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1 ÚVOD  

Zdraví člověka by mělo být na prvním místě a mělo by mu být věnováno dostatečné 

pozornosti. Jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů člověka je zrak. Zrakem vnímáme 

převážné množství informací, které následně zpracováváme ve svůj prospěch. Důležité je, aby 

o něj lidé pečovali nejen dostatečným příjmem potřebných vitamínů, ale také pravidelně 

navštěvovali prohlídku u očního lékaře.  

S přibývajícím věkem jsou oči vystavovány většímu tlaku, zátěži a vlivům okolního 

prostředí, ve kterém lidé žijí. Díky těmto faktorům může dojít k zhoršení kvality vidění  

a je nutné vyhledat pomoc odborníků. Oční vady nejsou způsobovány jen přibývajícím věkem 

lidí, ale mohou být také vrozené. Převážná část očních vad se řeší korekcí pomocí brýlových 

čoček, popřípadě kontaktními čočkami, okluzory apod. Jedná-li se o závažnější oční vady, je 

nezbytné provést operativní zákrok. Tento zákrok se provádí např. u léčby šedého zákalu. 

Laserovým operativním zákrokem lze také zcela odstranit oční vadu pacienta a zbavit ho tím 

brýlí nebo kontaktních čoček, které nebude již po tomto zákroku potřebovat. Nejčastějšími 

očními vadami, léčenými laserovou operací, jsou krátkozrakost a dalekozrakost. 

Brýle nosím již od tří let z důvodu vrozené oční vady, dalekozrakosti. Návštěva oční 

optiky pro mě vůbec není cizí, dá se říci, že je téměř obvyklou záležitostí mého života. Oční 

optiku navštěvuji minimálně jednou ročně za účelem úpravy brýlí a ultrazvukovému čištění 

brýlových čoček.  

Díky mé oční vadě, její korekci a zkušenostech v tomto oboru jsem se rozhodla 

věnovat v rámci své bakalářské práce analýze konkurence na trhu očních optik. Vzhledem 

k tomu, že navštěvuji oční optiku častěji než lidé bez očních vad, rozhodla jsem se využít  

a doplnit si zkušenosti v roli zákazníka tím, že použiji pro svůj výzkum metodu Mystery 

Shopping. 

Světem vládnou počítače, elektronika a hlavně internet. Komunikace prostřednictvím 

internetových diskuzních fór, chatů a e-mailů je dnes již zcela běžnou záležitostí. Rozhodla 

jsem se zároveň využít i výzkumnou metodu Mystery Emailing, kde bude mým cílem zjistit, 

zda je tento typ komunikace v optikách využíván a do jaké míry. 

Analýza konkurence a následná tvorba návrhů a doporučení bude provedena pro oční 

Optiku Lens, která se nachází v nejbližším okolí mého bydliště a zároveň i mého očního 

lékaře. Zjištěnými informacemi bych chtěla optice Lens pomoci v boji s konkurencí. 

Svou bakalářskou práci rozdělím do několika částí, kterým se budu postupně 

konkrétněji věnovat. První část práce bude věnovaná historii optiky, charakteristice optiky 
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Lens a jejího trhu a stručnou charakteristikou vybraných konkurenčních optik. V teoretické 

části se budu věnovat marketingu služeb, vymezení konkurence a výzkumné metodě Mystery 

Shopping a Mystery Emailing a to z důvodu nabytí dostatečného množství informací pro 

následný výzkum. Další částí práce je metodika, kde se budu podrobněji zabývat jednotlivými 

kroky, podle kterých budu ve výzkumu postupovat. Největší důraz kladu na analýzu 

zjištěných výsledků a na ni navazující návrhy a doporučení, protože se jedná o nejdůležitější 

části mé bakalářské práce. 

Hlavním cílem mé práce bude zanalyzovat konkurenční postavení Optiky Lens, 

srovnání s jednotlivými konkurenty působícími v oblasti očních optik na území města Hlučína 

a Ostravy.  

Výsledky srovnání jednotlivých očních optik využiji ke stanovení vhodných  

a reálných doporučení pro Optiku Lens tak, aby mohla zvýšit své konkurenční výhody, které 

jsou nezbytné v boji s konkurencí. 
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2 CHARAKTERISTIKA OPTIKY A JEJÍHO TRHU 

2.1 Vývoj optiky jako vědy 

2.1.1 Vývoj optiky, brýlí a kontaktních čoček na trhu 

O optice jako vědě takové sahají kořeny dost hluboko a to až do období středověku. 

Po té prochází optika různými obdobími jako je novověká optika, newtonská optika, 

postnewtonská, klasická a postklasická optika. V období předklasické optiky se objevují 

zmínky o brýlích a kontaktních čočkách. Toto období se týká rozmezí roků 1583 – 1867. [11] 

Dnešní lidé si svět bez brýlí již nedokážou představit. Díky rozvoji písma se teprve 

začal řešit problém se špatným viděním do blízka. K vynalezení brýlí také značně napomohl 

svět knih. [12, 23] 

Výroba čoček se rozšířila a došlo dokonce i k výrobě falzifikátů. S vývojem brýlí 

souvisí i pomoc výtvarného umění. Na malbách, freskách a sochách byly dochovány značné 

důkazy a převratné novinky týkající se výroby a rozvoje brýlí. [12, 23] 

Období 16. století dokladuje rozmach výroby brýlí. Evropou a Indií se začala šířit 

vlna módních okulárií. V této době si už lidé plně uvědomovali hlavní přednosti brýlí. V roce 

1784 objevuje Benjamin Franklin bifokální čočky. O 6 let později dochází k objevení 

Monocle, což byly brýle pro jedno oko, následně bylo k tomuto monoclu přidáno i držátko. 

Postupem času se z toho vyvinul lorňon, který byl s oběma očnicemi a přidržoval se rukou 

před obličejem. V době paruk byly brýle nuceny podřídit se módě tak, aby bylo možné je 

udržet na paruce, stranice byly kratší a zakončeny do tvaru kruhu. Od poloviny 19. století  

se brýle začínají považovat za módní doplněk. [12]  

První návrhy a důkazy korekce očních vad sahají až do počátku 16tého století. Tyto 

myšlenky pochází z pera Leonarda da Vinciho, které o sto let později rozvíjí více francouzský 

spisovatel René Descartes a následně na konci 18. stolení Thomas Young. První model 

kontaktních čoček ze skla vyrobil v roce 1887 německý sklář F. E. Müller. Základní materiál 

plast je poprvé použit newyorským optometristou Williamem Feinbloomem v roce 1936. Za 

revoluci ve vývoji kontaktních čoček lze považovat rok 1953, kdy Otto Wichterle a Jaroslav 

Lim poprvé představili měkkou hydrofilní čočku z materiálu nazvaného HEMA. Otta 

Wichterle vynalezl v roce 1961 způsob výroby odstředivým odléváním, které značně 

zjednodušuje produkci čoček. Další používanou metodou bylo soustružení. Vývoj kontaktních 

čoček stále pokračoval kupředu, zlepšoval se komfort nošení, manipulace a šetrnost čoček 
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k očím. Odkazem českých vynálezců byla klatovská společnost nesoucí název WILLENS 

(Wichterle – Lens), která vyráběla kontaktní čočky Laguna a D55. [13] 

2.1.2 Vývoj optiky v České republice 

Historie optiky u nás je dlouhá přibližně tisíc let. Je zajímavá a slavná, neboť naše 

země dala světu více, než by odpovídalo její geografické i populační velikosti. Stalo se tak 

nejen zásluhou Čechů, ale též příslušníků jiných národů přebývajících na našem území  

a badatelů žijících v cizině, kteří pocházeli z Čech. [11] 

Časová periodizace vývoje optiky v ČR je patrná na obrázku 2.1. 

 

Obrázek 2.1: Časová periodizace vývoje optiky v ČR 
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2.2 Charakteristika Optiky Lens Hlučín 

2.2.1 Historie a současnost optiky  

Firma Lens působí v oboru oční optiky již od května roku 1998. Nachází se na 

frekventované ulici Čs. Armády 6A v Hlučíně nedaleko polikliniky, autobusového nádraží, 

finančního úřadu a úřadu práce.  

Prvopočátky jejich podnikatelské činnosti probíhaly pod vedením pouze jednoho 

pracovníka. Postupem času došlo k rozvoji firmy a to zejména díky vzrůstajícímu počtu 

zákazníků. S tímto souviselo i rozšíření a zkvalitnění nabízených služeb. 

V roce 2002 byl zakoupen videosystém, který i nadále pomáhá zákazníkům při výběru 

brýlí. Během několika let došlo k rozšíření počtu pracovníků. Optika přijala 3 nové 

pracovníky, kteří měli odpovídající vzdělání v oboru optiky. Na odbornost klade optika velký 

důraz, neboť její prioritou je poskytování profesionálního přístupu a odborných informací 

svým zákazníkům. Pracovníci optiky se nadále vzdělávají nejen z odborných časopisů, které 

odebírají (např. Česká oční optika), ale také navštěvují odborné semináře. V únoru tohoto 

roku navštívili veletrh oční optiky v Brně, kde měli možnost shlédnout novinky v oblasti 

brýlových obrub i čoček. 

V září roku 2009 Optika Lens rozšířila své působení a otevřela svou druhou 

provozovnu na Ostravské ulici 13 v Hlučíně (viz Příloha č. 5). V této provozovně  

se nenachází dílna a je zde pouze jedna optička, která obsluhuje zákazníky, podává odborné 

informace, provádí servis a údržbu brýlí na počkání. V případě individuálních či specifických 

požadavků zákazníka předloží zaměstnanci firmy zákazníkovi katalogovou nabídku a dle jeho 

požadavků mu zboží s ochotou objednají. Uspokojení potřeb a přání zákazníků je v této optice 

vždy na prvním místě. [18] 

2.3 Marketingový mix optiky 

Produkt 

Optika Lens nabízí svým stálým i potenciálním zákazníkům řadu služeb i široký 

sortiment produktů. 

Nabízené služby 

Zprvopočátku firma nabízela řadu základních služeb, mezi které patří zejména záruční 

a pozáruční servis dioptrických a slunečních brýlí. Dále se jedná o opravy typu dotažení 

šroubků, matiček, výměna náhradních dílů, broušení a zhotovování brýlí a v neposlední řadě 
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srovnání brýlí pro jejich pohodlné používání. Postupem času byly tyto služby rozšířeny  

o videoasistenci s počítačovým systémem Smart Mirror, pomocí kterého je zákazník 

zaznamenán až na čtyřech fotografiích. Díky těmto fotografiím je především zákazníkům 

s vyšší dioptrickou vadou umožněno, po nasazení svých současných brýlí, porovnat na 

obrazovce sebe s novými obrubami a zvolit tu nejlepší variantu, která mu sluší. 

Mezi další služby, kterými se firma snaží vyjít zákazníkům, co nejvíce vstříc patří 

zhotovení brýlí v co nejkratší době, zhotovení náročných vrtaných brýlí, letování, obsluha 

zákazníka před a po otevírací době (zde je nutností telefonická domluva), informační sms 

servis, který upozorní zákazníka, že jeho brýle (zboží, zakázka) jsou připraveny k vyzvednutí.  

Svým stálým zákazníkům v rámci marketingové komunikace poskytuje firma 

věrnostní slevu 10 % na brýlovou obrubu při nákupu nových dioptrických brýlí a další 

zajímavé akční nabídky během roku. Na zakoupené obruby v této optice může zákazník 

využít službu bezplatného čištění brýlových čoček ultrazvukem. 

Nabízený sortiment 

Firma nabízí různorodou nabídku brýlí od nejlevnějších a klasických modelů, přes 

střední cenovou kategorii moderních brýlí až po dražší a luxusnější značkové modely.  

Všechny typy modelů brýlových obrub lze podle typologie zákazníků rozdělit na 

kategorii pánské, dámské a dětské. 

Strukturu sortimentu tvoří brýlové obruby, sluneční brýle, sportovní brýle, brýlová 

skla a doplňky. Mezi doplňkový sortiment patří pouzdra, čistící tkaniny, lupy, okluzory, 

čistící roztoky ve spreji, řetízky na brýle, šňůrky, sluneční polarizační klipy, roztoky na 

kontaktní čočky, dárkové sady apod. 

Mezi významné značky brýlových obrub, které si mohou zákazníci vybrat, patří 

Eschenbach, Titanflex, Brendel, Humphrey´s, Jean Reno, Ziggy, Yabi Artdesign, Evolution, 

Converse, Roberto Cavalli, Range Rover, Ferrari, Hamer, Reebok, Reserve a mnoho dalších. 

Cena 

Ceny za služby se odvíjejí od individuálních požadavků a přání zákazníků. Zveřejnění 

ceníku nabízených služeb v příloze nebylo Optikou Lens umožněno. 

Distribuce 

Optika Lens nabízí své výrobky i služby pouze formou přímého prodeje. Zákazník, 

který chce využít služeb této firmy nebo si zakoupit nějaký výrobek musí prodejnu osobně 

navštívit.  
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Marketingová komunikace  

Optika Lens využívá hned několik nástrojů komunikačního mixu. Pomocí reklamních 

akcí a slev se optika snaží podpořit prodej a zároveň zvýšit poptávku v období druhé 

poloviny roku, kdy dochází k mírnému poklesu prodeje. Reklamu optika uplatňuje 

v Hlučínských novinách, inzertních novinách Oáza, prostřednictvím svých webových stránek, 

reklamní tabule před poliklinikou a u autobusového nádraží, vývěskách umístěných ve 

vchodu do panelových domů a vestibulech úřadů na území města Hlučína. O Optice Lens  

se mohou zákazníci dozvědět prostřednictvím internetu a to na  Zlatestranky.cz, Éter.cz, 

Služby.cz apod. 

Optika finančně podpořila projekt Bezpečně na silnici, kde má také uvedenou svou 

inzerci. Ke konci loňského roku předala optika sponzorský dar Mateřské školce 

v Darkovicích. V letošním roce poskytla firma dárkové poukázky, každý v hodnotě 

pětisetkorun, dětskému maškarnímu plesu a maškarnímu plesu s pochováním basy v Hlučíně, 

dále poskytla příspěvek dětskému maškarnímu plesu v Darkovicích. Pravidelnou finanční 

podporu poskytuje optika Společnosti nevidomých SONS a Klubu Stonožka. Všechny tyto 

finanční podpory vedou k budování dobrých vztahů s širokou veřejností. 

Materiální prostředí  

Provozovna optiky Lens se nachází v přízemí cihlové budovy, tzv. „červené budovy“ 

na ulici Čs. armády 6a v Hlučíně. Tato budova má dva vchody, jeden je přízemní, po kterém 

následuje několik schodů, které končí přímo u provozovny. Druhý vchod se nachází na 

opačné straně budovy, kde je nejdříve nutné vyjít venkovní schody a poté projít chodbou, 

která nás k provozovně dovede.  

Interiér provozovny je příjemný a vkusně zařízený. Hned při příchodu do provozovny 

nás zaujme obslužný pultík nedaleko před námi. Tento nábytek je velmi stylový, zajímavého 

designu. Použitý materiál tvoří převážně světlé a modrozelené dřevo a sklo. Tento světlý 

odstín dobře harmonizuje se zvolenou modrozelenou barvou, která je také v tomto odstínu 

použita i na podlahové krytině. Malba stěn je laděna do uklidňujícího žlutobéžového odstínu. 

