působí přehledněji. Důleţité také 

je, aby stránky nebyly delší neţ 3 – 5 stránek A4 směrem dolů, delší stránky pro návštěvníky 

jsou méně atraktivní. Pro uţivatele nepříjemné je také velké mnoţství reklamy a inzerce 

na webu. 

Pro design webových stránek je velmi důleţité zvolení správného písma. Některé druhy 

písma se na web zcela nehodí (např. Comic Sans MS, Courier New), jiné písmo 

se nedoporučuje vyuţívat pro delší texty, protoţe se stává nepřehledným obzvláště v menších 

velikostech, pro kratší nadpisy lze vyuţít (např. Tahoma, Times New Roman, Arial…). 

Důleţité je zvolení optimální velikosti písma, větší písmo je lépe klikatelné (odkazy), lépe 

čitelné (větší písmo usnadňuje četbu, vhodnější také pro starší generace a handicapované) 

a podporuje přesvědčivost (zvýraznění důleţitých slov). 

Na návštěvníky webů působí i jejich barevnost. Barvy, které se na webu vyuţívají, 

mohou v návštěvnících vyvolat různé dojmy, které je buď budou motivovat k tomu, aby zde 
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zůstali, nebo je naopak zcela odradí od další návštěvy. Barva můţe pro návštěvníka 

vyjadřovat činnost, pocit, značku, státní příslušnost, historická období… 5 

Barevný systém, který je zvolený na webových stránkách zahrnuje barvy značek, barvu 

pozadí, textu, barvu nadpisů a odkazů, důleţitá je také barevnost navigačního systému. 

Obr. 3.4 Působení barev na webu 3 

Tmavě modrá

Tmavě zelená

Světle modrá

Barva

Bílá

Žlutá

Oranžová

nízká / nízká

Viditelnost / poutavost

vysoká / nízká

vysoká / vysoká

vysoká / vysoká

vysoká /vysoká

vysoká / vysoká

nízká / nízká

nízká / nízká

Hnědá

Šedá

Černá

Červená

Světle zelená

Asociace

čistota, nevinnost

povzbuzuje, upozorňuje, pocit štěstí a veselí

zdravá, slavnostní, vyvolává pocit radosti

nízká / nízká

vysoká / vysoká

nízká / nízká

vzrušující, varující, energická, prudká, nebezpečí

přirozená, představa čerstvosti, novoty, ticha

uklidňující, chránící, omezující, chladná

přívětivá, vzdušná, představa vzduchu, inteligence

klidná, vážná, barvá dálek, hloubky, byznysu

solidná, vážná, představa jistoty, pořádku, domova

smutná, netečná, nečistá, chudá

bohatství, citlivost, představa smrti, tajemství  

Zdroj: Hoďáková, Martina. Web a jeho propagace (přednáška). 

3.4.2 Použitelnost a přístupnost webových stránek 

3.4.2.1. Použitelnost 

Pouţitelnost webových stránek, vyjadřuje, jak snadno se na stránkách uţivatelé 

pohybují, jak rychle najdou poţadované informace. Dobrá pouţitelnost stránek zvyšuje 

spokojenost uţivatelů a ti se pak na stránky znovu vrací. 

Dobrá pouţitelnost stránek znamená, ţe uţivatelé udělají na webu to, co chtějí 

(naleznou informace, nalezou kontakt, zaregistrují se, objednají zboţí…), pohybují 

se na stránkách bez větších potíţí a rychle. Patří zde např. design a rozloţení stránek, 

srozumitelnost a přehlednost textu, navigace… 

Výzkumy daly vzniknout tzv. pravidlům pouţitelnosti, které uvádějí, na co jsou 

uţivatelé zvyklí, co jim pomáhá v orientaci na stránkách, a dělá tak stránky úspěšné. Některá 

z pravidel: 

o kaţdá stránka vy měla odkazovat na stránku úvodní a na hlavní body sekce, ve které 

se uţivatel momentálně nachází, 
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o základní prvky webu by měly být stejné na všech stránkách (logo, navigace, hlavní 

nadpisy…), 

o stránka by měla být vizuálně rozdělena, například do bloků podle obsahu, podle 

důleţitosti sdělení, 

o úvodní stránka by měla být informativní – účel webu, co zde můţe uţivatel najít, 

o uţivateli by mělo být na kaţdé stránce jasné, ve které části webu se nachází… 

Pouţitelnost je velice důleţitá zejména u e-shopů, pokud je proces objednávky příliš 

sloţitý a zdlouhavý, nebude návštěvníky webu ukončen 14. 

3.4.2.2. Přístupnost 

Přístupnost webových stránek znamená, ţe nekladou svým uţivatelům ţádné 

překáţky, které by sniţovaly efektivnost vyuţívání stránek.  Hlavním důvodem je rozdílnost 

uţivatelů, někteří jsou handicapovaní, jiní nemají stejné hardwarové vybavení, uţivatelé také 

nemusí mít potřebné znalosti a zkušenosti s pouţíváním internetu. 

Pravidla pro přístupnost webových stránek jsou ukotvena v zákoně o informačních 

systémech veřejné správy 18. Pravidla jsou závazná pouze pro veřejnou správu a její weby, 

tyto pravidla by ale dala aplikovat na webové stránky obecně. Přehled pravidel je uveden 

v příloze č. 1. 

3.4.3 SEO 

SEO (Search Engine Optimalization, neboli optimalizace pro vyhledávače), znamená 

soubor technik a takových způsobů úpravy webových stránek, které pomohou webům získat 

lepší umístění ve vyhledávačích. Cílem SEO je tedy zkoumání a úpravu webových stránek 

tak, ţe po zadání určitého výrazu do vyhledávače, se dostanou mezi první výsledky. 

