
 



 

 

VYSOKÁ  ŠKOLA  BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ  UNIVERZITA  OSTRAVA 

EKONOMICKÁ  FAKULTA 

 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

 

Měření spokojenosti zákazníků pojízdné prodejny s občerstvením 

Cusotmer Satisfaction Measurement of Food Ambulant Shop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Bc. Kateřina Hanáková 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Michaela Petrová 

 

Ostrava 2012 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně všech příloh vypracovala samostatně.“ 

 

 

  

 

  V Ostravě dne 27.dubna 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat Ing. Michaele Petrové za její odborné vedení a její cenné 

rady a připomínky, které napomohly ke zpracování této diplomové práce.  

 



3 

Obsah 

1 ÚVOD ...................................................................................................................................................... 6 

2 CHARAKETRISTIKA CORNISH PASTIES GROUP. LTD .................................................................................. 7 

2.1 CORNISH PASTIES GROUP, LTD ......................................................................................................................... 7 

2.2 VZNIK A VÝVOJ SPOLEČNOSTI P AND K WATERS LTD ............................................................................................ 7 

2.3 MAJETKOVÁ STRUKTURA ................................................................................................................................. 8 

2.4 MAKROPROSTŘEDÍ ......................................................................................................................................... 8 

2.4.1 Demografické prostředí ................................................................................................................... 8 

2.4.2 Ekonomické prostředí .................................................................................................................... 10 

2.4.3 Politické a legislativní faktory ........................................................................................................ 11 

2.4.4 Sociálně kulturní prostředí. ............................................................................................................ 11 

2.4.5 Technologické prostředí ................................................................................................................ 12 

2.4.6 Přírodní prostředí .......................................................................................................................... 12 

2.5 ANALÝZA MIKROPROSTŘEDÍ ............................................................................................................................ 13 

2.5.1 Konkurence .................................................................................................................................... 13 

2.5.2 Zákazníci ........................................................................................................................................ 14 

2.5.3 Dodavatelé .................................................................................................................................... 15 

2.6 MALOOBCHODNÍ MIX SPOLEČNOSTI CORNISH PASTY, LTD. ................................................................................... 15 

2.6.1 Umístění prodejny ......................................................................................................................... 15 

2.6.2 Nejvýznamnější akce ..................................................................................................................... 15 

2.6.3 Produkt .......................................................................................................................................... 16 

2.6.4 Cena ............................................................................................................................................... 18 

2.6.5 Komunikace ................................................................................................................................... 19 

2.6.6 Prezentace prodejny ...................................................................................................................... 19 

2.6.7 Personál ......................................................................................................................................... 20 

2.7 SWOT ANALÝZA ........................................................................................................................................... 20 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA ........................................................... 22 

3.1 ZÁKAZNÍK ................................................................................................................................................... 22 

3.1.1 Typologie zákazníka ...................................................................................................................... 23 

3.1.2 Nákupní rozhodovací proces ......................................................................................................... 25 

3.2 SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA .............................................................................................................................. 25 

3.2.1 KANO model .................................................................................................................................. 29 

3.3 VÝZNAM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA ................................................................................................................. 30 

3.4 MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA.................................................................................................................. 31 

3.4.1 Průzkum spokojenosti zákazníka ................................................................................................... 31 

3.4.2 Mystery shopping .......................................................................................................................... 32 



4 

3.4.3 Analýza ztráty zákazníků ............................................................................................................... 32 

3.4.4 Analýza stížností zákazníků ........................................................................................................... 32 

3.4.5 Pouze−spokojenost ........................................................................................................................ 33 

3.4.6 Diferenční analýza ......................................................................................................................... 33 

3.4.7 Model důležitost-spokojenost (D-S) ............................................................................................... 33 

3.4.8 Multiplikativní přístup ................................................................................................................... 34 

3.5 OBCHOD .................................................................................................................................................... 34 

3.5.1 Maloobchodní prodej .................................................................................................................... 34 

3.5.2 Maloobchodní mix ......................................................................................................................... 35 