Po levé straně vidíme vitrínky s vystavenými brýlovými obrubami, totéž se nachází i na pravé 

straně místnosti doplněné o stojan se slunečními brýlemi a menším stolem se dvěma 

polstrovanými židlemi. Vitrínky na pravé straně v blízkosti obslužného pultu slouží pro dražší 

a luxusnější modely brýlových obrub. Samozřejmostí jsou značně velká zrcadla umístěná 

v blízkosti vitrínek nutná pro pohodlné zhlédnutí zákazníka s novými brýlemi.  
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V blízkosti sídla firmy se nachází městská poliklinika s parkovištěm, finanční úřad, 

úřad práce, autobusové nádraží a supermarket BILLA. Budova své vlastní parkoviště nemá, 

ale zákazníci mohou při návštěvě optiky využít parkoviště u polikliniky nebo mírně 

vzdáleného supermarketu. Obě tyto parkoviště lze využít zcela zdarma. Naproti budovy, kde 

se nachází finanční úřad a úřad práce se nachází také parkoviště, ale placené. 

Lidé 

Kolektiv pracovníků v této organizaci je poměrně malý. Vedoucí optiky plní funkci 

koncepčního pracovníka a zároveň i kontaktního, protože v náplni její činnosti je i kontakt  

se zákazníkem. Mezi obsluhující pracovníky této firmy patří 3 oční optici, jejichž náplní práce 

je zpracování daných objednávek a komunikace se zákazníky. Roli podpůrných pracovníků 

v této organizaci plní dvě pracovnice optiky, které se starají o administrativní práce, 

účetnictvím je pověřena účetní firma. Úklidové práce provádějí ve vlastní režii převážně dvě 

optičky. Organizační struktura je v této firmě jednoduchá a je znázorněna na obrázku 2.2. 

Obrázek 2.2: Organizační struktura Optiky Lens 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Procesy 

V této firmě se setkáváme pouze s procesem s vysokou úrovní kontaktu, jedná  

se o osobní návštěvu zákazníka v optice včetně vyzkoušení a následné úpravy brýlí  

na počkání. Dále se ve firmě využívají procesy z hlediska návaznosti jednotlivých kroků, kde  

se jedná o zakázkové operace, kde nejprve zákazník sdělí své požadavky či přání obsluze, 

obdrží doklad o zaplacení produktu či služby a následně je používá. 

 

 

Vedoucí 

optiky 

 

Oční optik 1 

 

Oční optik 2 
 

 

Oční optik 3 
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2.4 Analýza trhu 

 

Zákazníci 

Optika Lens nabízí široký sortiment zboží a služeb pouze na trhu B2C, neboli prodej 

zboží a služeb konečným spotřebitelům.  

 

Dle individuálních potřeb a přání zákazníků lze zákazníky dělit do těchto skupin: 

Zákazníci s dioptrickými vadami – mezi tyto zákazníky patří malé děti, dospělí a senioři, 

kteří mají vrozenou nebo získanou oční vadu a je nutné zakoupit si brýle pro korekci této 

vady. Ve většině příkladů se jedná o korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti, šilhání, šedého  

a zeleného zákalu a další. 

Zákazníci bez dioptrických vad – do této skupiny zákazníků patří lidé různého věku, kteří  

si zakoupí brýlové obruby pouze z důvodu změny image. Tito zákazníci netrpí žádnou oční 

vadou, pouze nosí brýle jako módní doplněk. 

 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil  

konkurence uvnitř odvětví – mezi hlavní konkurenty Optiky Lens patří optika NOVUM, 

která má svou provozovnu na území města Hlučín a nachází se v nedaleké blízkosti Optiky 

Lens. Za další konkurenci může optika považovat GrandOptical, FOKUS Optik a CZ Optik, 

které mají své provozovny v Ostravě. 

 

konkurence na straně zákazníků – zde hodně záleží na tom, jestli zákazník svou oční vadu 

řeší, zajde si k očnímu lékaři a posléze s receptem do oční optiky, nebo si brýle zakoupí  

na tržišti popřípadě v supermarketu. Hodně záleží na povaze, finančních možnostech  

a zodpovědnosti zákazníků. Zákazník si rovněž potrpí na dobré nabídky prodejců, lákající 

ceny, slevy, dárky apod. Jde především tam, kde je mu nabídnuto to, co on sám očekává  

a považuje za výhodné. Tento typ konkurence má velký vliv na firmu. 

 

konkurence na straně dodavatelů – dodavatelů brýlových čoček a obrub je na trhu celá řada 

a proto se optika Lens nemusí obávat, protože hrozba rostoucí kompetence dodavatelů je 

minimální. 

 

nová konkurence – vzhledem k tomu, že se na území města Hlučína nachází 3 optiky, 

můžeme říci, že hrozba vstupu nových firem do odvětví je málo pravděpodobná. Tyto  
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3 optiky dokážou spolehlivě pokrýt poptávku zákazníků. Na území města Ostravy to zcela 

platit nemusí, tam je pravděpodobnost výskytu nové firmy v odvětví více pravděpodobná, 

protože se jedná o velké město s velkým počtem potenciálních zákazníků.   

 

konkurence substitutů – největší konkurenci může optika zaznamenat u vietnamských 

prodejců, kteří prodávají dioptrické i sluneční brýle, ale zdaleka ne v takové kvalitě jako 

samotná optika. Mezi další substituty patří kontaktní čočky. Lidem může tato varianta více 

vyhovovat. Důvodem koupě může být fakt, že lidé nechtějí nosit brýle nebo se domnívají, že 

jim nesluší. V neposlední řadě zde patří oční operace, která může být pro mnohé zákazníky 

„vysvobozením“ od nošení brýlí, zlepšením jejich zraku z důvodu šedého zákalu, popřípadě 

se může jednat o snížení nebo celkové odstranění dioptrické vady. 

 

Dodavatelé  

Optika Lens využívá dodávek brýlových čoček od firmy Zeiss, Rodenstock, Omega 

Optix, Essilor, Sola a Hoya. Na dodávání brýlových obrub využívá optika firmu Metzler, 

Eschenbach Optik, Aglaja, Pronap, Optiplast, Sover, Styl optik, Higlight optik a Gafas. 

Kancelářské potřeby Optika Lens nakupuje převážně v papírnictví, dále spolupracuje 

s firmou v Opavě, která ji dodává cartridge a papíry do tiskáren. Doplňkový sortiment 

(pouzdra, spreje, utěrky apod.) si optika vybírá u firem Feba, Adam Optimart a nově má 

vytvořenou spolupráci se slovenskou firmou Pilion. Dodavatelem tohoto sortimentu a zároveň 

náhradních dílů je firma Petr Kazda – Breitfeld & Schliekert. 

 

Distributoři  

Mezi distributory, které firma využívá, pro zajištění distribuce zboží do své 

provozovny, patří Česká pošta, PPL, DPD a Phoenix. 

Distributory energií jsou firma ČEZ, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., 

Vodovody a Kanalizace Hlučín. 

  Distributorem finančních produktů, které optika využívá, je Komerční banka. 

 

Veřejnost 

Sdělovacími prostředky, které firma využívá pro svou propagaci, jsou webové 

stránky firmy, noviny Oáza, Zlaté stránky, reklamní tabule, vývěska u autobusového nádraží 

v Hlučíně.  
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Obecnou veřejnost tvoří nejširší okolí firmy, zejména obyvatelé města Hlučína  

a okolních vesnic v okresu Opava a také zákazníci z města Ostravy. 

 

Odborná veřejnost je zajišťována členstvím vedoucí firmy u Společenstva českých 

optiků a optometristů, které podporuje podnikatelské a profesní zájmy všech svých členů, radí 

jim při zřizování a provozování očních optik, dále se zaměřuje na legislativní činnosti, 

pořádání veletrhů a kongresů, zajímá se o vzdělávání, mezinárodní vztahy a styk s veřejností. 

Toto společenství také vydává vlastní profesní časopis Česká Oční Optika zabývající  

se oborem oční optiky a oftalmologie. 

Mezi další organizace, kterými se musí optika řídit a plnit řádně povinnosti patří 

ministerstvo financí, občanský zákoník a smlouvy se zdravotními pojišťovnami.  

 

Vnitřní veřejnost v této firmě tvoří poměrně malý kolektiv 4 zaměstnanců. Vztahy 

mezi zaměstnanci jsou přátelské a velmi dobře spolu vycházejí. Vstřícný, ochotný a dobře 

fungující kolektiv je velmi důležitý pro vytváření dobré image společnosti. 

 

Finanční veřejnost je zabezpečena účtem u Komerční banky, který Optika Lens 

využívá pro své podnikatelské účely. 

 

2.5 Charakteristika vybraných konkurentů Optiky Lens  

2.5.1 FOKUS Optik 

Společnost FOKUS Optik působí na území ČR již od roku 1991. Nejvíce provozoven 

této optiky sídlí na území hlavního města Prahy, kde lze navštívit 27 provozoven. Dalších  

65 provozoven je rozmístěných po celém území ČR ve více než 45-ti městech. V Ostravě  

se nachází celkem 5 provozoven. Pro svůj výzkum jsem si vybrala provozovnu, která má sídlo 

na ulici 28. října 23 v centru Ostravy (viz Příloha č. 6). Další nejbližší provozovna této firmy 

sídlí v OC Galerie a Avion shopping parku. 

V nabízeném sortimentu nalezneme brýlové obruby, brýlové čočky, sluneční brýle, 

kontaktní čočky a roztoky. Mezi poskytnutými službami si můžeme vybrat záruční  

i pozáruční servis, vyšetření zraku optometristou, aplikace kontaktních čoček apod. 

Optika má své webové stránky, které jsou laděny ve firemních barvách, kterými jsou 

dva odstíny modré barvy. Zákazníci mohou na tomto webu využít internetový obchod neboli 
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e-shop. Dále se prostřednictvím webových stránek dozvíte o aktuálních krátkodobých akcích 

a také o dlouhodobých slevách pro zákazníky této optiky. [19] 

2.5.2 GrandOptical 

GrandOptical v současné době provozuje 40 prodejen oční optiky rozmístěných na 

území celé ČR. GrandOptical je součástí mezinárodní sítě Pearle Europe, která patří v oblasti 

oční optiky a péči o zrak k největším provozovatelům v Evropě a působí v řadě zemí. Na 

konci roku 2007 tvořilo tuto síť celkem 2200 obchodů oční optiky.  

Provozovny této optiky disponují nejmodernějšími technologiemi, pomocí kterých 

mohou svým zákazníkům nabídnout bezkonkurenční kvalitu a rychlost služeb se širokou 

škálou záruk. V Ostravě má tato optika své sídlo v OC Futurum (viz Příloha č. 7) a Avion 

shopping parku. 

Mezi nabízené produkty této firmy patří dioptrické brýle, kontaktní čočky a sluneční 

brýle. Nabízenou službou je měření zraku kvalifikovanými optometristy bez nutnosti nákupu 

brýlí. Toto měření je zcela zdarma. 

O GrandOptical se mohou zákazníci více dozvědět prostřednictvím internetu, kde má 

firma umístěné své webové stránky, které jsou laděny v barvách firmy a to v kombinaci šedé, 

bílé a červené. [20] 

2.5.3 CZ Optik 

Firma CZ Optik má dvě provozovny, jednu na území města Ostravy a druhou 

v Odrách. Provozovna v Ostravě se nachází na ulici Sokolská třída 39 v blízkosti Ekonomické 

fakulty VŠB – TUO a Nové radnice (viz Příloha č. 8). Optika nabízí sluneční a sportovní 

brýle, kontaktní čočky, brýlová skla a brýlové obruby. V této optice je zákazníkům umožněno 

vyšetření zrakové ostrosti, kterou provádí zkušený optometrista. 

Optika se snaží svým zákazníkům vyjít vstříc a to pestrou nabídkou slev, mezi které 

například paří 10% sleva seniorů ve věku nad 60 let, 7% slevu v den narozenin zákazníka, 5% 

sleva stálým zákazníkům na sjednanou zakázku, bezplatné čištění a drobný servis brýlí 

zhotovených v této optice a další. 

Optika informuje o chystaných akcích nejen prostřednictvím výlohy provozovny, ale 

také prostřednictvím svých webových stránek. Tyto stránky jsou ve firemních barvách  

a to dvou odstínech modré barvy. [21] 
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2.5.4 Optika NOVUM 

Optika NOVUM sídlí na ulici Ostravská 133/12 v Hlučíně (viz Příloha č. 9). Optika 

byla založena v roce 2000. Optika má své sídlo v rožní části budovy spolu s dalšími firmami, 

nemá tudíž svou samostatnou budovu. Firma má pouze jednu provozovnu. Součástí optiky 

NOVUM je ordinace očního lékaře.  

Zákazníci mohou v této optice využít komplexní optometrické služby, mezi které patří 

měření zraku, aplikace kontaktních čoček, oprava brýlí apod. Firma nabízí brýlové obruby 

různých tvarů a materiálů převážně od světových i českých výrobců, kontaktní čočky, 

sluneční brýle, lupy a doplňky.  

Optika poskytuje informace zákazníkům pomocí webových stránek, které jsou z části 

laděny v kombinaci hnědého a oranžového odstínu využívaného ve firemním logu. Dalšími 

barvami použitými na webu je fialová a šedá barva. [22] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ANALÝZY KONKURENCE 

3.1 Teoretická východiska marketingu služeb  

„Služba je jakákoli činnost nebo výhoda, kterou může nabídnout jedna strana druhé, je 

v zásadě nehmotná a nevytváří žádné nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale nemusí být 

spojena s fyzickým produktem.“ [3] 

3.1.1 Poskytovatelé služeb 

Sektor služeb je nesmírně rozsáhlý. Nejvíce služeb poskytuje téměř ve všech zemích 

stát. Jedná se o služby z oblasti vzdělávání, zákonodárství a výkonu práva, zdravotnictví, 

obrany státu a bezpečnosti občanů. Stát rovněž spravuje oblast veřejných financí, kde se jedná 

o služby finanční, sociální, dopravní a některé služby informační. 

Dalšími poskytovateli, kteří v oblasti služeb působí, jsou neziskové organizace, mezi 

které patří nadace, charitativní organizace, občanská sdružení, církve a jiné.  

Podnikatelský sektor poskytuje služby, za které realizuje přiměřený zisk. Tento 

sektor se zaměřuje na banky, pojišťovny, hotely, leteckou dopravu, marketingový výzkum, 

cestovní ruch, právní a komerční poradenství, osobní a opravárenské služby. [1] 

3.1.2 Historický vývoj služeb 

V minulosti byly služby silně podceňovány a to zejména z pohledu jejich významu pro 

národní hospodářství. Fyziokraté odvodili svůj název od zemědělství, protože jej považovali 

za jedinou produktivní činnost. Adam Smith fyziokraty kritizoval. V roce 1776 popsal služby 

jako statky, jež „neprodukují žádnou hodnotu“. Výrobu výrobků považoval při vytváření 

zisku za rovnocennou činnost k zemědělství.  

V první třetině 19. století se Jean Baptiste Say domníval, že činnosti, které jsou 

užitečné a uspokojivé pro spotřebitele, jako je například lékař, jsou produktivní. Za 

rovnocenné obory lidské činnosti považoval zemědělství, výrobu a obchod. 

Karl Marx byl kritický vůči sektoru služeb. Rozdělil ekonomické sektory na 

produktivní a neproduktivní, které převzala do praxe centrálně plánovaná ekonomika. 

Výsledkem tohoto převzetí bylo podcenění celého sektoru a zaostávání v jeho vývoji oproti 

běžným západním ekonomikám. 