Metody v SEO lze rozdělit do dvou skupin 15: 

o  on page faktory – prvky stránek na konkrétní webové stránce, mezi on page faktory 

patří titulek stránky (kaţdá stránka by měla mít titulek), klíčové slovo v URL, meta 

description, meta keywords, klíčová slova (výběr správných klíčových slov 

je nejdůleţitější, jde o slova i slovní spojení, která vyjadřují obsah stránky), nadpisy, 

tučné písmo a kurzíva, popisy obrázků, kvalitní a originální obsah, 

o off page faktory – všechny odkazy vedoucí z jiných stránek na internetu na konkrétní 

stránku, mezi off page faktory řadíme zpětné odkazy (nejdůleţitější část, hlavní 

je počet a kvalita zpětných odkazů), hodnocení stránky (čím vyšší hodnocení, tím lépe, 
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například hodnocení Seznamu S-Rank a Googlu Page Rank), anchort textu (text 

odkazu, viditelná část hypertextového odkazu). 

Pro lepší umístění webových stránek ve vyhledávačích existují obecná pravidla, která 

by měli tvůrci webů brát v úvahu 7.  Tyto pravidla se týkají validity HTML kódu, 

zpřístupnění stránek robotům, kvalitního obsahu, klíčových slov, hierarchie webu … Celý 

přehled pravidel je umístěn v příloze č. 2. 

Jednou z moţností, jak získat zpětné odkazy na webové stránky, je registrace 

do katalogů. V dnešní době existuje velké mnoţství katalogů, kde se mohou webové stránky 

zaregistrovat. V některých katalozích dochází k registraci okamţitě po zadání poţadovaných 

informací, v jiných musí záznam projít procesem schválení o ověření funkčnosti stránky. 

Také pro zápis do katalogů existují obecná pravidla, jejich obsah je uveden v příloze č. 3. 
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4 Metodika shromažďování dat 

4.1 Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat současnou konkurenční situaci na trhu chovatelských 

potřeb, a to se zaměřením na prodejny chovatelských potřeb ve velkých obchodních centrech 

v Ostravě, Opavě a Havířově. 

4.2 Struktura výběrového souboru 

Pro práci jsem vybrala pět prodejen chovatelských potřeb ve městech 

Moravskoslezského kraje – v Ostravě tři prodejny, v Opavě jednu a Havířově také jednu 

prodejnu. Prodejny jsou vybrány úmyslně tak, aby do výzkumu nebyly zařazeny prodejny 

stejného provozovatele, a proto také výzkum musí zahrnovat tři města. 

V kapitole charakteristika trhu chovatelských potřeb byly jednotlivé prodejny 

podrobně popsány, v další části práce budou dále zkoumány pomocí zvolených metod.  

4.3 Metody výzkumu 

Konkurenceschopnost prodejen bude zjišťována prostřednictvím dvou metod – 

mystery shopping a analýza webových stránek. 

4.3.1 Mystery shopping 

Při Mystery Shoppingu bude prodejna hodnocena pomocí předem stanovených kritérií, 

které jsou rozděleny do čtyř hlavních skupin. 

4.3.1.1. Exteriér prodejny 

První skupina je exteriér prodejny. Zde si budu všímat zejména dostupnosti prodejny, 

jestli je moţné přijet k prodejně automobilem, MHD, zda má prodejna parkovací plochy pro 

zákazníky, a také zda existují bariéry vstupu do prodejny. Další součástí je hodnocení 

vizuálního vzhledu exteriéru prodejny, patří zde jednak umístění reklamního panelu na vnější 

fasádě obchodního centra, dále pak prostor vstupu do prodejny – barevnost a vzhled výloh, 

označení logem, velikost vstupu, informace o prodejně. 
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4.3.1.2. Interiér prodejny 

Druhou hodnocenou skupinou kritérií je interiér prodejny. Hodnoceny budou jednak 

hmotné prvky, jako je šířka uliček, umístění pokladny u východu z prodejny, navigační 

systém, reklamní stojany a přítomnost ţivých zvířat. Dále pak budou hodnoceny nehmotné 

prvky, které dotváří interiér prodejen, a to zejména osvětlení, případné neţádoucí pachy, 

čistota prostředí, hudební kulisa, teplota a barevné sladění interiéru. 

4.3.1.3. Personál prodejny 

Třetí skupina kritérií se týká personálu prodejen. Zde si budu všímat jednak zdvořilosti 

k zákazníkovi, pozdravení při příchodu, nabídnutí pomoci, změny v chování, dále pak 

vizuálního vzhledu personálu, jestli je odlišitelný od zákazníků a označený jmenovkou. 

U personálu budu také hodnotit kompetence, orientaci v sortimentu, schopnost doporučit 

zboţí a znalost produktů. 

4.3.1.4. Sortiment prodejen 

Poslední čtvrtá skupina kritérií se zabývá sortimentem prodejen. Hodnotit budu stav 

zboţí v prodejnách, označení cenovkou, umístění zboţí v rámci prodejny a bude také 

zjišťována moţnost vyzkoušení zboţí. 