 Na počátku 20. století teprve Alfred Marshall uvedl, že služby jsou produkované 

činnostmi a jejich poskytováním se uspokojují potřeby. [1] 
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3.1.3 Klasifikace služeb 

Základní klasifikace služeb dle ekonomů Foota a Hatta v [1] rozděluje služby na 

terciální, kvartérní a kvintérní. 

Terciální 

Mezi typické zástupce tohoto sektoru služeb patří hotely a restaurace, kadeřnictví  

a holičství, kosmetické služby, prádelny a čistírny, opravy a údržba domácích přístrojů  

a domácností, rukodělné a řemeslnické práce dříve prováděné doma a další domácí služby. 

Kvartérní 

 K představitelům této sféry služeb můžeme zařadit dopravu, obchod, komunikace, 

finance a správu. Charakteristickým rysem těchto služeb je usnadňování a zefektivnění práce. 

Kvintérní 

 Do této klasifikace služeb patří zdravotní péče, vzdělávání a rekreace. Jejich hlavním 

rysem je to, že poskytované služby mění a určitým způsobem zdokonalují své příjemce.  

 

3.1.4 Marketingový mix služeb 

Tvoří soubor nástrojů, pomocí kterých manažer utváří vlastnosti nabízených služeb. 

Zahrnuje vše, co firma potřebuje k tomu, aby ovlivnila poptávku po svém produktu nebo 

službě. Cílem je uspokojení potřeb a přání zákazníků za účelem dosažení zisku. 

K původním čtyřem prvkům – produktu, ceně, distribuci a marketingové 

komunikaci byly doplněny tři další – materiální prostředí, lidé a procesy, aby již byly 

dostačující při účinném vytváření marketingových plánů. [1, 4] 

 

Produkt 

 Produktem rozumíme všechny výrobky a služby, které firma nabízí svým cílovým 

trhům k uspokojení jejich potřeb. Důležitými prvky produktu je nejen samotné jádro 

produktu, ale také kvalita, sortiment, design, obal a image značky. [1] 

 

Cena 

 Představuje sumu peněz, která je požadována za poskytnuté produkty nebo služby. 

Jedná se o směnné hodnoty, které zákazníci vymění za výhody vyplývající z vlastnictví nebo 

užívaní produktu či služby. [4] 

 Důležitou roli v rozhodování manažera mají náklady, úroveň koupěschopné poptávky, 

úloha ceny při podpoře prodeje apod. [1] 
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Distribuce 

 Jedná se o veškeré činnosti podniku, pomocí kterých jsou produkty nebo služby 

dostupné cílovým spotřebitelům. [4] 

 Rozhodování o distribuci souvisí nejen s usnadněním přístupu zákazníků ke službě, ale 

také s místní lokalizací služby a s volbou případného zprostředkovatele. [1] 

 

Marketingová komunikace 

 Základním cílem této komunikace je vytvoření povědomí o produktu, vzbuzení zájmu 

o tento produkt či službu organizace, která je poskytuje. Důležité je odlišení nabídky služeb 

od nabídek, které předkládají konkurenční firmy a to zejména pro snadnější orientaci ze 

strany zákazníků a následně snížit rizika vnímaná zákazníky. 

Marketingová komunikace využívá činnosti pro sdělování vlastností produktů či 

služeb a jejich předností, které mají přesvědčit k nákupu cílové segmenty zákazníků. [4] 

 

Marketingová komunikace ve službách se dělí na explicitní a implicitní komunikaci. 

Explicitní komunikace představuje finální zprávy, které jsou zákazníkům sdělovány formou 

slovního sdělení. Implicitní komunikace představuje zprávu, která je zajišťována prvky 

mimoverbální komunikace. 

 

Komunikační mix ve službách zahrnuje nástroje, kterými jsou reklama, podpora 

prodeje, osobní prodej, public relations, direct marketing a internetová komunikace. 

 

Materiální prostředí 

 Díky nehmotné povaze služeb nedokáže zákazník dostatečně posoudit služby dříve, 

než je potřebuje. Tento fakt zvýší riziko nákupu služeb.  

 Materiální prostřední může mít více forem a to jak od vlastní budovy, ve které je 

služba poskytována až po brožuru rozšiřující informace o nabízených službách. Důkazem 

kvality nabízených služeb může být i oblečení zaměstnanců. [1] 

 

Materiální prostředí zahrnuje základní a periferní prostředí. Základní prostředí 

nemůže zákazník vlastnit. Nicméně toto prostředí má podstatný vliv na poskytovanou službu 

a lze ho tedy považovat za součást služby. Tvoří jej interiér a exteriér firmy. Prvky základního 

prostředí mohou značně ovlivnit rozhodování zákazníka. Periferní prostředí nemá vlastní 

hodnotu, je součástí koupě služby a zpříjemňuje ji. Zákazník jej může vlastnit, protože jde  
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o prvek zhmotnění či vizuální identifikaci služby. Po obdržení služby si zákazník tento 

hmotný prvek odnese s sebou. [1] 

 

Lidé 

 Během poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli služby. Vzhledem k tomu, že lidé hrají v procesu poskytování služby 

důležitou roli, lze říci, že mají přímý vliv na jejich kvalitu.  

Organizace by měla klást stejně velký důraz jak na výběr, vzdělání a motivaci 

zaměstnanců, tak i na stanovení určitých pravidel chování zákazníků, protože jsou obě tyto 

hlediska nesmírně důležitá při vytváření vzájemně příznivých vztahů mezi zákazníky  

a zaměstnanci firmy. [1] 

 

Obrázek 3.1: Role zaměstnanců  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Na obrázku 3.1 jsou zobrazeny role zaměstnanců, mezi které patří Kontaktní 

pracovníci, kteří jsou z hlediska služeb důležití, neboť mají v kompetenci upravit 

zákazníkovi nabídku, zároveň jsou v častém kontaktu se zákazníkem a mají přímý vztah 

k marketingovému mixu. Obsluhující pracovníci mají dobré komunikační dovednosti, 

nemohou provádět změny v nabídce a se zákazníkem tráví krátký čas. Rovněž mají nepřímý 

vztah k marketingovému mixu. Koncepční pracovníci mají omezený nebo žádný styk  

se zákazníkem. Charakteristikou je také přímý vztah k marketingovému mixu. Od 

Podpůrných pracovníků se očekává, že budou dobře vykonávat svou práci. Tito pracovníci 

nejsou ve styku se zákazníky a mají nepřímý vztah k marketingovému mixu. [10] 

 

Zákazníci ve sféře služeb plní tři důležité role. Jedná se o roli spoluproducentů 

služeb, roli uživatelů služeb a roli nositelů informací. [10] 
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Procesy 

 Zahrnují postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy a rutiny, pomocí nichž je služba 

zákazníkům poskytována. Procesy ovlivňuje především neoddělitelnost služeb od zákazníka  

a jejich zničitelnost. Dle počtů kroků, které vznikají interakcí mezi zákazníkem  

a poskytovatelem služby, se hodnotí složitost procesu poskytovaných služeb. [1] 

 

Procesy členíme podle různých hledisek. Mezi tato hlediska patří Hledisko, dle 

stupně kontaktu, které se dále člení na nízkou, střední a vysokou úroveň kontaktu. Dále zde 

patří Hledisko návaznosti jednotlivých kroků, to se člení na liniové, zakázkové a projektové 

operace. Dalším je Hledisko rozmanitosti, kde patří snížení rozmanitosti a zvýšení 

rozmanitosti. Posledním hlediskem je Hledisko komplexnosti, které se dělí na snížení 

komplexnosti a zvýšení komplexnosti. [10] 

3.2 Teoretická východiska konkurence  

3.2.1 Pojetí konkurence 

Konkurence je subjekt, který se často vyskytuje na trhu a je danému podniku podobný, 

nejen nabízeným produktem či službou, ale i vnitřně. Tyto konkurenční subjekty výrazně 

ovlivňují nabídku podniku nepřímou formou. [3] 

Konkurenci je možné charakterizovat jako soutěžení, soupeření, případně 

hospodářskou soutěž. Pojem konkurence lze sledovat z více pohledů a to jak ekonomického 

tak i sociálního, kulturního, etického či politického. Z vybraných hledisek je nejdůležitější 

ekonomické, ale nelze opomíjet i hlediska ostatní. [7] 

Konkurenční výhoda představuje výhodu oproti konkurenci, kterou může firma 

získat tak, že nabídne zákazníkům nižší ceny, vyšší užitek apod. Lze říci, že firma nabídne 

něco, co uspokojí potřeby zákazníků mnohem lépe než konkurenční nabídka. [4] 

Konkurenční strategie znamenají pro firmu silnou pozici vůči konkurenci a přinášejí 

firmě strategickou výhodu. [4] 

Neexistuje jediná optimální strategie pro konkurenční boj, protože subjekt i jeho 

konkurenti mají na výběr mnoho možností jak se zachovat. Záleží pouze na nich, zda budou 

jednat agresivně, velmi klidně nebo zvolí téměř pasivní chování. [3] 

Konkurenceschopnost je pozitivní vlastností konkurenta a jeho projev interakce 

s konkurenčními firmami v konkurenčním prostředí. Tato vlastnost je jedním z předpokladů, 

které musí před vstupem do konkurenčního vztahu konkurent splňovat. [2] 
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Konkurenční síla je výslednicí obalové funkce faktorů určujících 

konkurenceschopnost konkurenta. [2] 

3.2.2 Analýza konkurence  

Aby si firma mohla efektivně naplánovat své konkurenční strategie, musí si o svých 

konkurentech zjistit dostatečné množství informací. Neustálou prací firmy tedy je 

porovnávání svých produktů, cen, distribučních cest a způsobů komunikace se svými 

konkurenty, kteří se nacházejí v jejím nejbližším okolí. Využitím výzkumu může firma nalézt 

možné konkurenční výhody a nevýhody a tím zabezpečit účinnější obranu proti jednání 

konkurence. [4] 

3.2.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Michael Porter identifikoval pět sil, které rozhodují o dlouhodobé atraktivitě trhu nebo 

tržního segmentu. Do modelu zachyceného na obrázku 3.2 patří konkurenti v odvětví, 

potenciální nově vstupující, substituty, zákazníci a dodavatelé. [8] 

 

Obrázek 3.2: Porterův model konkurenčních sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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konkurenti značnou motivaci pro udržení se v segmentu, stává se segment ještě více 

neatraktivní. Tyto podmínky zcela ovlivňují situaci na trhu, vedou k cenovým válkám, 

zavádění nových produktů, reklamním bitvám apod. [8] 

Hrozba nově vstupujících konkurentů 

 Podle výšky bariér vstupu a výstupu lze rozlišit atraktivitu segmentu. Za 

nejatraktivnější segment je možné považovat ten, jehož bariéry vstupu jsou vysoké a bariéry 

výstupu nízké. Jsou-li vstupní i výstupní bariéry vysoké, ziskový potenciál je rovněž vysoký, 

ale v případě neúspěchu se firmy vystavují většímu riziku, protože stále zůstávají na trhu 

špatně si vedoucí firmy. Pokud jsou bariéry vstupu a výstupu nízké, mohou firmy do odvětví 

snadno vstoupit i z něj vystoupit, ale dochází přitom k nízké rentabilitě. Za nejhorší případ je 

považován stav, kdy jsou vstupní bariéry nízké a výstupní bariéry vysoké, který má za 

následek nevyužití kapacity a stagnaci příjmů. [5, 8] 

Hrozba náhražek (substitutů) 

Existují-li skutečné nebo potenciální substituty, které mohou náš produkt nahradit, 

stává se segment neatraktivním. Tyto substituty zcela limitují ceny i zisky. Technologický 

pokrok nebo růst konkurence v odvětví substitutů má za následek pokles cen i zisků 

v segmentu. Důležitým úkolem společnosti je sledovat vývoj cen substitučních výrobků. [5, 8] 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

 Mají-li zákazníci velkou vyjednávací sílu je tento segment považován za neatraktivní. 

Jejich vyjednávací síla vzrůstá v případě, když jsou koncentrovaní, organizovaní, je-li 

výrobek nediferencovaný, náklady na změnu nízké, jsou-li zákazníci citliví na cenu 

v důsledku nízkých zisků apod. Prodejci by si pro svou ochranu měli vybírat zákazníky 

s nejmenší vyjednávací silou nebo možností měnit dodavatele. Nejvýhodnější situace pro 

firmy je vytvoření nabídky, kterou nemohou ani silní zákazníci odmítnout. [5, 8] 

Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů 

 Neatraktivnost segmentu nastává v případě, jsou-li dodavatelé schopni zvyšovat ceny 

nebo snižovat dodané množství. Síla dodavatelů spočívá v jejich koncentrování, organizování, 

existenci jen malého množství substitutů, jsou-li náklady na změnu dodavatele vysoké apod. 

Nejlepším obranným prostředkem je vytvoření vztahu s dodavateli, ve kterém jsou obě strany 

vítězi. [8] 

3.3 Výzkumná metoda Mystery Shopping  

Mystery Shopping je marketingová výzkumná metoda založená na simulovaném 

nákupu produktů či služeb určité společnosti prostřednictvím fiktivního zákazníka. Tuto 



  21 

výzkumnou metodu využívají jak komerční tak i státní instituce. V praxi se můžeme setkat 

také s označením tajný nákup. Dle tvrzení, které ve své knize J. Poynter uvádí je Mystery 

Shopping v současné době jedním z nejefektivnějších nástrojů pro kontrolu kvality. [9] 

Hlavním účelem této metody je identifikovat nedostatky firmy v prodeji i  komunikaci 

se zákazníky. Díky zjištěným výsledkům může firma odstranit nedostatky a tím přispět 

k celkovému zlepšení úrovně nabízených služeb. [14] 

V rámci této metody je posláním speciálně vyškoleného pracovníka Mystery Shoppera 

neboli fiktivního zákazníka navštívit provozovnu dané firmy a vydávat se za potenciálního  

či stálého zákazníka. Jeho úkolem je podle předem stanovených kritérií v tzv. Mystery Story 

ohodnotit jednotlivé aspekty prodeje. Jde především o chování a přístup personálu, jeho 

odborné znalosti, komunikační i obchodní dovednosti, vzhled prodejního místa, čistota 

provozovny apod. Po celou dobu návštěvy provozovny, nesmí Mystery Shopper dát najevo, 

že jde o Mystery Shopping. Toto utajení je velmi důležité, neboť by prozrazením účelu 

návštěvy mohly být zkoumané informace zkresleny převážně ze strany personálu, který by po 

tomto zjištění mohl změnit přístup svého chování a nechoval by se již přirozeně. Po ukončení 

výzkumu a odchodu z provozovny Mystery Shopper vyplní dotazník, ve kterém zachytí 

objektivní i subjektivní hodnocení. Toto hodnocení je dobré doplnit o komentáře a vlastní 

dojmy z realizované návštěvy. [14] 

3.3.1 Zaměření studie Mystery Shopping 

Studie Mystery Shopping je zaměřená zejména na zkoumání těchto oblastí, tj. jasnost 

a přesnost informačního systému, poskytování informací, čistotu, čekací dobu, dobu vyřízení, 

upoutání zákazníka, dodržování standardů společnosti atd. [15] 

Studie Mystery Shopping se mohou týkat vlastní organizace zadavatele, nebo 

spolupracujících agentů, kterými jsou např. prodejci, distributoři, nezávislí finanční 

konzultanti a poradci a také konkurenti. [15] 

3.3.2 Techniky Mystery Shoppingu 

Mezi techniky Mystery Shoppingu patří: 

 (mystery) pozorování 

 (mystery) návštěvy 

 (mystery) telefonické rozhovory 

 (mystery) maily či faxy 

 (mystery) návštěvy webových stránek [15] 
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3.3.3 Formy Mystery Shoppingu 

Mezi nejpoužívanější patří těchto sedm forem: 

 Mystery Shopping představuje hodnocení kvality úrovně zákaznického servisu za 

pomocí Mystery Visits, Mystery Calling, Mystery Emailing, Mystery Flying, apod. 

 Mystery Audit znamená provádění kontroly plnění stanovených standardů. 

 Competitive Benchmarking provádí srovnání s konkurenční úrovní. 

 Motivation based Mystery Shopping představuje metodu Mystery Shopping, u které 

se zároveň využívá soutěž pro prodejce. 

 Audio Mystery Shopping se zaměřuje na pořizování audio nahrávek, které posléze 

slouží k přesnějšímu hodnocení prodejců a tréninkovým účelům. 

 Business-to-Business Mystery Shopping provádí hodnocení kvality obsluhy firemní 

klientely. 

 Promotion Audit se zabývá kontrolováním a hodnocením merchandisingových  

a jiných promo akcí. [14] 

3.3.4 Mystery Shopper 

Aby byla metoda Mystery Shopping úspěšná, musí být pracovník, který bude v roli 

stávajícího popřípadě potenciálního zákazníka provádět výzkum, řádně proškolen. Dále musí 

být seznámen s konkrétním zadáním výzkumu neboli rolí, kterou bude podle tzv. Mystery 

Story jako zákazník provádět. Musí být obeznámen s oblastí, ve které se bude při plnění úkolu 

pohybovat a také musí svým typem odpovídat zadanému úkolu zejména svým vzhledem  

a věkem. [14] 

Mezi důležité předpoklady Mystery Shoppera patří schopnost samostatně, kvalitně  

a zodpovědně hodnotit danou oblast výzkumu na základě dobrých pozorovacích  

a komunikačních dovedností. [14] 

 

3.3.5 Průběh Mystery Shoppingu 

Samotný výzkum probíhá s časovým odstupem v několika fázích s porovnáním 

účinnosti nápravných kroků. [17] 

Příprava projektu 

Tato fáze je nejdůležitější, protože v ní úzce spolupracuje zadavatel s agenturou. 

Během této přípravné fáze jsou definovány hlavní cíle projektu, navržen Mystery Story, 

stanoveny náklady projektu, časový harmonogram, etická stránka výzkumu a podepsána 

smlouva. [17] 
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Realizace Mystery Shoppingu 

Speciálně vyškoleni Mystery Shoppeři provedou výzkum formou osobní návštěvy 

nebo jinak kontaktují danou provozovnu. Během výzkumu postupují dle jednotlivých pokynů 

uvedených ve předem stanoveném scénáři a po ukončení tohoto výzkumu zapíší zjištěné 

informace do hodnotícího formuláře. Vyplněné formuláře posléze předají ke kontrole 

výzkumnému pracovníkovi agentury. [17] 

Vyhodnocení Mystery Shoppingu 

Výzkumná agentura z nasbíraných výsledků výzkumu vypracuje zprávu, ve které 

popíše zjištěné skutečnosti, umožní porovnání jednotlivých pracovišť dle místa, času a okruhu 

otázek. Dále agentura sestaví návrhy a doporučení na zlepšení poskytovaných služeb dané 

firmy, které byly předmětem zkoumání. [17] 

Prezentace výsledků 

Posledním krokem je odevzdání zprávy, která může být předána osobně v písemné 

nebo digitální podobě. [17] 

3.3.6 Etika a minimální standardy SIMAR 

SIMAR je výběrové neziskové sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného 

mínění působících v České republice. Hlavní pozornost věnuje zvyšování kvality služeb 

poskytovaných členskými agenturami. Dbá na důsledné dodržování etických a metodických 

standardů výzkumu trhu a veřejného mínění vycházejících z pravidel ESOMAR. [15] 

SIMAR formuluje české doporučené kvalitativní standardy, které jsou závazné pro 

členské agentury SIMAR. [15] 

Kvalitativní standard Mystery Shoppingu byl schválen členskými agenturami SIMAR 

s platností od 15. listopadu 2005. Zároveň byla zrušena platnost standardu schváleného 

valnou hromadou SIMAR dne 7. 12. 1999. [15] 

3.3.7 Zásady Mystery Shoppingu 

Zásadní podmínkou Mystery Shoppingu je, že zkoumaný subjekt není v době 

pozorování nebo dotazování obeznámen s tím, že je zkoumán, protože by toto uvědomění 

mohlo vést k atypickému chování zkoumaného subjektu a tím i k znehodnocení daného 

výsledků výzkumu. [15] 

Pokud je Mystery Shopping veden profesionálně a zaručuje dodržování práv 

zkoumaného subjektu, pak je tato činnost platná a legitimní. Je důležité, aby výzkumníci 

provádějící Mystery Shopping mohli v každém možném ohledu zaručit respektování 
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důvěrnosti a nepoškozování zjištěnými poznatky zkoumaný subjekt v jeho práci. Mystery 

Shopping musí vždy být v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů. [15] 

Metoda Mystery Shopping nesmí být využívána na podporu distribuce či prodeje 

vyvoláváním spotřebitelské poptávky po výrobku či službě. Stejně je tomu i v případě, kdy 

nesmí být využíváno poznatků tohoto výzkumu s úmyslem využít výsledky ke kárným 

opatřením či jiným znevýhodněním jednotlivce. [15] 

Pod obecným pojmem Mystery Shopping lze nalézt dva odlišné typy studií. V prvním 

případě, kdy jsou jakákoliv data získávána zcela důvěrně a nemají být využita k jiným než 

výzkumným účelům, je studie popsána jako Mystery Shopping research neboli Mystery 

Shopping výzkum. V druhém případě, kdy nejsou osobní data získávána jako zcela důvěrná  

a mohou být využita k jiným účelům, je studie popsána jako Mystery Shopping project neboli 

Mystery Shopping projekt. [15] 

3.4 Výzkumná metoda Mystery Calling 

Mystery Calling monitoruje kvalitu telefonické komunikace firemních pracovníků  

se zákazníky. Speciálně vyškolený výzkumník poptává produkt, službu nebo informaci a dle 

předem sestaveného scénáře kontroluje kvalitu, rychlost a úplnost obdržených informací. 

Důležitý je také samotný přístup pracovníka k zákazníkovi. Touto metodou se sleduje nejen 

kompetentnost pracovníků, ale také plnění požadovaných komunikačních standardů. [16] 

3.5 Výzkumná metoda Mystery Emailing 

Metoda Mystery Emailing slouží k sledování emailové komunikace pracovníků dané 

firmy se zákazníky. Z fiktivních speciálně vytvořených adres se zasílají kontrolní e-maily, 

které zjišťují rychlost odpovědi, kvalitu komunikace, kvalitu zaslaných informací apod. [16] 
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4 METODIKA VÝZKUMU  

4.1 Přípravná fáze 

V přípravné fázi byl definován cíl výzkumu, obsah plánu výzkumu, časový 

harmonogram, rozpočet výzkumu, hodnotící formulář a scénář Mystery Shoppingu  

a Emailingu.  

4.1.1 Definování problému 

Jako hlavní problém, který se úzce váže k mému stanovenému cíli výzkumu, jsem  

si definovala neznalost konkurenční výhody konkurence oproti Optice Lens a také jak  

se případným konkurenčním výhodám může vyrovnat, popřípadě je omezit. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem mého výzkumu je analyzovat konkurenční postavení Optiky Lens, 

srovnání s konkurenty působícími v oblasti oční optiky na území města Hlučína a Ostravy  

a na základě toho navrhnout vhodná doporučení na zlepšení, které by mohly pomoci ke 

zvýšení úrovně služeb v této oblasti. 

Dále je mým cílem zjistit ochotu personálu a chování k zákazníkovi, který si vyzkouší 

několik variant nabízených výrobků, ale nakonec u dané optiky žádný produkt nezakoupí. 

Mým dílčím cílem je zjistit do jaké míry využívají hodnocené optiky e-mail v rámci 

komunikace se svými zákazníky. 

4.1.3 Obsah plánu výzkumu 

Analýza konkurence bude vycházet z primárních a sekundárních dat. Primární data 

budou vyhodnocena pomocí marketingové výzkumné metody Mystery Shopping a také 

pomocí obměny této metody Mystery Emailing. Sekundární data byla čerpána z dostupných 

literárních a internetových zdrojů. 

 

Výběrový vzorek 

Jako výběrový vzorek jsem si stanovila pět provozoven, zachycených v tabulce 4.1, 

které následně budu v doprovodu jedné osoby navštěvovat a hodnotit dle předem stanovených 

kritérií. Hlavním kritériem výběru konkurenčních optik byly vlastní webové stránky 

s kontaktním e-mailem, které jsou nezbytné k provedení výzkumu formou Mystery 

Emailingu. 
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Tabulka 4.1: Hodnocené optiky 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Časový harmonogram 

Analýza bude probíhat v období měsíce března ve městě Ostravě a Hlučíně formou 

Mystery Shoppingu a Mystery Emailingu v 5-ti různých optikách. 

Tabulka 4.2: Časový harmonogram 

Činnosti / Měsíc 
Prosinec 

2010  

Leden 

2011 

Únor 

2011 

Březen 

2011 

Duben 

2011 

Květen 

2011 

Definice problému a cíle       

Příprava výzkumu       

Sběr dat       

Zpravování dat       

Interpretace výsledků       

Prezentace výsledků       

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozpočet 

Rozpočet zahrnuje veškeré náklady vynaložené při marketingovém výzkumu. Mezi 

tyto náklady patří cestovné do jednotlivých optik, protože se hodnocené optiky nenachází 

v oblasti mého bydliště. Dále se jedná o náklady spojené s tiskem scénářů, spotřebou 

kancelářských potřeb (papíry, psací potřeby) apod. 

 

Náklady 

Cestovné     200 Kč 

Tisk scénáře a záznamových listů    30 Kč 

Kancelářské potřeby      20 Kč 

Odměna fiktivnímu zákazníkovi  250 Kč 

 

Celkové náklady    500 Kč 

Název optiky Adresa 

Optika Lens Čs. armády 6a, 748 01 Hlučín 

FOKUS Optik 28. října 23, 702 00 Ostrava 

GrandOptical Novinářská 3178/6a, 702 00 Ostrava 

CZ Optik Sokolská 39, 701 21 Ostrava 2 

Optika NOVUM Ostravská 133/12, 748 01, Hlučín 
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Záznamový list 

Celkem jsem si sestavila dva záznamové listy, jeden pro účely Mystery Shoppingu  

a druhý Mystery Emailingu. Během výzkumu bude věnována pozornost předem určeným 

kritériím, které budou posléze ohodnoceny škálou v rozmezí 0 – 2 body. Následně bude do 

těchto listů zaznamenáno hodnocení jednotlivých faktorů vztahujících se k očním optikám.  

Záznamový list Mystery Shoppingu (viz Příloha č. 2) obsahuje celkem 7 hlavních 

faktorů, kterými jsou Interiér, Exteriér, Personál, Informace zákazníkům, Ostatní služby, 

Sortiment a Cena. Tyto faktory obsahují podskupinu dalších kritérií. Celkem je v tomto 

záznamovém listě 28 kritérií. 

Záznamový list Mystery Emailingu (viz Příloha č. 4) obsahuje 4 hlavní faktory, 

kterými jsou WWW stránky provozovny, Informace uvedené na www stránkách, E-mail  

a Informace obdržené e-mailem. Tyto faktory také obsahují podskupinu dalších kritérií. 

Celkem tento list obsahuje 13 kritérií. 

 

Scénář pro Mystery Shopping 

Před návštěvou jednotlivých očních optik jsem stanovila scénář, podle kterého bude 

fiktivní zákaznice vždy během výzkumu postupovat. Scénář Mystery Shopping 

s hodnocenými kritérii naleznete v Příloze č. 1.  

Návštěva jednotlivých očních optik bude probíhat v doprovodu jedné osoby, která  

se bude vydávat za potenciálního zákazníka. Já budu zastupovat  roli doprovodu zákazníka  

a bedlivě sledovat chování personálu a hodnotit dle předem stanovených kritérií.  

Důvodem poptávky po výrobcích v dané optice bude fiktivní zájem o zakoupení 

brýlových obrub na čtení. Fiktivní zákazník si nechá poradit obsluhou, vyzkouší několik typů 

brýlových obrub, poděkuje a sdělí, že s koupí raději počká až po návštěvě očního lékaře, která 

jej čeká v blízké době. Dále posečká, zda mu personál nenabídne další své služby např. 

přeměření zraku a pokud se tak nestane, poděkuje, rozloučí se a spolu se mnou odejde 

z provozovny.  

Po celou dobu nedám najevo, že se jedná o výzkum, neboť by zkoumaná kritéria 

mohla být po tomto zjištění ovlivněna a dále se budu chovat přirozeně, aby nedošlo 

k pochybnostem ze strany personálu. Po odchodu z provozovny budou v dostatečném 

soukromí všechny zjištěné poznatky zapsány do záznamového listu. 
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Scénář pro Mystery Emailing 

Před samotným začátkem výzkumu touto metodou vytvořím fiktivní e-mailovou 

adresu a sestavím scénář (viz Příloha č. 3), podle kterého budu odpovědní e-maily hodnotit.  

Obsahem fiktivního e-mailu bude žádost o radu a návrh vhodné alternativy brýlových 

čoček, které by mohly fiktivní zákaznici vyhovovat. Fiktivní zákaznice nosí denně po celý rok 

brýle, ale doposud má jen klasické plastové brýlové čočky s antireflexní úpravou. Zákaznici 

velmi zaujala reklama na brýlové čočky Crizal a žádá o více informací ohledně těchto čoček  

a také chce poradit ohledně problému, který ji trápí. Tímto problémem je nemožnost 

zakoupení slunečních brýlí, které hlavně v letním období postrádá, aby mohla chránit svůj 

zrak před sluncem, které je v tomto období hodně nepříjemné.  

Závěrem e-mailu požádá o orientační cenovou nabídku, poděkuje předem za odpověď 

a popřeje hezký den.  

Posléze budu čekat na odpovědní e-maily a postupovat v hodnocení dle předem 

stanovených kritérií a zaznamenám je do předem připraveného listu. 

 

4.2 Realizační fáze  

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal od 23. 3. 2011 do 6. 4. 2011, kdy jsem nejdříve navštívila pět 

vybraných očních optik a posléze provedla výzkum formou Mystery Emailingu. Hodnocené 

oční optiky se nacházely v Moravskoslezském kraji, konkrétně tři optiky se sídlem na území 

města Ostravy a dvě ve městě Hlučíně. 

 

4.2.2 Vyhodnocení dat 

Analýzu konkurence jsem prováděla dle jednotlivých faktorů, mezi které patří interiér, 

exteriér, personál, informace zákazníkům, doprovodné služby, sortiment a cena. 

K vyhodnocení výsledků jsem použila PC. Pro tvorbu grafů a tabulek byl využit 

program Microsoft Excel 2007 a pro závěrečnou zprávu Microsoft Word 2007. 
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5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

V této kapitole se budu věnovat vyhodnocení výzkumu. Kapitola bude rozdělena do 

dvou částí a to z důvodu použití dvou výzkumných metod, kterými jsou Mystery Shopping  

a Mystery Emailing. Oběma metodám je nutné věnovat dostatečný prostor.  

5.1 Analýza výsledků Mystery Shoppingu 

Kapitola se týká vyhodnocení všech sedmi předem stanovených kriterií, kterými jsou 

Interiér, Exteriér, Personál, Informace zákazníkům, Ostatní služby, Sortiment a Cena. 