4.3.1.5. Způsob zaznamenávání údajů 

Pro lepší zaznamenávání zjištěných údajů při provádění Mystery Shoppingu a také 

pro snazší zpracování dat jsem zjištěné údaje zapisovala do předem připraveného 

záznamového archu (příloha č. 4). Pro samotnou návštěvu prodejen byl zvolen takový čas, 

kdy v prodejně nebylo velké mnoţství lidí, takţe se personál mohl věnovat pouze jednomu 

zákazníkovi. Průměrná doba strávená v jedné prodejně byla 15 aţ 20 minut. Pro zjišťování 

hodnocení některých kritérií jsem si předem připravila produkty, na které se budu v prodejně 

dotazovat a ve všech prodejnách jsem se pak dotazovala stejně. Záznamový arch byl 

vyplňován okamţitě po ukončení fiktivního nákupu. 

4.3.2 Benchmarking webových stránek 

Druhou zvolenou metodou je benchmarking webových stránek, protoţe všechny 

zkoumané prodejny mají své vlastní webové stránky na internetu. Kritéria, která budou 

v rámci výzkumu zkoumána, jsou také rozdělena do čtyř hlavních skupin. 
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4.3.2.1. Grafika webových stránek 

První skupinu tvoří grafika. Patří zde jednak hodnocení písma pouţitého na stránkách, 

jeho čitelnost a optimální velikost, dále pak obrázky, zda jsou na stránkách obrázky umístěny, 

jak velké a kvalitní, také si zde budu všímat velikosti a umístění loga na stránkách. Poslední 

podskupinou jsou kritéria týkající se celkového vzhledu stránky, a to rozloţení stránky 

a celkové barevné sladění. 

4.3.2.2. Informační hodnota webových stránek 

Druhou skupinu kritérií tvoří informační hodnota stránek. Zkoumat budu dostupné 

informace o subjektu, tzn. kontaktní informace, nabídku pracovních míst, novinky a aktuality 

a také, zda stránky nabízí vícejazyčnou verzi. Další zkoumanou skupinou informací jsou 

informace o sortimentu, podrobné informace o produktech, informace o cenách a hlavních 

dodavatelích chovatelských potřeb.  

4.3.2.3. Technické a funkční parametry webových stránek 

Třetí skupinu kritérií tvoří kritéria týkající se technických a funkčních parametrů 

stránek. Hodnotit budu jednat zobrazení stránek, tzn. zobrazení stránek v prohlíţeči, 

přístupnost stránek, zobrazování obrázků a reklamního prostor, dále pak funkce, které stránky 

nabízí zákazníkovi, jako je vyhledávání, komentáře, intuitivní navigace, odkazy 

a objednávkový formulář. 

4.3.2.4. Marketingové hodnocení webových stránek 

Čtvrtá skupina kritérií se zabývá marketingovým hlediskem hodnocení stránek. 

Zkoumat budu obsah stránky, název domény, nadpisy, sémantiku a obsahovou část, dále pak 

SEO hledisko hodnocení stránek, tzn. popisné informace stránky, validitu, umístění stránek 

ve vyhledávači po zadání vybraných výrazů a umístění stránek ve velkých katalozích. 

4.3.2.5. Způsob zaznamenávání údajů 

Zjišťované údaje byly opět zapisovány do předem připraveného záznamového archu 

(příloha č. 5). Při zjišťování správného zobrazení stránek v prohlíţeči jsem vyuţila tři 

prohlíţeče – Mozillu Firefox, Windows Internet Explorer a Google Chrome. Zjišťovala jsem 

také, zda se změní zobrazení stránky v prohlíţeči při zobrazení postranní lišty. Pro určení 

pozice ve vyhledávači jsem vyuţila Seznam.cz a Google.cz, nejvyuţívanější vyhledávače 

v České republice. Při zjišťování pozice byly ve vyhledávači zadávány pro všechny prodejny 

stejné hledané výrazy, a to „chovatelské potřeby Ostrava“ (také Opava, Havířov), „zverimex 
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Ostrava“, „krmivo pro psy Ostrava“ a „prodej domácích zvířat Ostrava“. Kritériem pro 

bodové hodnocení je umístění webových stránek na prvních dvou stránkách výsledů 

ve vyhledávači. Pro zjištění umístění webových stránek prodejen v katalozích jsem vyuţila 

katalog Firmy.cz a Najisto.cz. 

4.3.3 Vyhodnocování výsledků 

Všechna kritéria u obou metod byla hodnocena prostřednictvím uzavřené 

dichotomické otázky s variantami odpovědí ano – ne, přičemţ odpověď ano je povaţována 

za kladnou odpověď, ţádoucí stav…, ne za zápornou odpověď. Při vyhodnocování výsledků 

byla odpovědím ano přiřazena hodnota 1 a odpovědím ne hodnota 0 (příloha č. 6 

a příloha č. 7). Získaná data jsou popsána slovními komentáři a zobrazena pomocí grafů. 

4.4 Časový harmonogram 

4.4.1 Výběr prodejen 

Ve dnech od 1. 12. 2010 do 17. 12. 2010 jsem navštívila obchodní centra v Ostravě 

a zjišťovala jsem, zda se v obchodním centru prodejna chovatelských potřeb vůbec nachází 

a v případě ţe ano, kdo je jejím provozovatelem. Zjišťovala jsem také, zda tyto prodejny mají 

webové stránky. Z navštívených prodejen, které toto kritérium splňovaly, byly vybrány tři. 

Ve dnech 27. 12. a 28. 12. 2010 jsem navštívila obchodní centra v Opavě a vybrala zde jednu 

prodejnu chovatelských potřeb, která má vlastní webové stránky. Poslední prodejna 

je v obchodním centru v Havířově, které jsem navštívila aţ na začátku měsíce února. 

4.4.2 Charakteristika prodejen 

Pro podrobnější rozebrání nabízeného sortimentu jednotlivých prodejen a zjištění 

dalších potřebných informací, jsem se ve všech prodejnách domluvila s vedoucími prodejny, 

na další návštěvě, která ve všech prodejnách proběhla v průběhu dalšího týdne. Některé údaje 

jsem také získala z webových stránek. 

4.4.3 Mystery shopping a benchmarking webových stránek 

V průběhu měsíce března jsem všechny vybrané prodejny navštívila znovu, tentokrát 

jako fiktivní zákazník. Po kaţdé návštěvě jsem vyplnila záznamový arch. 

Analýza webových stránek byla také prováděna v průběhu měsíce března. 
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4.4.4 Analýza výsledků 

Data, která byla v jednotlivých prodejnách získána a zaznamenána do předem 

připravených archů, jsem nejprve převedla do počítače, a následně je dále vyhodnocovala. 

Nejprve jsem zpracovávala výsledky mystery shoppingu, a to v první polovině měsíce 

dubna. Ve druhé polovině tohoto měsíce jsem se věnovala vyhodnocení výsledků získaných 

benchmarkingem webových stránek. 
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5 Analýza výsledků 

K zjištění konkurenceschopnosti vybraných prodejen chovatelských potřeb pouţívám 

dvě metody – mystery shopping a analýzu webových stránek. 

Ukázky webových stránek všech prodejen jsou součástí příloh č. 8 aţ 12. 

5.1 Celkové hodnocení prodejen 

Za kaţdou hodnocenou skupinu kritérií mohla prodejna obdrţet určitý počet bodů, 

přičemţ maximální počet bodů byl 35. Ţádná prodejna ale na maximum nedosáhla. Nejlépe 

hodnocenou prodejnou se stala prodejna chovatelských potřeb PET SHOP, nejhůře naopak 

dopadla prodejna AKVÁRKO. 

Prodejna PET SHOP získala nejvyšší počet bodů téměř ve všech hodnocených 

kategoriích. Při hodnocení exteriéru prodejny byla u této konkrétní prodejny špatně 

hodnocena pouze výloha, která nebyla pro zákazníka vůbec přitaţlivá. Tato prodejna má 

nejlépe hodnocený personál ze všech navštívených prodejen, zaměstnanci se zajímají 

o zákazníka, jsou vizuálně odlišení, a také se velmi dobře orientují v sortimentu. 

Nejhůře hodnocenou prodejnou je AKVÁRKO. Prodejna nemusela mít tak špatné 

hodnocení, ale ztratila velké mnoţství bodů při hodnocení personálu. Ten je velmi slabou 

stránkou této prodejny, nezajímá se o zákazníka, vzhledově nejde rozlišit kdo je zákazník 

a kdo zaměstnanec, a také znalosti personálu o sortimentu zboţí, která je v prodejně nabízen, 

jsou nedostačující. 

Obr. 5.1 Celkové bodové hodnocení všech prodejen 
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5.2 Hodnocení exteriéru prodejny 

Exteriér prodejny byl dále rozdělen na hodnocení dostupnosti a hodnocení vizuálního 

vzhledu. 

Dostupnost prodejen byla ve všech případech hodnocena maximálním počtem bodů. 

Při mystery shoppingu nebyly zjištěny ţádné nedostatky. Všechny prodejny jsou dostupné 

jak automobilem, tak městskou hromadnou dopravou v daném městě. Pokud zákazníci 

přijedou automobilem, parkoviště je do 200 m od prodejny, v případě prodejen umístěných 

v samostatné budově, pokud jsou prodejny součástí obchodního centra, jsou parkovací plochy 

společné pro všechny obchody. Dále bylo zjišťováno, zda mají prodejny bariéry omezující 

vstup do prodejny, například schody nebo vysoké prahy. U ţádné prodejny nebyly zjištěny. 

Obr. 5.2 Hodnocení exteriéru prodejen  
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Při hodnocení vizuálního vzhledu prodejen získala maximální počet bodů pouze 

prodejna AKVÁRKO. U prodejen PET PLANET a ANIMAL byla špatně hodnoceným 

kritériem velikost výlohy. V porovnání s výlohami obchodů v bezprostředním okolí, byly 

výlohy obchodů s chovatelskými potřebami příliš malé a zákazník by je proto mohl 

přehlédnout. Přestoţe ale tyto obchody měly výlohy velmi malé, svou barevnou úpravou 

a polepy upoutávaly pozornost. 
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Obr. 5.3 Výlohy prodejen PET PLANET a ANIMAL 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodově špatně hodnocen byl naopak vzhled výlohy prodejen PET SHOP a HOME 

ANIMAL. Prodejny mají velké výlohy, vzhledově ale nejsou vůbec zajímavé. Prodejna 

HOME ANIMAL má regály umístěné přímo u výlohy a zákazník tak před vstupem vidí zadní 

stranu regálu se zboţím, coţ nepůsobí esteticky. Prodejna PET SHOP má naopak výlohu 

zcela nevyuţitou, za výlohou je cca 5 – 10 metrů široký pás, ve kterém není umístěné ţádné 

zboţí, ale slouţí pouze jako průchod ke druhému vchodu do prodejny. Na první pohled proto 

působí prodejna prázdně.  