U všech kritérií je zároveň provedeno srovnání Optiky Lens s průměrem za všechny 

provozovny.  

V Příloze č. 11 je uvedena Tabulka Mystery Shoppingu, na které je zobrazeno srovnání 

Optiky Lens s průměrem za všechny provozovny v rámci všech hodnocených faktorů. 

5.1.1 Vyhodnocení faktoru Provozovna - interiér 

V této oblasti mohly optiky získat maximálně 12 bodů. Optika Lens byla nejlépe 

hodnocena, jako jediná získala maximální počet 12 bodů. S počtem 11 bodů se umístila 

GrandOptical a CZ Optik. FOKUS Optik získala 9 bodů. Nejhůře byla ohodnocena Optika 

NOVUM, která získala pouze 7 bodů. Hodnocení dílčích kritérií faktoru Provozovna – 

interiér je zachyceno na obrázku 5.1.  

 

Obrázek 5.1 - Vyhodnocení faktoru Provozovna - interiér  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejlépe hodnocenými kritérii, které jsou zachyceny na obrázku 5.1, je Upravenost 

prodejního místa, Osvětlení a Čistota. Všechny provozovny nejvíce dbají o upravenost  
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a čistotu své provozovny. Pouze v Optice Lens hrála příjemná tichá hudba, ostatní 

provozovny nevyužívaly žádnou hudební kulisu.  

Z hlediska Dispozičního rešení jsou na tom nejlépe Optika Lens, GrandOptical a CZ 

Optik. I když jsou Optika Lens a CZ Optik menší než provozovna GrandOptical, nic 

nebránilo plynulé chůzi po provozovně, nestály v cestě žádné stojany, odpočinková zóna 

apod. Nejhůře v této oblasti dopadla Optika NOVUM, kde během chůze po provozovně, která 

je menších rozměrů, došlo ke kontaktu se dvěmi brýlovými obrubami, které následně upadly 

na zem. Podobně je na tom i FOKUS Optik, kde jsne byly omezeny menším a stísněným 

prostorem, odpočinkovou zónou a stojanem s brýlovými obrubami. 

Celkově nejlépe jsme se cítily v Optice Lens, CZ Optik a GrandOptical, kde nejen 

interiér, ale také ochota personálu přispěly k dobrému dojmu z návštěvy. Naopak nejhorší  

a rozpoluplné pocity jsme měly po návštěve Optiky NOVUM, jednání personálu v této optice 

nebylo profesionální. 

 

Obrázek 5.2 – Srovnání Optiky Lens s průměrem  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na obrázku 5.2 je zachyceno srovnání Optiky Lens s průměrem za všechny 

provozovny. Ve všech kategoriích získala Optika Lens nejvyšší možný počet dvou bodů, což 

představuje dosažení třech průměrných a nadprůměrných hodnot v této oblasti. 

5.1.2 Vyhodnocení faktoru Provozovna - exteriér 

 

Z hlediska celkových výsledků v této kategorii získala nejlepší ohodnocení 

GrandOptical, která dosáhla 9 bodů z maximálního počtu 12 bodů. S 8 získanými body se za 
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ní přiblížila CZ Optik a ostatní optiky získaly shodně 7 bodů. Hodnocení dílčích kritérií 

faktoru Provozovna – exteriér je zachyceno na obrázku 5.3.  

 

Obrázek 5.3 – Vyhodnocení faktoru Provozovna - exteriér  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nejhůře hodnoceným kritériem v rámci exteriéru provozovny, dle obrázku 5.3, se staly 

Parkovací plochy. Pouze Optika Lens a GrandOptical disponují nedalekým bezplatných 

parkovištěm. U ostatních optik byl problém s nalezením bezplatného parkovacího místa. 

 Co se týče Dostupnosti MHD nejlépe dopadla GrandOptical, která díky svému 

umístění v OC Futurum má dobré podmínky  z hlediska dostupnosti všemi dopravními 

prostředky DP Ostrava. Zbylé čtyři optiky se díky dostupnosti pouze jedním dopravním 

prostředkem umístily za GrandOptical. 

 V oblasti Vzhledu, atraktivity budovy byla nejlépe oceněna GrandOptical, CZ Optik  

a Optika Novum.Tyto budovy byly v dobrém stavu. Optika Lens se nachází se staré cihlové 

budově, která má nová okna, ale omítka je nevyhovující a je opatřena dílem sprayerů.  

U FOKUS Optik byla omítka polepená letáky, trošku zchátralá, ale okna byla v dobrém stavu. 

 Označení provozoven bylo téměř u všech optik v pořádku, orientační tabule byly 

viditelné, umístěné u vchodu provozovny a neporušené. Jediný nedostatek byl zaznamenán  

u GrandOptical, která nedisponovala venkovním označením. Důvodem je, že se optika 

nachází v koplexu obchodů OC Futrum, tudíž nejbližší označení Optiky bylo možné nalézt 

pouze buď nad vchodem provozovny, nebo na ukazateli s mapou obchodního centra. 
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 Hodnocení kritéria Označení prodejny dopadlo podobně jako u předchozího faktoru. 

Čtyři optiky byly těmito informacemi viditelně označeny. Pouze u GrandOptical tyto 

informace na prosklených vstupních dveřích splývaly s ostatními informacemi. 

V kategorii Přístup do provozovny byla nejlépe ohodnocena GrandOptical, která 

disponuje bezbariérovým přístupem, a proto je tato provoznovna dostupná všem. Výhodou 

této provozovny je umístění v OC FUTURUM, kde se bezbariérový přístup nachází v celém 

komplexu. U provozovny CZ Optik a FOKUS Optik bylo pro vstup nutné překonat jeden 

schod o velikosti 10 – 25 cm. Optika Lens se nachází v budově s dvěmi vchody, tudíž je nutné 

z obou stran vyjít několik schodů. Díky této bariéře se může Optika Lens stát nedostupnou 

pro zákazníky s vadami chůze, handicapované zákazníky apod. Optika Lens v této kategorii 

spolu s Optikou NOVUM získala nejhorší ohodnocení 0 bodů. Obrázek 5.4 zachycuje 

srovnání Optiky Lens s průměrem. 

 

Obrázek 5.4 – Srovnání Optiky Lens s průměrem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z obrázku 5.4 je zřejmé, že Optika Lens získala v oblasti Provozovny – exteriér tři 

nadprůměrné hodnoty a to u kritérií parkovací plochy, viditelné označení firmy a označení 

prodejny. V rámci Dostupnosti MHD je Optika Lens omezena a to proto, že se ve městě 

Hlučíně nachází pouze autobusové a vlakové nádraží, jiné dopravní prostředky zde 

nenalezneme. Starší Vzhled a horší atraktivita budovy je rovněž ovlivněna městem Hlučín, 

neboť budova, ve které Optika Lens sídlí, je majetkem města. Během roku 2011 by měla 

budova projít rekonstrukcí.  
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Výrazným nedostatkem Optiky Lens je přístup do provozovny. Budova sice disponuje 

dvěmi vchody, ze kterých lze k provozovně dojít, ale ani jeden z nich není bezbariérový. Toto 

může být hlavní problém pro handicapované zákazníky a zákazníky ve starší věkové kategorii 

se zdavotními obtížemi, kteří by chtěli navštívit tuto optiku. Právě kvůli této bariéře  

si zákazníci mohou vybrat jinou optiku.  

5.1.3 Vyhodnocení faktoru Personál 

Z celkového hodnocení tohoto faktoru vyplynulo, že čtyři optiky (Optika Lens, 

FOKUS Optik, GrandOptical, CZ Optik) získaly shodných 10 bodů. Optiky mohly získat 

maximálně 12 bodů. Optika NOVUM u tohoto faktoru získala pouze 5 bodů. Hodnocení 

dílčích kritérií faktoru Personál u jednotlivých optik je zachyceno na obrázku 5.5.  

 

Obrázek 5.5 – Vyhodnocení faktoru Personál  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Na obrázku 5.5 je zřejmé, že GrandOptical jako jediná ze všech hodnocených optik má 

své pracovníky označena vizitkami. V ostatních optikách nebyli pracovníci označeni 

vizitkami. 

 Vystupování personálu probíhalo skoro ve všech optikách dle předem stanovených 

očekávání. Během návštěvy všech optik byl personál vstřícný, nápomocný a zdvořilý. Pouze 

v Optice NOVUM byl přístup personálu zcela odlišný, dá se říci až nevhodný. Obsluha 

nereagovala na pozdrav, přítomnosti zákazníka nevěnovala příliš pozornost, spíše se věnovala 

jiné činnosti. 
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 Z hlediska odbornosti personálu nebyly zjištěné žádné nedostatky. Dokonce ani 

v Optice NOVUM, u které v kategorii Vystupování personálu, Doba čekání na obsloužení  

a Úroveň obsluhy byly zjištěny značné nedostatky. Všechny optiky získaly v tomto kritériu 

maximální počet 2 bodů. Obsluhující personál se zcela orientoval v nabízeném sortimentu, 

podával jasné a odborné informace. Personál měl dobré komunikační dovednosti.  

 Doba čekání na obsloužení personálem byla ve všech optikách až na Optiku NOVUM 

hodnocena maximálním počtem bodů. Personál okamžitě po vstupu do provozovny pozdravil 

a byl připraven obsloužit zákazníka. Naopak tomu bylo v Optice NOVUM, kde čekací doba 

byla poměrně dlouhá. Uběhly téměř 4 minuty do doby, než se personál rozhodl nám věnovat. 

 Obdobně tomu bylo i v úrovni obsluhy personálem. Opět byly zaznamenány 

nedostatky v Optice NOVUM, kde se obsluha chovala nevhodně, z dálky téměř zakřičela přes 

obsluhující pultík, zda máme nějaké přání. Po odpovědi na tento dotaz jsme byly odkázány  

na vitrínky. Obsluhující pracovník nám nevěnoval pozornost, neboť obsluhoval ostatní 

zákazníky. Během obsluhy jiné zákaznice nám sdělil, že si můžeme jednotlivé brýle z vitrínky 

vytáhnout a vyzkoušet, poté opět odešel a věnoval se obsluze jiného zákazníka. 

V oblasti Vzhledu a upravenosti personálu získaly téměř všechny optiky  

až na GrandOptical maximální hodnocení. Personál v této optice nebyl zcela upraven, měl 

však čistý pracovní oděv. Obrázek 5.6 zachycuje srovnání Optiky Lens s průměrem. 

 

Obrázek 5.6 – Srovnání Optiky Lens s ostatními provozovnami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z obrázku 5.6 vyplývá, že Optika Lens dosahuje v kategorii Personál průměrné 

hodnoty pouze u odbornosti. Dosahuje čtyř nadprůměrných hodnot v oblasti Vystupování 
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personálu, Době čekání na obsloužení, Úrovni obsluhy a Vzhledu, upravenosti. Optika Lens 

nezískala žádný bod v oblasti odlišitelnosti personálu. Pracovníci optiky nemají jednotný 

pracovní oděv ani vizitku. 

5.1.4 Vyhodnocení faktoru Informace zákazníkům  

Nejlepší ohodnocení v této oblasti získala FOKUS Optik, která obdržela 5 bodů. 

Maximálně mohly optiky získat 6 bodů. Za touto optikou se umístila GrandOptical s 5 body. 

Shodné ohodnocení 3 body získala Optika Lens a CZ Optik. Hodnocení dílčích kritérií 

faktoru Informace zákazníkům je zachyceno na obrázku 5.7. 

 

Obrázek 5.7 – Vyhodnocení faktoru Informace zákazníkům  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z obrázku 5.7 je zřejmé, že při hodnocení Dostupnosti propagačních materiálu získaly 

maximálního počtu bodů tři optiky, mezi které patří Optika Lens, FOKUS Optik  

a GrandOptical. V těchto optikách byly propagační materiály dobře viditelné a volně 

dostupné. CZ Optik a Optika NOVUM nezískaly v této kategorii žádný bod a to z důvodu, že 

se v optikách žádné propagační materiály pro zákazníky nenacházely. 

 Možnost otestování zraku nabízí v oblasti svých služeb kromě Optiky Lens všechny 

ohodnocené optiky. Tato možnost nám byla nabídnuta ve FOKUS Optik a CZ Optik, kde nám 

obsluhující pracovnice nabídly možnost objednat se k tomuto otestování. Ostatní dvě optiky 

(GrandOptical, Optika NOVUM) sice tuto službu nabízejí, ale obsluhující personál nám 

možnost otestování nenabídl. 
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 Z hlediska Informací obdržených od personálu provozovny získaly téměř všechny 

optiky 1 bod (Optika Lens, FOKUS Optik, GrandOptical, CZ Optik). V Optice Lens jsme 

byly informovány o 10% slevové nabídce při koupi nových brýlových obrub. Ve FOKUS 

Optik nás pracovnice informovala o probíhající slevové nabídce, která při koupi a zhotovení 

brýlí činila 60% slevu. V CZ Optik nám obsluha předvedla novinku na trhu, švýcarské 

brýlové obruby SWISSFLEX. V GrandOptical nám obsluha poskytla informace o aktuální 

cenové nabídce brýlových obrub za 2 Kč při nákupu určitého typu brýlových čoček. Pouze 

Optika NOVUM nám neposkytla žádné informace týkající se slev a probíhajících akcí, tudíž 

nezískala žádné bodové ohodnocení. Obrázek 5.8 zachycuje srovnání Optiky Lens 

s průměrem. 

 

Obrázek 5.8 – Srovnání Optiky Lens s ostatními provozovnami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z obrázku 5.8 vyplývá, že Optika Lens získala nadprůměrné hodnocení u kritéria 

Dostupnost propagačních materiálu. Tyto materiály se nacházely v provozovně  

v zóně odpočinku, byly dobře viditelné a volně přístupné. Pouze Optika Lens oproti ostatním 

optikám nenabízí službu otestování zraku, proto v tomto kritériu nezískala žádné bodové 

ohodnocení. Tudíž se v tomto kritériu nachází pod průměrnou hodnotou. Informace 

poskytnuté personálem byly věcné, přínosné a aktuální, optika dosáhla v tomto kritériu 

průměrné hodnoty. 
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5.1.5 Vyhodnocení faktoru Ostatní služby 

V tomto faktoru získaly téměř všechny optiky 2 body. Pouze Optika NOVUM získala 

jen jeden bod a to z důvodu, že v průběhu obsluhy byl postrádán úsměv. Hodnocení dílčích 

kritérií faktoru Ostatní služby je zachyceno na obrázku 5.9. 

 

Obrázek 5.9 – Vyhodnocení faktoru Ostatní služby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z obrázku 5.9 je zřejmé, že se ve všech hodnocených optikách nacházela odpočinková 

zóna. Proto všechny optiky získaly maximální bodové hodnocení. Odpočinková zóna byla 

stejná téměř ve všech optikách, zahrnovala menší stůl s židlemi nebo křesly. Ve FOKUS 

Optik se nacházely v odpočinkové zóně pouze židle.  

Vstřícný a ochotný přístup personálu doplnil během obsluhy úsměv. Tento prvek 

doprovázející rozhovor zpříjemnil celkový dojem, který jsme si z návštěvy jednotlivých optik 

odnesly. Pouze v Optice NOVUM nebyl úsměv samozřejmostí obsluhujícího pracovníka. 

Obrázek 5.10 zachycuje srovnání Optiky Lens s průměrem. 
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Obrázek 5.10 – Srovnání Optiky Lens s průměrem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Na obrázku 5.10 je zobrazeno, že Optika Lens dosáhla průměrné hodnoty u kritéria 

Odpočinková zóna. V optice se nachází menší stůl se dvěma polstrovanými židlemi, které 

jsou laděny do modrozelené barvy doplněné dřevěnými opěrkami, barevné provedení těchto 

designových prvků se nachází v celém interiéru provozovny.  

 Z hlediska obsluhy doplněné úsměvem lze říci, že optika dosáhla lehce 

nadprůměrného ohodnocení. Obsluha byla ochotná, vstřícná a díky úsměvu se celkový dojem 

z návštěvy této provozovny stal ještě více pozitivní. 

 

5.1.6 Vyhodnocení faktoru Sortiment 

Nejlepší hodnocení ve faktoru Sortiment získala Optika Lens a CZ Optik. Obě tyto 

optiky získaly maximální počet 8 bodů. Zbývající tři optiky dosáhly stejného bodového 

hodnocení 6 bodů. Hodnocení dílčích kritérií faktoru Sortiment je zachyceno na obrázku 5.11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  39 

Obrázek 5.11 – Vyhodnocení faktoru Sortiment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V rámci hodnocení Nabídky zboží, zachyceného na obrázku 5.11, získaly všechny 

optiky shodného ohodnocení 2 body. Ve všech optikách byla široká nabídka brýlových obrub. 

Bylo možné si vybrat od levnějších modelů až po dražší značkové modely brýlí.  

Hodnocení Vystavení zboží v jednotlivých optikách dopadlo obdobně. Téměř všechny 

optiky získaly shodného počtu 2 bodů až na Optiku NOVUM. Ve vitrínkách této optiky  

se nacházelo pár brýlových obrub, jejichž uspořádání a umístění bylo nesystematické. 

Ve všech očních optikách nám bylo personálem umožněno prohlédnout si a posléze 

vyzkoušet si jednotlivé brýlové obruby. Tyto optiky získaly 2 body. Ve většině případů až  

na Optiku NOVUM nám byl personál plně k dispozici, ochotně nám pomáhal se správným 

výběrem obrub. Pouze personál Optiky NOVUM nás nejprve odkázal na prohlédnutí  

a samotný výběr obrub, poté se nám obsluha chvíli věnovala. 

Nejlépe zabezpečený sortiment zboží měla Optika Lens a CZ Optik. Obě optiky 

získaly maximálního počtu bodů. Brýlové obruby se v těchto optikách nacházely ve 

skleněných uzamykatelných vitrínkách. Optika Novum měla zabezpečené vitrínky pouze 

skleněnými dvířky. Ostatní optiky měly nabídku obrub volně přístupnou. Obrázek 5.12 

zachycuje srovnání Optiky Lens s průměrem. 

 

 

 

 

 



  40 

Obrázek 5.12 – Srovnání Optiky Lens s průměrem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Na obrázku 5.12 jsou zobrazeny 2 průměrné hodnoty, kterých dosáhla Optika Lens 

v kritériu Nabídka zboží a Možnost prohlédnutí zboží. Mírně nadprůměrné hodnoty dosáhla 

optika u kritéria Vystavení zboží. V oblasti zabezpečení získala Optika Lens nadprůměrnou 

hodnotu.  

5.1.7 Vyhodnocení faktoru Cena 

U všech optik byla hodnocena viditelnost cenovek brýlových obrub. Maximálním 

počet bodů, které mohly optiky získat, byly opět 2 body. Pouze dvě optiky dosáhly tohoto 

počtu bodů. Nejlépe viditelné a čitelné cenovky byly v Optice Lens a CZ Optik. FOKUS 

Optik a Optika NOVUM získaly jeden bod, GrandOptical neobdržela žádný. Hodnocení  

dílčího kritéria faktoru Cena je zachyceno na obrázku 5.13. 
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Obrázek 5.13 – Vyhodnocení faktoru Cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Optika Lens měla cenovky uvedené na stranicích brýlí, u CZ Optik byly cenovky 

napsány na sklíčku brýlí. U FOKUS Optik byla viditelnost cenovek horší, což vyplývá 

z obrázku 5.13, neboť byly umístěny na stranici brýlových obrub a vždy před vyzkoušením 

dané brýlové obruby byly pracovnicí optiky odstraněny. Obdobně na tom byla s viditelností 

cenovek i Optika NOVUM, ve které byly ceny napsány malým písmem a byly hůře čitelné. 

Nejhůře byla hodnocena GrandOptical, kde nebyly cenovky na brýlích umístěny vůbec, nebo 

byly umístěny tak, že si zákazník nemohl pouhým pohledem cenovky všimnout. Obrázek 5.14 

zachycuje srovnání Optiky Lens s průměrem. 

 

Obrázek 5.14 – Srovnání Optiky Lens s průměrem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na obrázku 5.14 je zřejmé, že viditelnost cenovek byla jediným hodnoceným 

kritériem z hlediska průměrného srovnání. Optika Lens získala nadprůměrné hodny u faktoru 

Viditelnost cenovek. 

 

5.1.8 Vyhodnocení konečného výsledku Mystery Shoppingu 

Konečné výsledky, které dosáhly jednotlivé optiky, zachycuje obrázek 5.15. Optiky  

za všechny hodnotící faktory mohly celkově získat maximálně 53 bodů. Nejlepší hodnocení 

získaly dvě optiky, a to Optika Lens a CZ Optik, které získaly shodného počtu 44 bodů, což 

představuje 83 % z celkové hodnoty. GrandOptical získala 42 bodů, což představuje 79 % 

z celkové hodnoty. Celkem 40 bodů získala FOKUS Optik, toto ohodnocení dosahuje 76 %. 

Z celkového počtu 53 bodů dopadla nejhůře Optika NOVUM, která získala pouhých 28 bodů 

a dosáhla pouhých 53 % z celkové hodnoty.   

V příloze č. 10 je uvedena tabulka s celkovými výsledky Mystery Shoppingu. 

 

Obrázek 5.15 – Celkové výsledky Mystery Shoppingu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2 Analýza výsledků Mystery Emailingu 

Tato kapitola se týká vyhodnocení všech čtyř kriterií, WWW stránky provozovny, 

Informace uvedené na WWW stránkách, E-mail a Informace obdržené  

e-mailem. Všechna tato kritéria jsou posléze srovnána jednotlivě a s průměrným výsledkem 

konkurenčních optik.  
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5.2.1 Vyhodnocení faktoru WWW stránky provozovny 

Z celkového hodnocení získaly nejvyšší možný počet 4 bodů tři optiky, mezi které 

patří FOKUS Optik, GrandOptical a CZ Optik. Se ztrátou jednoho bodu se za nimi umístila 

Optika Lens. Naopak nejméně bodů, obdržela Optika NOVUM, která získala pouhé 2 body. 

Hodnocení dílčích kritérií faktoru WWW stránky provozovny je zachyceno na obrázku 5.16. 

 

Obrázek 5.16 – Vyhodnocení faktoru WWW stránky provozovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Z obrázku 5.16 je zřejmé, že čtyři optiky (Optika Lens, FOKUS Optik, GrandOptical, 

CZ Optik) získaly maximálního počtu 2 bodů v oblasti Funkčnosti www stránek. Webové 

stránky těchto optik byly zcela funkční s fungujícími odkazy, informace umístěné na 

stránkách byly dostatečné a aktuální. Webové stránky Optiky NOVUM byly sice funkční, ale 

neobsahovaly dostatečné množství informací o aktuální nabídce apod. Z tohoto důvodu 

získala optika pouze 1 bod. Tabulka 5.17 zobrazuje hodnoty pro srovnání Optiky Lens 

s průměrem a zároveň obrázek 5.18 zachycuje srovnání Optiky Lens s průměrem. 

 

Tabulka 5.17: Srovnání Optiky Lens s průměrem 

WWW stránky provozovny Optika Lens Průměr 

Funkčnost www stránek 2 1,75 

Vzhled www stránek 1 1,75 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 5.18 – Srovnání Optiky Lens s průměrem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z obrázku 5.18 vyplývá, že Optika Lens dosáhla v kritériu Funkčnost www stránek 

nadprůměrné hodnoty oproti všem hodnoceným webovým stránkám. Všechny informace na 

stránkách Optiky Lens byly aktuální a přehledné, web obsahoval také funkční odkazy. 

 V oblasti vzhledu www stránek získala Optika Lens podprůměrné hodnoty  

a to z tohoto důvodu, že optika nemá striktně určené firemní barvy.  

 

5.2.2 Vyhodnocení faktoru Informace uvedené na WWW stránkách 

Za každou zjištěnou informaci uvedenou na www stránkách mohly optiky získat 1 

bod. Z celkového hodnocení si nejlépe vedly tři optiky. Jedná se o Optiku Lens, FOKUS 

Optik a GrandOptical. Tyto optiky získaly 9 bodů z maximálního počtu 10 bodů. S 8 body se 

za nimi umístila CZ Optik a Optika NOVUM. Hodnocení dílčích kritérií faktoru Informace 

uvedené na WWW stránkách je zachyceno na Obrázku 5.19. 
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Obrázek 5.19 – Vyhodnocení faktoru Informace uvedené na WWW stránkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Nalezení dostatečného množství informací o Nabízeném sortimentu bylo možné na 

webových stránkách všech optik, což je zobrazeno na obrázku 5.19. Na jednotlivých 

stránkách nebyly zaznamenány výraznější rozdíly v poskytnutých informacích. Všechny 

optiky proto získaly stejné bodové ohodnocení. 

 Nabízené služby byly hodnoceny stejně jako nabízený sortiment. Na všech webových 

stránkách byly nalezeny potřebné informace k nabízeným službám a sortimentu. Všechny 

optiky získaly 1 bod. 

Akční nabídky byly obsahem většiny webových stránek optik. Pouze webové stránky 

Optiky NOVUM tyto informace neobsahovaly. Díky tomu neobdržela optika žádný bod  

a umístila se až za ostatními optikami. 

 Telefonní kontakt, Kontaktní e-mail, Adresa provozovny a Otevírací doba byly 

nezbytnou součástí všech webových stránek hodnocených optik. Jedná se o kontaktní 

informace, které jsou z hlediska informovanosti a výběru provozovny nezbytně nutné.  

Za každé z těchto kritérií obdržely optiky 1 bod.  

 Mapka byla uveřejněna pouze na webu Optiky Lens, FOKUS Optik a GrandOptical. 

Tyto optiky díky této informaci získaly 1 bod. 

 Fotografie interiéru byly umístěné pouze na webu Optiky Lens, GrandOptical, CZ 

Optiky a Optiky NOVUM. FOKUS Optik tyto fotografie na svém webu neumístila. 

Fotografie exteriéru provozovny uveřejnily na své webové stránky pouze dvě optiky. 

Jedná se o FOKUS Optik a Optiku NOVUM, které díky této informaci získaly 1 bod. Optika 

Lens má na svém webu umístěné pouze fotografie exteriéru své druhé provozovny, jelikož je 
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hodnocena první provozovna, Optika Lens nezískala žádný bod. Tabulka 5.20 zobrazuje 

hodnoty pro srovnání Optiky Lens s průměrem a zároveň obrázek 5.21 zachycuje srovnání 

Optiky Lens s průměrem. 

 

Tabulka 5.20: Srovnání Optiky Lens s průměrem 

 

WWW stránky provozovny Optika Lens Průměr 

Nabízený sortiment 1 1 

Nabízené služby 1 1 

Akční nabídky 1 0,75 

Telefonní kontakt 1 1 

Kontaktní e-mail 1 1 

Adresa provozovny 1 1 

Otevírací doba 1 1 

Mapka 1 0,5 

Fotografie interiéru provozovny  1 0,75 

Fotografie exteriéru provozovny 0 0,5 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 5.21 – Srovnání Optiky Lens s ostatními provozovnami  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z obrázku 5.21 je zřejmé, že Optika Lens dosahuje tři nadprůměrné hodnoty, mezi 

které patří Akční nabídky, Mapka a Fotografie interiéru provozovny. Nejhůře hodnocené 

kritérium bylo umístění fotografie exteriéru provozovny na webových stránkách. 
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5.2.3 Vyhodnocení faktoru E-mail 

V rámci tohoto kritéria se sledovala doba obdržení odpovědi a způsob zodpovězení 

zaslaného dotazu. Na daný dotaz odpověděly ještě téhož dne tři optiky, kterými jsou Optika 

Lens, GrandOptical a CZ Optik. Celkem mohly optiky získat 4 body. Maximální počet bodů 

získala Optika Lens a CZ Optik, neboť obsah odpovědí zcela odpovídal zadanému dotazu. 

GrandOptical získala 3 body, ostatní optiky nezískaly žádné bodové ohodnocení, protože na 

daný dotaz neodpověděly. Hodnocení dílčích kritérií faktoru E-mail je zachyceno na Obrázku 

5.22.  

 

Obrázek 5.22 – Vyhodnocení faktoru E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2.4 Vyhodnocení faktoru Informace obdržené e-mailem 

Nejlépe na zadaný dotaz odpověděla CZ Optik a Optika Lens. Obě tyto optiky v těle  

e-mailu podrobně popsaly nabídku vhodných brýlových čoček, nabídly také sestavení 

optimální cenové kalkulace. Odborně popsaly nový popřípadě jiný typ produktu a pozvaly mě 

na návštěvu do svých provozoven. Díky těmto vyčerpávajícím informacím v odpovědi, 

získaly obě optiky za každou poskytnutou informaci 1 bod. Odpověď od GrandOptical byla 

sice srozumitelná, jasná a stručná, avšak jen částečně odpovídala vznesenému dotazu. 

Hodnocení dílčích kritérií faktoru E-mail je zachyceno na Obrázku 5.23. 
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Obrázek 5.23 – Vyhodnocení faktoru Informace obdržené e-mailem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.2.5 Vyhodnocení konečného výsledku Mystery Emailingu 

Celkové výsledky hodnocených optik zachycuje Obrázek 5.24. Nejlepších výsledků 

dosáhly Optika Lens a CZ Optik. Obě tyto optiky získaly 20 bodů z maximálního počtu  

22 bodů, což představuje 91 % z celkové hodnoty. GrandOptical získala 18 bodů, což 

představuje 82 %. FOKUS Optik získala 13 bodů z možných 20, což odpovídá 59 %. Nejhůře 

dopadla Optika NOVUM, která získala pouze 10 bodů, čemuž odpovídá 46 %.  

 V příloze č. 12 je uvedena tabulka s celkovými výsledky Mystery Emailingu. 

 

Obrázek 5.24 – Celkové výsledky Mystery Emailingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Jednotlivé návrhy a doporučení budou vycházet z výsledků zjištěných výzkumnou 

metodou Mystery Shopping a Mystery Emailing. Návrhy a doporučení budou navrženy tak, 

aby přispěly ke zvýšení spokojenosti zákazníků se službami poskytovanými Optikou Lens. 

Kapitola je rozdělena do osmi částí, ve kterých se budu jednotlivě věnovat 

zkoumaným parametrům. 

 

6.1 Doporučení k parametru Provozovna – interiér  

Optika jako jediná získala v této oblasti nejvyššího počtu bodů, které bylo možné zde 

získat. Optice Lens doporučuji zachovat stávající postoj k těmto zkoumaným požadavkům. 

Jiné větší změny nejsou v této oblasti potřeba. 