Obr. 5.4 Vstupní prostor prodejny PET SHOP 
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Prodejny jsou součástí velkých obchodních center a zákazník často nemůţe vědět, jaké 

obchody v daném centru jsou. Proto jsou důleţitou součástí prezentace prodejen vnější 

reklamní panely. Důleţité je jejich správné umístění na dobře viditelném místě a rozhodující 

je také jejich velikost. Z vybraných prodejen byly nedostatky zjištěny pouze u prodejny PET 

PLANET, která sice reklamní panel na vnější fasádě obchodního centra má, ale je natolik 

malý, ţe z dálky není prakticky vidět. Navíc jeho barevnost také není příliš dobře zvolena, 

protoţe fasáda obchodního centra je modrá a reklamní panel také. Prodejna HOME AMINAL 

nemá vnější reklamní panel vůbec, coţ je poměrně zásadní nedostatek. 

5.3 Hodnocení interiéru prodejny 

Hmotné prvky interiéru prodejen byly mnohem hůř hodnoceny, neţ prvky nehmotné. 

Pouze PET SHOP získal v hodnocení hmotných prvků plný počet bodů. Prodejna 

má optimální šířku uliček mezi regály, zákazníci se bez problémů vyhnou i s košíkem v ruce. 

Jako jediná prodejna má také navigační systém, který zákazníkům uvádí, ve kterém regálu 

jsou potřeby pro která zvířata. V takto velkých prodejnách chovatelských potřeb by měl být 

navigační systém samozřejmostí, protoţe zákazníkům usnadňuje nákup, nemusí procházet 

celý obchod a hledat co se kde nachází. V prodejně také byly umístěny reklamní stojany, které 

upozorňují zákazníka na přítomnost určitého druhu zboţí, např. krmiva PRO PLAN nebo 

hračky pro psy Gimborn. 

Obr. 5.5 Hodnocení interiéru prodejen 
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Obr. 5.6 Dostatečná šířka uliček v prodejně HOME ANIMAL 

 

Ostatní prodejny měly více nedostatků. V prodejně chovatelských potřeb PET 

PLANET jsou velice úzké uličky mezi regály, coţ zákazníkům nákup velice znepříjemňuje, 

protoţe v případě ţe se chtějí vyhnout, musí odejít do některé z rozšířených částí prodejny 

a přerušit tak svůj výběr zboţí. Je to způsobeno tím, ţe prostor prodejny je velmi úzký 

a je zde umístěno nepoměrně tomu velké mnoţství zboţí. Špatně hodnotím také umístění 

pokladny jinde, neţ u východu z prodejny, jak tomu je v prodejnách AKVÁRKO a ANIMAL. 

Například v prodejně ANIMAL je pokladna umístěna na opačné straně obchodu, 

neţ je vchod. Pokud tedy zákazník jde pro zboţí, které se nachází v přední části obchodu, 

musí projít celou prodejnou, aby mohl zaplatit.  

Ve všech zkoumaných prodejnách byla na prodej ţivá zvířata, jejich nabízený rozsah 

se ale velice lišil. Největší mnoţství zvířat bylo v prodejně PET SHOP a ANIMAL. 

Tyto prodejny nabízejí velké mnoţství druhů papoušku, hlodavců, ryb, plazů… Naopak 

prodejna HOME ANIMAL měla ve svém sortimentu pouze několik andulek a pár křečků. 

Při hodnocení nehmotných prvků interiéru ztratily všechny prodejny bod za hudební 

kulisu, která nebyla v ţádné ze zkoumaných prodejen. Absence tohoto prvku v prodejnách 

je ale částečně nahrazena ţivými zvířaty, zejména papoušky, kteří jistou kulisu obchodu 

vytvářejí. Ve všech prodejnách bylo čisté prostředí, bez neţádoucích pachů krmiv a zvířat, 

a také teplota v prodejně byla optimální. Prodejny také měly optimální osvětlení, 

ať uţ přirozené nebo umělé. Pouze prodejna HOME ANIMAL měla osvětlení velice 
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nepříjemné, jeho intenzita byla sice dostačující, ale světlo bylo „tupé“ a velice nepříjemné 

pro oči. Některé prodejny také nebyly příliš barvově sladěné, týká se to prodejen AKVÁRKO 

a ANIMAL. Ostatní prodejny měly vybavení interiéru sladěné do barevnosti loga, například 

barvou regálů, oblečením personálu, cenovkami… 

5.4 Hodnocení personálu 

Hodnocení personálu bylo nejhůře hodnocenou skupinou kritérií vůbec. Zkoumané 

prodejny zde ztratily nejvíce bodů. Nejlépe dopadla prodejna PET SHOP, která získala 7 bodů 

z 8 moţných. Jediné špatné hodnocení, které získala, bylo kvůli tomu, ţe personál v této 

prodejně nenabídl pomoc při nákupu, musel být osloven zákazníkem. Stejně tomu tak bylo 

ale i v ostatních prodejnách. Pouze v prodejně PET SHOP a HOME ANIMAL personál 

pozdravil zákazníka při příchodu do prodejny, v prodejně AKVÁRKO a ANIMAL prodavač 

reagoval aţ na pozdrav zákazníka. Nejhůř se choval personál v prodejně PET PLANET, který 

zákazníka vůbec nebral v potaz a zcela se mu nevěnoval, pokud chtěl být zákazník obslouţen, 

musel si říct například i o to, ţe chce zaplatit zboţí. Pokud zákazník v prodejně 

nic nenakoupil, zaměstnanci ve všech prodejnách nezměnili zásadním způsobem chování 

k němu. 

Obr. 5.7 Hodnocení personálu 
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Při hodnocení vizuálního vzhledu získala plný počet bodů pouze prodejna PET SHOP. 

Zaměstnanci byli oblečeni do firemního stejnokroje jednotné barvy, a byli řádně označeni 

jmenovkami, coţ je dělalo dobře viditelnými a snadno rozpoznatelnými od běţných 

zákazníků. V prodejnách PET PLANET a ANIMAL byli zaměstnanci alespoň označeni 
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jmenovkou. Ve zbylých dvou prodejnách nešel personál vůbec rozlišit od běţného zákazníka 

prodejny. 

Ve čtyřech zkoumaných prodejnách personál získal při hodnocení kompetencí plný 

počet bodů. Zaměstnanci se orientovali v sortimentu, věděli, co kde mají v prodejně umístěné, 

a jestli zboţí není dočasně vyprodané. Byli schopni doporučit zboţí zákazníkovi a měli 

znalosti o doporučovaném produktu, například co se týče sloţení, vlastností… Pouze 

v prodejně AKVÁRKO personál neuměl doporučit zákazníkovi zboţí podle jeho poţadavků 

a také neměl dostatečnou znalost produktu. 

5.5 Hodnocení sortimentu 

Při hodnocení sortimentu dosáhly prodejny PET SHOP, ANIMAL a AKVÁRKO 

plného počtu bodů. Všechny výrobky v prodejně byly řádně označeny cenou. Sortiment byl 

logicky uspořádaný podle zvířat, takţe zákazník má všechny potřeby pohromadě na jednom 

místě. Zboţí v prodejnách bylo také v dobrém stavu, obaly nebyly poškozené, pomačkané… 

Ve všech prodejnách bylo zboţí umístěno v dosahu zákazníka, to znamená, ţe si zákazník 

vybíral zboţí sám. Některé zboţí ale bylo ve všech případech umístěno za prodejním pultem, 

jednalo se o drobné zboţí pro akvaristy, doplňky stravy pro psy a kočky, nebo třeba známky 

pro zvířata. 

Obr. 5.8 Hodnocení sortimentu 
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Prodejny, které nezískaly plný počet bodů, PET PLANET a HOME ANIMAL, ztratily 

bod za moţnost vyzkoušení zboţí. Do prodejny není moţné přijít se zvířetem a zboţí na něm 

vyzkoušet, coţ je například u náhubků pro psy, oblečků pro zvířata nebo třeba postrojů velice 
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důleţité. Prodejny sice nenabízí moţnost vyzkoušení, ale zboţí je moţné za jakékoliv jiné 

vyměnit, přesto si myslím, ţe tato moţnost není dostačující. Prodejny jsou součástí 

obchodních center, do kterých je vstup se zvířaty zakázán, přesto ale do prodejny ANIMAL, 

která je také součástí obchodního centra a nemá samostatný vstup jako třeba prodejna PET 

SHOP, můţete se svým zvířetem přijít, obchodní centrum udělilo výjimku. 

Obr. 5.9 Způsob uloţení zboţí v prodejně HOME ANIMAL 

 

Obr. 5.10 Způsob uloţení zboţí v prodejně ANIMAL 
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Obr. 5.11 Způsob uloţení zboţí v prodejně AKVÁRKO 

 

5.6 Celkové hodnocení webových stránek prodejen 

Pro celkové hodnocení webových stránek prodejen chovatelských potřeb bylo 

maximální mnoţství bodů, které mohly prodejny získat, 29 bodů. Ţádná prodejny nemá 

své webové stránky vytvořeny tak, aby splňovaly všechny kritéria.  

Nejlépe dopadly webové stránky prodejen PET SHOP, které téměř ve všech skupinách 

kritérií získaly nejvyšší počet bodů. Nejhůře jsou hodnoceny webové stránky prodejen PET 

PLANET. 

Webové stránky prodejny PET SHOP mají velmi dobrou grafiku, písmo na stránkách 

je dobře čitelné, rozloţení stránky je jednoduché a přehledné, stránky jsou barvově sladěny 

a je na nich umístěno velké mnoţství obrázků. Na stránkách je moţné najít všechny kontakty, 

jak na prodejny, tak i na provozovatele. Více rozvedeny by mohly být informace 

o jednotlivých produktech, které prodejny nabízí, na webových stránkách jsou uvedeny pouze 

skupiny výrobků, například hračky, konzervy, pelíšky. Pro návštěvníky stránek je zde kaţdý 

měsíc připraven nový blok novinek, který obsahuje akce, které se budou v daném měsíci 

ve všech prodejnách konat a také aktuální leták výrobků (příloha č. 13). Co ale na stránkách 

zcela chybí, jsou odkazy, zejména odkaz „zpět“, jako odkaz na úvodní stránku funguje logo. 
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Obr. 5.12 Celkové bodové hodnocení www stránek prodejen 
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Webové stránky prodejny PET PLANET mají pro zákazníka malou informační 

hodnotu, na stránkách návštěvník nenalezne kontakty na kamenné prodejny. Při hodnocení 

stránek z marketingového hlediska, získaly tyto stánky pouze jeden bod ze sedmi moţných. 

Stránky mají špatnou obsahovou část, nejsou validní, a také při zadávání vybraných výrazů 

ve vyhledávači, nejsou na prvních dvou stranách výsledků. 

5.7 Hodnocení grafiky webových stránek 

Při hodnocení grafiky webových stránek dosáhla pouze prodejna PET SHOP plného 

počtu bodů. Na jejich stránkách je správně zvolené písmo, je dobře čitelné a optimálně velké. 