 

6.2 Doporučení k parametru Provozovna – exteriér 

 Z hlediska exteriéru v kritériu Vzhled a atraktivita byla Optika Lens ohodnocena hůře 

než ostatní optiky a to díky nevzhledné cihlové budově, ve které má své sídlo, dalším 

nedostatkem této optiky je špatná přístupnost do provozovny. Doporučuji Optice Lens, aby 

při plánované rekonstrukci, která by se měla uskutečnit během roku 2011, vyjednala 

s vedením města rekonstrukci lepšího přístupu do provozovny popřípadě bezbariérový přístup 

pro tělesně handicapované zákazníky.  

 V kritériu Dostupnosti MHD optika získala jeden bod a to z důvodu, že ve městě 

Hlučíně je možné cestovat pouze autobusem nebo vlakem. V této oblasti nemohu nic 

doporučit, neboť MHD spadá do kompetence vedení města Hlučína. 

 V oblasti Parkovacích ploch získala Optika Lens jeden bod a to díky tomu, že  

se v blízkosti nachází bezplatné parkoviště patřící místní poliklinice. Optika Lens své vlastní 

parkovací plochy nemá, ale tímto jí chci doporučit, aby při plánované rekonstrukci předložila 

i tento návrh k projednání. 

 Označení firmy i provozovny má optika v pořádku, získala v těchto kritériích 

maximálního počtu bodů a není tedy nutné provádět jakékoliv změny v této oblasti.  

 

6.3 Doporučení k parametru Personál 

Z hlediska odbornosti a vystupování personálu nelze optice nic vytknout. V této 

oblasti získala Optika Lens také nejvyššího počtu bodů. Co se týče kritéria Odlišitelnosti 
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personálu od zákazníka, nezískala optika žádné ohodnocení, neboť při obsluze nelze 

jednoznačně rozeznat zákazníka od zaměstnance optiky. Proto Optice Lens doporučuji 

používat pracovní oděv např. ve formě trička nebo košile s logem optiky. Další způsob, 

kterým by optika tento nedostatek optika odstranila, jsou vizitky umístěné na oděvu 

pracovníka tak, aby byly z pohledu zákazníka dobře viditelné a čitelné. Myslím si, že tento 

návrh by nebyl pro optiku až tak nákladný a pro nové a potenciální zákazníky by byl jistě 

přínosem.  

 V ostatních hodnocených kritériích, mezi která patří Vystupování personálu, 

Odbornost, Doba čekání na obsloužení, Úroveň obsluhy a Vzhled, upravenost získala optika 

maximálního hodnocení, a proto Optice Lens doporučuji, aby zachovala stávající postoj 

k těmto zkoumaným požadavkům. 

 

6.4 Doporučení k parametru Informace zákazníkům 

Jediným nedostatkem, který byl oproti konkurenčním optikám zaznamenán, je 

neposkytování služeb typu měření a otestování zraku. V ostatních kritériích získala optika 

maximální hodnocení. Optice Lens doporučuji zvážit pořízení přístroje pro měření a testování 

zraku alespoň v rámci jedné z provozoven této optiky, popřípadě poskytnout jiný druh služeb, 

produktů, které konkurenční optiky ještě nemají ve svém nabízeném sortimentu.  

 Z hlediska Informací obdržených od personálu provozovny doporučuji Optice Lens 

zvýšit informovanost v oblasti probíhajících slevových akcí, věrnostních slev stálým 

zákazníkům, novinkách na trhu apod. 

 

6.5 Doporučení k parametru Ostatní služby 

Z hlediska Ostatních služeb se Optika Lens příliš neliší od konkurenčních optik. Aby 

došlo k odlišení a zkvalitnění doplňkových služeb pro své stávající a nové zákazníky, 

doporučuji Optice Lens, aby zejména svým novým zákazníkům poskytla svou vizitku, na 

které by byly uvedeny nejen základní informace o optice, ale veškeré kontaktní informace 

včetně internetové adresy optiky. Zákazník si tuto vizitku může uschovat popřípadě předat 

rodině, blízkým kamarádům a tím zvýšit informovanost o této optice a zároveň si může 

prohlédnout webové stránky optiky, které dříve nenavštívil.  

Aby tato forma nebyla pro Optiku Lens příliš nákladná, doporučuji tyto vizitky umístit 

do stojánku a vystavit je na obslužném pultu a v oblasti odpočinkové zóny. Zákazník by si ji 
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mohl v případě potřeby vzít sám nebo by mu ji obsluhující pracovnice předala během 

obsluhy.  

 

6.6 Doporučení k parametru Sortiment 

Optika disponuje širokým sortimentem zboží. Optika Lens nabízí brýlové obruby od 

levnější cenové kategorie až po značkové brýle, které jsou už poměrně dražší. Díky pestrosti 

sortimentu se snaží uspokojit veškeré požadavky a přání svých zákazníků a zároveň se snaží, 

aby si zákazníci mohli vybrat brýle dle svých finančních možností. Z tohohle pohledu lze říci, 

že Optika Lens jako jedna z mála hodnocených optik tyto cenové varianty nabízí. V tomto 

faktoru může optika vidět svou konkurenční výhodu. Optice Lens doporučuji zachovat toto 

členění sortimentu. 

Zároveň doporučuji Optice Lens, aby nabídka produktů odpovídala módním trendům, 

novinkám na trhu, individuálním přáním zákazníků týkajících se různých značek brýlových 

obrub a tím jim vyšla co nejvíce vstříc a zachovala si tak jejich přízeň. 

 

6.7 Doporučení k parametru Cena 

U tohoto parametru jsem hodnotila viditelnost cenovek na brýlových obrubách. Optika 

Lens získala v rámci tohoto kritéria maximálního hodnocení. Cenovky byly umístěny na 

stranici brýlí, byli dobře viditelné i čitelné, písmo bylo dostatečné velké. Optice Lens pouze 

doporučuji, aby tento způsob značení brýlí zachovala, protože si myslím, že by zákazníci 

jakékoliv věkové kategorie neměli mít s tímto typem značení problém.  

 

6.8 Doporučení k parametru WWW stránky provozovny 

Optika Lens má své webové stránky, které jsou přehledné a obsahují dostatečné 

množství informací nejen o službách a sortimentu, ale také o probíhajících akcích, slevách 

apod. Jediným nedostatkem Optiky Lens je to, že firma nemá předem stanovené firemní 

barvy. Vzhledově působí stránka příjemně, jen postrádá přesné logo optiky, která je sice  

v levém horním rohu uvedena, ale ne v přesném provedení loga.  

Doporučuji Optice Lens přesně si stanovit své firemní barvy a ty pak jednotně 

využívat v rámci své firmy, tzn. na své webové stránce, vizitce, propagačních materiálech, 

dárkových šecích, pracovním oděvu apod. Dále Optice Lens doporučuji využít jednu 

z barevných kombinací, které v současné době využívá a to buď modrý až modrozelený 
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odstín, nebo vínově červený odstín. Tato barevná kombinace je využívána od roku 2009  

v druhé provozovně Optiky Lens. V této oblasti dále nic nenavrhuji. 

 

6.9 Doporučení k parametru E-mail 

V parametru e-mail získala Optika Lens také nejvyšší možné bodové ohodnocení. 

Odpověď na požadovaný dotaz byla přijata ještě téhož dne a obsah odpovědi zcela odpovídal 

zadanému dotazu. V komunikaci prostřednictvím e-mailu nenalézám sebemenší nedostatky. 

V rámci výzkumu touto metodou jsem zjistila, že komunikace optiky prostřednictvím 

e-mailu je využívána, její kvalita ovšem není ovlivněna typem služby, ale spíše ochotou 

lidského faktoru čili personálu dané optiky. 

Optice Lens doporučuji zachovat stávající postoj k tomuto kritériu, neboť každá 

komunikace se zákazníky je důležitá a může ovlivnit jak kladně, tak i záporně zákazníkův 

názor na danou firmu. 
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7 ZÁVĚR 

O optice jako vědě takové sahají kořeny dost hluboko a to až do období středověku. Po 

té prochází optika různými etapami vývoje. V předklasickém období se v optice objevují 

první zmínky o brýlích a kontaktních čočkách, bez kterých by dnešní lidé téměř nedokázali 

žít, neboť jsou důležitými pomocníky pro korekci různých očních vad. 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat postavení konkurence na trhu s očními 

optikami. Základními podklady, které jsem využila pro svou bakalářskou práci byly načtené 

knižní informace, informace z internetu a informace poskytnuté paní vedoucí Optiky Lens. 

Analýzu konkurence na trhu s očními optikami jsem se rozhodla zkoumat z pohledu 

zákazníka formou fiktivní poptávky po výrobcích a službách v daných optikách 

prostřednictvím metody Mystery Shopping. Dále jsem zkoumala fiktivní komunikaci 

zákazníka s danou optikou prostřednictvím e-mailu za využití metody Mystery Emailing. Pro 

oba výzkumy jsem si předem sestavila hodnotící formuláře a záznamové listy. Poté 

následovala realizace výzkumu a samotný sběr dat. Pro přehlednost výsledků byly využity 

grafy, které zachycují nejen hodnocená kritéria, ale také jejich průměrné srovnání s Optikou 

Lens. Po zjištění všech výsledků výzkumu jsem se věnovala návrhům a doporučením pro 

Optiku Lens. Tato doporučení nejsou pro Optiku Lens povinná, ale optika v nich může nalézt 

určitou inspiraci, kterou může posléze zrealizovat.   

 Díky tomuto výzkumu jsem si mohla ověřit jak se v menším městě Hlučíně a zároveň 

velkým, kterým je Ostrava chovají pracovníci optiky ke svým zákazníkům. V těchto dvou 

lokalitách jsou určité rozdíly, ale jde spíše o chování lidi jako takových než o lokalitu, ve 

které se daná optika nachází. Pokud bych si nyní měla vybrat dle informací zjištěných ze 

svého výzkumu, kterou optiku, zvolila bych si jednoznačně Optiku Lens. V této optice o své 

zákazníky opravdu pečují a snaží se jim vyjít opravdu co nejvíce vstříc. Kdybych blízkou 

lokalitu mého bydliště měla opomenout, bylo by mé rozhodnutí těžší. Váhala bych mezi 

Optikou Lens, která sídlí v Hlučíně a CZ Optik se sídlem v Ostravě nedaleko Nové radnice, 

protože CZ Optik je na tom obdobně v péči o své zákazníky jako Optika Lens.  

Věřím, že budou některá z mých doporučení přínosem nejen pro samotnou Optiku 

Lens, ale i pro stálé a nové zákazníky této optiky.   
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Příloha č. 1: Scénář Mystery Shopping  

 

A. Provozovna  

 

1. Parkovací plochy  

a) má vlastní vyhrazené parkovací plochy 2b.  

b) nemá vyhrazené parkovací plochy, ale v blízkosti (do 50 m) se nachází bezplatné 

parkoviště 1b.  

c) v blízkosti se nenachází bezplatné parkoviště nebo se zde nenachází žádné parkoviště 

pro automobily 0b.  

 

2. Dostupnost MHD  

a) dobrá dostupnost tramvají, trolejbusem, autobusem, nebo alespoň 2 z nich 2b.  

b) je dostupná jen jedním z výše uvedených prostředků MHD 1b.  

c) špatná dostupnost – není dostupná žádným prostředkem MHD 0b.  

 

3. Exteriér budovy  

a) budova má čistou neoprýskanou omítku, okna jsou v dobrém stavu 2b.  

b) buď má budova oprýskanou či špinavou omítku, ale nová okna, nebo má budova 

čistou neoprýskanou omítku, ale okna jsou zchátralá 1b.  

c) budova má oprýskanou či špinavou omítku a okna jsou v zchátralém stavu 0b.  

 

4. Informační a orientační tabule I.  

a) orientační a informační tabule o názvu se nacházejí u vchodu, jsou neponičené a na 

první pohled viditelné 2b.  

b) buď jsou orientační či informační tabule umístěny u vchodu, ale jsou zakryty či jsou 

poničené nebo se orientační a informační tabule nacházejí dále od vchodu uvnitř 

budovy, ale jsou dobře viditelné, neponičené 1b.  

c) nenachází se zde ani jeden typ tabulí, jakékoliv označení chybí 0b.  

 

5. Informační a orientační tabule II.  

a) informace o odpovědné osobě a otevírací době jsou umístěny na dveřích provozovny a 

jsou dobře viditelné 2b.  

b) informace o odpovědné osobě a otevírací době se buď ztrácejí mezi ostatními 

informacemi, nebo jedna z informací zcela chybí 1b.  

c) informace o odpovědné osobě a otevírací době nejsou k dispozici 0b.  

 

6. Přístup do provozovny 

a) přístup do provozovny je bezbariérový 2b.  

b) u vstupu do provozovny se nachází jeden schod 1b.  

c) u vstupu do provozovny je několik schodů 0b.  

 

7. Interiér  

a) podlaha je pokryta čistým kobercem nebo podlahovou krytinou 2b.  

b) podlaha je neudržovaná  1b.  

c) podlaha je značně špinavá  0b.  

 

 



   

8. Osvětlení  

a) prostor provozovny je dostatečně osvětlený 2b.  

b) v prostoru provozovny je světlo nedostatečné, spíše přítmí 1b.  

c) v prostoru provozovny je nepřirozené světlo, moc intenzivní 0b.  

 

9. Dispoziční řešení  

a) prostor provozovny je dostatečně velký, vitrínky a stojany s vystaveným zbožím jsou 

umístěny dále od sebe, aby nebránily zákazníkovi během pohybu po provozovně 2b.  

b) prostor provozovny je menší, ale vitrínky a stojany nebrání zákazníkovi v pohybu 1b.  

c) prostor provozovny je malý, stojany brání zákazníkovi v plynulém pohybu po 

provozovně  0b.  

 

10. Upravenost prodejního místa 

a) prodejní místo je čisté a upravené 2b.  

b) prodejní místo je čisté, ale nachází se na něm neuspořádané letáčky apod. 1b.  

c) prodejní místo je ušpiněné a je na něm nepořádek  0b.  

 

11. Zvuková kulisa  

a) v prostoru provozovny zní jemná, dekorativní hudba 2b.  

b) v prostoru provozovny nezní žádná hudba 1b.  

c) v prostoru provozovny zní hlasitá, nepříjemná hudba, zákazníkovi brání v komunikaci 

s personálem 0b.  

 

12. Celková atmosféra  

a) interiér provozovny a chování personálu působí velmi kladně, příjemně  2b.  

b) interiér nepůsobí příliš dobře, ale chování personálu je velmi kladné1b.  

c) interiér nepůsobí dobře a personál je neochotný, nepůsobí dobrým dojmem 0b.  

 

 

B. Personál  
 

1. Odlišitelnost personálu  

a) personál je možno odlišit pomocí jednotného firemního oblečení, dále je personál 

označen vizitkou se jménem 2b.  

b) personál je buď označen jen vizitkou, ale nemá firemní oděv, nebo je personál oblečen 

do firemního oděvu, ale nemá vizitku 1b.  

c) personál není nijak odlišen 0b.  

 

2. Vystupování personálu  

a) personál po zaregistrování nově příchozího zákazníka ihned pozdraví, táže se, jak 

může pomoci, je zdvořilý a ochotný, 2b.  

b) personál buď zdraví zákazníka až jako druhý, svou pomoc nenabízí, avšak po 

vzneseném dotazu konverzace probíhá zdvořile, slušně a ochotně, nebo personál 

zdraví zákazníka jako první, ale na zákazníkovy dotazy reaguje otráveně a nezdvořile 

1b.  

c) personál nereaguje na pozdrav zákazníka, o jeho přítomnost se téměř nezajímá, po 

delší době se zákazníkovi věnuje, na vznesené dotazy reaguje  0b.  