Na stránkách je také umístěno velké mnoţství obrázků, které stránku oţivují a dělají 

ji pro uţivatele velice příjemnou. Stránka má zajímavé rozloţení hlavní navigace, vyuţívá 

dva typy umístění navigačního systému, a to pruh vlevo (rozdělení sortimentu podle zvířat) 

a pruh nahoře (kontakty, o firmě, události, nabídka pracovních míst …), přesto jsou stránky 

pro uţivatele velice přehledné a ovládání intuitivní. Webové stránky jsou také barevně 

sladěné, na pozadí převládá oranţová a bílá, doplněno černým písmem (příloha č. 11). 
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Obr. 5.13 Hodnocení grafiky www stránek prodejen 
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Písmo, které jednotlivé prodejny pouţívají na svých stránkách, bylo aţ na stránky 

prodejny ANIMAL, hodnoceno plným počtem bodů. Na webových stránkách prodejny 

ANIMAL je pro texty zvoleno písmo Arial, které je vhodné pouţívat spíše pro nadpisy, nikoli 

však pro souvislý text. V delších textech na stránkách nejsou pouţity mezery za odstavci 

a ani odsazení prvního řádku, nebo je toto odsazení velmi malé, coţ dělá text velmi špatně 

čitelný a nepřehledný. Ukázka textu na stránkách je na obrázku č. 5.8. 

Obr. 5.14 Text na www stránkách prodejny ANIMAL 

 

 

Při hodnocení obrázků jsem se zaměřila na samotnou přítomnost obrázků 

na stránkách, a také na jejich kvalitu. Na stránkách všech prodejen určité mnoţství obrázků 

vţdy je, ale jejich kvalita je někdy velmi špatná. Například na stránkách prodejny 

PET PLANET, jsou obrázky velmi malé, nebo silně rozmazané. 
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Obr. 5.15 Ukázka původní velikosti obrázků na www stránkách PET PLANET 

 

Dalším hodnoceným prvkem na stránkách bylo logo. Pouze prodejny PET SHOP 

a ANIMAL měly na svých stránkách logo správně umístěné, fungovalo jako odkaz na úvodní 

stránku a jednoznačně spojovalo navštívené stránky s prodejnou chovatelských potřeb, které 

tyto stránky patří. Na stránkách prodejny PET PLANET bylo logo umístěno vpravo nahoře, 

coţ neodpovídá uţivatelským standardům a také nefungovalo jako odkaz. U webových 

stránek prodejen AKVÁRKO a HOME ANIMAL bylo logo na webových stránkách sice 

správně umístěno, fungovalo jako odkaz, ale zákazníkovi poskytovalo zcela jiné informace 

neţ by mělo. Na těchto stránkách totiţ zákazník nenalezne logo, nebo název, pod kterým 

vystupují kamenné prodejny chovatelských potřeb, ale je zde uvedeno logo provozovatele.  

Při hodnocení vzhledu stránky nezískaly webové stránky prodejny ANIMAL ani jeden 

bod. Na stránkách je špatně zvolený navigační systém, který obsahuje dvě úrovně pruhu 

nahoře a také dva pruhy vlevo (obrázek 5.16). Zákazníkovi trvá velmi dlouho, neţ najde 

poţadovanou informaci. Stránky také nejsou příliš barvově sladěné, převládají dva odstíny 

šedé, ţlutá, tmavě zelená, šedé písmo a červené nadpisy. 
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Obr. 5.16 Ukázka navigace na www stránkách prodejny ANIMAL 

 

5.8 Hodnocení informační hodnoty webových stránek 

Při zkoumání dostupných informací o subjektech na webových stránkách, ţádná 

prodejna nedosáhla plného počtu bodů. Ţádná ze zkoumaných stránek nenabízí moţnost 

vícejazyčné verze. Úplný kontakt na všechny prodejny i na provozovatele, poskytují pouze 

stránky prodejen PET SHOP a AKVÁRKO. Na stránkách prodejen PET PLANET a HOME 

ANIMAL jsou uvedeny kontakty pouze na provozovatele, případně velkoobchodní sklady, 

nikoli však na jednotlivé prodejny a na stránkách prodejny ANIMAL jsou sice uvedeny 

kontakty na jednotlivé prodejny, ale není zde ţádná zmínka o provozovateli. Pouze prodejny 

PET SHOP a ANIMAL uvádí na svých stránkách nabídku volných pracovních míst, aktuality 

a novinky. 

Všechny prodejny uvádí na svých stránkách seznamy největších dodavatelů 

chovatelských potřeb, od kterých v prodejně můţete zakoupit zboţí. Podrobnější informace 

o jednotlivých produktech však nalezneme pouze na stránkách prodejen PET PLANET 

a HOME ANIMAL. Informaci o cenách všech výrobků nalezneme pouze na stránkách 

prodejny HOME ANIMAL, a částečně také u zboţí, které je právě zařazeno a aktuálního 

letáku pro daný měsíc, v prodejně PET SHOP. 
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Obr. 5.17 Hodnocení informační hodnoty www stránek prodejen 
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5.9 Hodnocení technického a funkčního řešení webových stránek 

Při zkoumání zobrazení jednotlivých stránek v různých prohlíţečích, nebyly u ţádné 

z nich zjištěny problémy. Také přístupnost všech stránek byla rychlá a bezproblémová. 

Na stránkách také nedocházelo k problémům při zobrazování obrázků, vţdy se zobrazovaly 

správně. Pouze na stránkách prodejny PET SHOP byl vyhrazen reklamní prostor, který 

odkazoval na výrobce hraček pro zvířata, nebo krmiv. 

Obr. 5.18 Hodnocení technického a funkčního řešení www stránek 
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Dále jsem si všímala funkcí, které stránky nabízí zákazníkovi. Na stránkách prodejen 

AKVÁRKO, PET PLANET, HOME ANIMAL  a PET SHOP je umístěno vyhledávání, které 
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zákazníkovi usnadňuje např. výběr zboţí. Pouze na stránkách prodejny ANIMAL funkce 

vyhledávání není, společně s nepřehlednou navigací popsanou v předchozí kapitole, jsou tyto 

stránky pro zákazníka velice nepřehledné a trvá mu dlouho, neţ něco najde. Webové stránky 

prodejen PET PLANET, HOME ANIMAL a PET SHOP mají intuitivní navigaci, která 

zvyšuje pouţitelnost webových stránek, a návštěvníci těchto stránek se snáze na stránkách 

orientují. Pouze na jedněch stránkách, a to stránkách prodejny HOME ANIMAL, jsou 

umístěny odkazy „zpět“. 

Pouze stránky prodejny HOME ANIMAL fungují také jako internetový obchod 

s chovatelskými potřebami přístupný kterémukoli zákazníkovi. Stránky prodejen PET 

PLANET a AKVÁRKO sice také nabízejí moţnost nákupu přes internet, ale vstup je pouze 

prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla pro registrované uţivatele. Aby se jím subjekt 

mohl stát, musí nejprve prostřednictvím emailu zaslat kopii ţivnostenského listu, a poté, 

co bude jeho platnost prověřena, můţe se teprve stát zákazníkem. Tento přístup, vzhledem 

k tomu, ţe se jedná také o maloobchodní prodejny a ne pouze o velkoobchody, není 

optimální. 

5.10 Hodnocení webových stránek z marketingového hlediska 

Při hodnocení webových stránek z marketingového hlediska dopadly nejlépe stránky 

prodejen PET SHOP. Webové stránky této prodejny získaly plný počet bodů za hodnocení 

obsahu stránky. Dobře zvolen je název domény, který tyto stránky přímo spojuje s kamennou 

prodejnou, stránka obsahuje nadpisy, a také obsahová a sémantická část je bez větších 

nedostatků. Nejhůře hodnocenými stránkami jsou webové stránky prodejny PET PLANET, 

které za obsahovou část hodnocení nezískaly ani jeden bod. Podobného výsledku dosáhly 

i stránky prodejny AKVÁRKO, ty jsou ale lépe hodnocené ze SEO hlediska. 
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Obr. 5.19 Hodnocení webových stránek z marketingového hlediska 
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Problematická u všech zkoumaných webových stránek se ukázala validita. Stránky 

obsahují velké mnoţství chyb, které by se daly opravit. Při zjišťování pozice ve vyhledávači, 

přičemţ pro získání bodu bylo zapotřebí, aby se stránka umístila na prvních dvou stranách 

výsledků, se ve výsledcích oběvily pouze webové stránky prodejny AKVÁRKO a ANIMAL. 

Ostratní stránky sice ve výsledcích vyhledávání byly také, ale aţ na příliš vzdálených 

pozicích, na které zákazník nemůţe dojít. Podobná situace byla zjištěna i u umístění 

webových stránek do katalogů, ve dvou vybraných katalozích byly umístěny pouze webové 

stránky AKVÁRKO a ANIMAL. 
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6 Závěr 

Cílem mé práce bylo zanalyzovat trh chovatelských potřeb ve vybraných městech 

Moravskoslezského kraje. Analýza konkurence byla provedena prostřednictvím dvou metod – 

Mystery Shopping a benchmarking webových stránek. 

Analýzu konkurence jsem se rozhodla provést z pohledu zákazníka. Prostřednictvím 

metody Mystery Shopping jsem zjišťovala, jaký je přístup personálu k zákazníkovi, zkoumala 

jsem nabízený sortiment v jednotlivých prodejnách. Hodnotila jsem také vizuální vzhled 

prodejen, interiér i exteriér. 

V části, která se zabývá analýzou výsledků, jsem zhodnotila jednotlivá kritéria 

a provedla srovnání s ostatními prodejnami. Z výsledků vyplynulo, ţe prodejny si svou velmi 

podobné jak šířkou sortimentu, tak vizuálním vzhledem interiéru i exteriéru. Ţádná z prodejen 

ve srovnání s ostatními nebyla hodnocena výrazně menším počtem bodů. Jediným 

nedostatkem při hodnocení sortimentu bylo, ţe v některých prodejnách není moţné zboţí 

vyzkoušet, dá se to ale vysvětlit umístěním prodejen v obchodním centru, do kterého není 

moţný vstup se zvířaty. Jako největší problém všech prodejen se ukázal personál, právě 

personál můţe z velké části ovlivnit nákupní proces zákazníků. Nejhůře hodnocená byla 

zdvořilost personálu k zákazníkům při vstupu do prodejny a nenabídnutí pomoci při nákupu. 

V některých prodejnách bylo také problematické rozlišit personál od zákazníka. 

Dále jsem se rozhodla zkoumat konkurenceschopnost webových stránek vybraných 

prodejen, protoţe právě zde mohou potencionální návštěvníci získat poměrné informace. 

Pokud se zaměříme na vizuální vzhled stránek, některé nebyly barvově sladěné. Vzhled 

webových stránek je velmi důleţitý, můţe návštěvníky motivovat k samotné návštěvě 

prodejny. Důleţitá je také informační hodnota, pokud zákazník nemá s prodejnou osobní 

zkušenost, měl by na stránkách najít potřebné informace o sortimentu, prodávaných zvířatech, 

umístění prodejen… Informace, které takto mohl návštěvník na stránkách, byly nedostačující. 

Prodejny by se měly zaměřit na úpravu webových stránek i proto, ţe se nejedná pouze 

o lokální prodejny, ale o prodejny, které jsou součástí větší sítě prodejen. 
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