 

 



   

3. Odbornost  

a) personál je schopen sám zákazníkovi poradit, odpovídá stručně na položené dotazy, 

nenahlíží do letáků, zná dokonale nabízený sortiment, má dobré komunikační 

dovednosti  2b.  

b) personál podává neúplné informace, táže se svých kolegů, orientace v nabízeném 

sortimentu je průměrná  1b.  

c) personál není schopen odpovědět na požadované dotazy, znalost nabízeného 

sortimentu je nedostatečná  0b.  

 

4. Doba čekání na obsluhu  

a) personál se věnuje zákazníkovi ihned po vstupu do prodejny  2b.  

b) zákazník musí chvíli čekat na obsloužení, maximálně 5 min. 1b.  

c) personál zákazníkovi nevěnuje pozornost, dlouho čeká na obsloužení, nad 5 min. 0b.  

 

5. Úroveň obsluhy  

a) zaměstnanec se věnoval pouze zákazníkovi, nikdo z kolegů jej během obsluhy nerušil, 

nevěnoval pozornost zvonícímu telefonu 2b.  

b) během obsluhy došlo k vyrušení ze strany kolegů nebo telefonátem 1b.  

c) zaměstnanec věnoval více pozornosti jiným zákazníkům, neustále odbíhal, byl vyrušen 

telefonáty či kolegou, snažil se obsluhovat více zákazníků najednou 0b.  

 

6. Vzhled, upravenost 

a) personál je upravený, má čistý oděv  2b.  

b) upravenost personálu má mírné nedostatky, ale oděv je čistý 1b.  

c) personál nedbá o svůj vzhled, nemá čistý oděv  0b.  

 

 

C. Informace zákazníkům  
 

1. Propagační materiál  

a) propagační materiály a letáky jsou volně k dispozici zákazníkovi  2b.  

b) propagační materiály a letáky obdržel zákazník po požádání  1b.  

c) v provozovně nejsou k dispozici žádné propagační materiály  0b.  

 

2. Možnost měření a otestování zraku 

a) test zraku byl nabídnut zákazníkovi personálem provozovny 2b.  

b) test zraku nebyl nabídnut zákazníkovi, ale v provozovně se přístroj na měření zraku 

nachází 1b.  

c) provozovna nenabízí možnost otestování zraku 0b.  

 

3. Informace obdržené při Mystery Shoppingu (každá za 1 bod)  

 

 

 

 

D. Ostatní služby (každá za 1 bod)  
a) odpočinková zóna  

b) jednání se zákazníkem doprovází úsměv   



   

Příloha č. 2. Záznamový list pro Mystery Shopping 

 

 

Kritéria Hodnocení 
PRODEJNA - INTERIÉR  

Čistota  

Osvětlení  

Dispoziční řešení  

Upravenost prodejního místa  

Zvuková kulisa  

Celková atmosféra  

PRODEJNA - EXTERIÉR  

Parkovací plocha  

Dostupnost MHD  

Vzhled, atraktivita budovy  

Viditelné označení firmy  

Označení prodejny (dveří - otevírací doba, kontakt, vedoucí)  

Přístup do provozovny  

PERSONÁL  

Odlišitelnost personálu  

Vystupování personálu  

Odbornost  

Doba čekání na obsloužení  

Úroveň obsluhy  

Vzhled, upravenost  

INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM  

Dostupnost propagačních materiálů  

Možnost měření a otestování zraku  

Obdržené informace od personálu provozovny  

OSTATNÍ SLUŽBY  

Odpočinková zóna  

Úsměv  

SORTIMENT  

Nabídka zboží  

Vystavení zboží  

Možnost prohlédnutí zboží  

Zabezpečení zboží  

CENA  

Viditelnost cenovek  

CELKEM  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 3: Scénář Mystery Emailing  

 

1. Webové stránky firmy 

a) Web je funkční, všechny odkazy fungují, dostatek aktuálních informací (o firmě, 

sortimentu, probíhající akce)        2b. 

b) Web je funkční, ale neposkytuje dostatečné množství informací (o firmě, sortimentu, 

probíhající akce)         1b. 

c) Firma nemá webové stránky        0b. 

 

2. Vzhled webových stránek 

a)   Web je laděn ve firemních barvách, obsahuje logo firmy, je přehledný  2b. 

b)   Web plní alespoň jedno z kritérií uvedených výše     1b. 

c)    Web nesplňuje ani jedno kritérium       0b. 

 

3. Informace uvedené na webových stránkách firmy (1b. za každou informaci) 

a) Nabízený sortiment 

b) Nabízené služby 

c) Akční nabídky 

d) Telefonní kontakt 

e) Kontaktní e-mail 

f) Adresa provozovny 

g) Otevírací doba 

h) Mapka 

i) Fotografie interiéru provozovny 

j) Fotografie exteriéru provozovny 

 

4. E-mail 

a) Uvedená e-mailová adresa je funkční, odpovědní e-mail přišel ještě téhož dne, kdy byl 

e-mail odeslán.          2b. 

b) Uvedená e-mailová adresa je funkční, odpovědní e-mail přišel do třech pracovních dnů 

od dne odeslání dotazu.            1b. 

c) Na požadovaný dotaz nebylo odpovězeno.         0b. 

 

5. Odpověď na dotaz 

     a) Odpověď zcela odpovídá položenému dotazu, je srozumitelná.    2b.  

     b) Odpověď se týká položeného dotazu jen částečně, ale je srozumitelná.   1b. 

     c) Odpověď je nepřesná až zmatená, dotaz nebyl vůbec zodpovězen.    0b. 

 

6. Informace obdržené e-mailem (každá za 1 bod)  



   

Příloha č. 4: Záznamový list pro Mystery Emailing 

 

Kritéria Hodnocení 

WWW STRÁNKY PROVOZOVNY   

Funkčnost www stránek   

Vzhled www stránek (barevné sladění s logem)   

INFORMACE UVEDENÉ NA WWW STRÁNKÁCH   

Nabízený sortiment   

Nabízené služby   

Akční nabídky   

Telefonní kontakt   

Kontaktní e-mail   

Adresa provozovny   

Otevírací doba   

Mapka   

Fotografie interiéru provozovny    

Fotografie exteriéru provozovny   

E-MAIL   

Doba obdržení e-mailu   

Způsob zodpovězení dotazu   

INFORMACE OBDRŽENÉ E-MAILEM   

Nabídka brýlových čoček   

Nabídka sestavení kalkulace   

Nabídka návštěvy provozovny   

Nabídka nového nebo jiného produktu   

CELKEM   



   

Příloha č. 5: Optika Lens 

 

 

 

Optika Lens  

 

 

Web: http://www.optikalens.cz/ 

E-mail: optikalens@seznam.cz 

 

Adresa: 

Čs. armády 6a  

748 01 Hlučín 

 

 

Telefon: 595 044 590 

Mobil: 603 969 968 

 

 

Otevírací doba:  

 

Pondělí 8:00 – 11:30 12:15 – 16:30 

Úterý 8:00 – 11:30 12:15 – 16:30 

Středa 8:00 – 11:30 12:15 – 16:30 

Čtvrtek 8:00 – 11:30 12:15 – 16:30 

Pátek 8:00 – 11:30 12:15 – 16:30 

Sobota zavřeno zavřeno 

Neděle zavřeno zavřeno 

 

 

 

Mapa: 

 

   



   

Optika Lens – druhá provozovna 

 

 

 

Web: http://www.optikalens.cz/ 

E-mail: optikalens@seznam.cz 

 

Adresa: 

Ostravská 13 

748 01 Hlučín  

 

 

Mobil: 734 496 377 

 

 

Otevírací doba:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: 

Pondělí 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

Úterý 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

Středa 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

Čtvrtek 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

Pátek 8:30 – 12:00 12:30 – 17:00 

Sobota zavřeno zavřeno 

Neděle zavřeno zavřeno 



   

Příloha č. 6: FOKUS Optik 
 

 

 

FOKUS Optik 

 

 

Web: http://www.fokusoptik.cz/uvod 

E-mail: fokus28rijna@fokusoptik.cz 

 

Adresa:   

FOKUS optik a.s. 

28. Října 23 

702 00 Ostrava 

 

 

Telefon: 596 117 790  

 

 

Otevírací doba:  

 

Pondělí 9:00 – 18:00 

Úterý 9:00 – 18:00 

Středa 9:00 – 18:00 

Čtvrtek 9:00 – 18:00 

Pátek 9:00 – 18:00 

Sobota 9:00 – 12:00 

Neděle zavřeno 

 

 

Mapa: 

 

 

 

 



   

Příloha č. 7: GrandOptical 

 

 

GrandOptical 

 

 

Web: http://www.grandoptical.cz/ 

E-mail: ostrava@grandoptical.cz 

 

Adresa: 

Novinářská 3178 / 6a  

702 00 Ostrava 

 

Telefon: 596 612 972  

 

 

Otevírací doba: 9,00 - 21,00 hod 

 

Pondělí 9:00 – 21:00 

Úterý 9:00 – 21:00 

Středa 9:00 – 21:00 

Čtvrtek 9:00 – 21:00 

Pátek 9:00 – 21:00 

Sobota 9:00 – 21:00 

Neděle 9:00 – 21:00 

 

 

 

Mapa: 

 

 



   

Příloha č. 8: CZ Optik 

 

 

 

CZ Optik 

 

 

  

Web: http://www.czoptik.cz/ 

E-mail: ostrava@czoptik.cz 

 

Adresa: 

Sokolská třída 318/39 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

 

Telefon: +420 596 138 685  

Mobil: +420 733 790 571  

 

 

Otevírací hodiny: 

 

Pondělí 8:00 – 17:00 

Úterý 8:00 – 17:00 

Středa 8:00 – 17:00 

Čtvrtek 8:00 – 17:00 

Pátek 8:00 – 17:00 

Sobota zavřeno 

Neděle zavřeno 

 

 

 

Mapa: 

 

 



   

Příloha č. 9: Optika NOVUM 

 

 

 

 

Optika NOVUM 

 

 

Web: http://www.optikanovum.cz/ 

E-mail: optikanovum@seznam.cz 

 

Adresa:  

Ostravská 12 

748 01 HLUČÍN 

  

Telefon: 595 044 771   

  

 

Otvírací doba:  

 

Pondělí 8:30 – 18:00 

Úterý 8:30 – 18:00 

Středa 8:30 – 18:00 

Čtvrtek 8:30 – 18:00 

Pátek 8:30 – 18:00 

Sobota 8:30 – 11:00 

Neděle zavřeno 

 

 

 

Mapa:  

 



   

Příloha č. 10 : Výsledky Mystery Shopping 

 

Kritéria / Hodnocené provozovny Optika Lens FOKUS Optik GrandOptical CZ Optik Optika NOVUM 

PROVOZOVNA - INTERIÉR           

Čistota 2 2 2 2 2 

Osvětlení 2 2 2 2 2 

Dispoziční řešení 2 1 2 2 0 

Upravenost prodejního místa 2 2 2 2 2 

Zvuková kulisa 2 1 1 1 1 

Celková atmosféra 2 1 2 2 0 

PROVOZOVNA - EXTERIÉR           

Parkovací plocha 1 0 1 0 0 

Dostupnost MHD 1 1 2 1 1 

Vzhled, atraktivita budovy 1 1 2 2 2 

Viditelné označení firmy 2 2 1 2 2 

Označení prodejny (dveří - otevírací doba, kontakt, vedoucí) 2 2 1 2 2 

Přístup do provozovny 0 1 2 1 0 

PERSONÁL           

Odlišitelnost personálu 0 0 1 0 0 

Vystupování personálu 2 2 2 2 0 

Odbornost 2 2 2 2 2 

Doba čekání na obsloužení 2 2 2 2 1 

Úroveň obsluhy 2 2 2 2 0 

Vzhled, upravenost 2 2 1 2 2 

INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM           

Dostupnost propagačních materiálů 2 2 2 0 0 

Možnost měření a otestování zraku 0 2 1 2 1 

Obdržené informace od personálu provozovny 1 1 1 1 0 

OSTATNÍ SLUŽBY           

Odpočinková zóna 1 1 1 1 1 



   

Úsměv 1 1 1 1 0 

SORTIMENT           

Nabídka zboží 2 2 2 2 2 

Vystavení zboží 2 2 2 2 1 

Možnost prohlédnutí zboží 2 2 2 2 2 

Zabezpečení zboží 2 0 0 2 1 

CENA           

Viditelnost cenovek 2 1 0 2 1 

CELKEM 44 40 42 44 28 

 



   

Příloha č. 11:  Tabulka Mystery Shopping – srovnání Optiky Lens s průměrem 

 

Kritéria / Hodnocená optika, průměr Optika Lens Průměr 

PROVOZOVNA - INTERIÉR     

Čistota 2 2 

Osvětlení 2 2 

Dispoziční řešení 2 1,25 

Upravenost prodejního místa 2 2 

Zvuková kulisa 2 1 

Celková atmosféra 2 1,25 

PROVOZOVNA - EXTERIÉR     

Parkovací plocha 1 0,25 

Dostupnost MHD 1 1,25 

Vzhled, atraktivita budovy 1 1,75 

Viditelné označení firmy 2 1,75 

Označení prodejny (dveří - otevírací doba, kontakt, vedoucí) 2 1,75 

Přístup do provozovny 0 1 

PERSONÁL     

Odlišitelnost personálu 0 0,25 

Vystupování personálu 2 1,5 

Odbornost 2 2 

Doba čekání na obsloužení 2 1,75 

Úroveň obsluhy 2 1,5 

Vzhled, upravenost 2 1,75 

INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM     

Dostupnost propagačních materiálů 2 1 

Možnost měření a otestování zraku 0 1,5 

Informace obdržené od personálu provozovny 1 0,75 

OSTATNÍ SLUŽBY     

Odpočinková zóna 1 1 

Úsměv 1 0,75 

SORTIMENT     

Nabídka zboží 2 2 

Vystavení zboží 2 1,75 

Možnost prohlédnutí zboží 2 2 

Zabezpečení zboží 2 0,75 

CENA     

Viditelnost cenovek 2 1 

CELKEM 44 

  

 

 



   

Příloha č. 12 : Výsledky Mystery Emailingu 

 

Kritéria / Hodnocené provozovny Optika Lens FOKUS Optik GrandOptical CZ Optik Optika NOVUM 

WWW STRÁNKY PROVOZOVNY           

Funkčnost www stránek 2 2 2 2 1 

Vzhled www stránek (barevné sladění s logem) 1 2 2 2 1 

INFORMACE UVEDENÉ NA WWW STRÁNKÁCH           

Nabízený sortiment 1 1 1 1 1 

Nabízené služby 1 1 1 1 1 

Akční nabídky 1 1 1 1 0 

Telefonní kontakt 1 1 1 1 1 

Kontaktní e-mail 1 1 1 1 1 

Adresa provozovny 1 1 1 1 1 

Otevírací doba 1 1 1 1 1 

Mapka 1 1 1 0 0 

Fotografie interiéru provozovny  1 0 1 1 1 

Fotografie exteriéru provozovny 0 1 0 0 1 

E-MAIL           

Doba obdržení e-mailu 2 0 2 2 0 

Způsob zodpovězení dotazu 2 0 1 2 0 

INFORMACE OBDRŽENÉ E-MAILEM           

Nabídka brýlových čoček 1 0 1 1 0 

Nabídka sestavení kalkulace 1 0 0 1 0 

Nabídka návštěvy provozovny 1 0 0 1 0 

Nabídka nového nebo jiného produktu 1 0 1 1 0 

CELKEM 20 13 18 20 10 

 