4 METODIKA SBĚRU DAT .......................................................................................................................... 38 

4.1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU ................................................................................................................................ 38 

4.2 DEFINOVÁNÍ CÍLE ......................................................................................................................................... 38 

4.3 PLÁN VÝZKUMU ........................................................................................................................................... 39 

4.3.1 Typy a zdroje údajů ....................................................................................................................... 39 

4.3.2 Metoda sběru dat .......................................................................................................................... 39 

4.3.3 Návrh dotazníku ............................................................................................................................ 39 

4.3.4 Rozpočet výzkumu ......................................................................................................................... 40 

4.3.5 Harmonogram činností .................................................................................................................. 40 

4.4 REALIZAČNÍ FÁZE .......................................................................................................................................... 40 

4.4.1 Pilotáž ............................................................................................................................................ 40 

4.4.2 Sběr údajů...................................................................................................................................... 41 

4.4.3 Zpracování údajů ........................................................................................................................... 41 

4.4.4 Struktura respondentů .................................................................................................................. 41 

5 ANALÝZA SPOKOJENOSTI ...................................................................................................................... 43 

5.1 NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ ....................................................................................................................... 43 

5.2 DŮLEŽITOST JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ PŘI NÁKUPU .............................................................................................. 44 

5.3 CELKOVÁ SPOKOJENOST S PRODEJNOU ............................................................................................................. 47 

5.4 SPOKOJENOST S JEDNOTLIVÝMI FAKTORY .......................................................................................................... 48 

5.5 POZIČNÍ MAPA ............................................................................................................................................ 51 

5.6 CENA – KVALITA .......................................................................................................................................... 52 

5.7 NABÍDKA SORTIMENTU.................................................................................................................................. 54 

5.8 SPOKOJENOST S PRODUKTEM CORNISH PASTY ................................................................................................... 56 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ....................................................................................................................... 60 

6.1 ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ ZÁKAZNÍKŮ. ...................................................................................................................... 60 

6.2 ZLEPŠENÍ SPOKOJENOSTI JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ ............................................................................................... 61 

6.2.1 Sortiment ....................................................................................................................................... 61 



5 

6.2.2 Pestrost nabídky ............................................................................................................................ 63 

6.2.3 Cena produktů ............................................................................................................................... 64 

6.2.4 Hygienická příprava produktů ....................................................................................................... 64 

6.2.5 Personál ......................................................................................................................................... 64 

6.2.6 Doba čekání ................................................................................................................................... 65 

6.2.7 Čistota prodejny ............................................................................................................................ 65 

6.2.8 Dostupnost prodejny ..................................................................................................................... 65 

7 ZÁVĚR ................................................................................................................................................... 66 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ....................................................................................................................... 67 

SEZNAM ZKRATEK .......................................................................................................................................... 70 

SEZNAM TABULEK .......................................................................................................................................... 71 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................................................... 72 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE .................................................................................................. 73 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................................. 74 

 

 



6 

1 Úvod 

Pod pojmem pojízdná prodejna si mnozí z nás vybaví starší ambulantní prodejny, 

které navštěvovaly menší sídelní města a vesnice s cílem nabídnout obyvatelům základní 

sortiment potravin. Vývoj těchto prodejen se neustále posouvá se současným rozmanitým 

trendem společnosti. Stoupá i počet společenských událostí, které se stávají více populární 

než před jistou dobou. Mnozí z nás rádi navštěvují různé akce, na kterých je samozřejmostí 

poskytnutí nabídky občerstvení. Pokud akce trvá celý den, již si lidé neberou sebou svačiny 

jako kdysi. Raději se občerství přímo na dané události. To dává výhodu obchodníkům, kteří se 

v tomto segmentu prosazují. S růstem počtu návštěvníků i společenských akcí roste počet 

těchto prodejen a vzniká tak neustálý tlak v konkurenčním prostředí pojízdných prodejen.  

Ve Velké Británii je tempo růstu daleko větší než v naší republice. V této rozmanité 

zemi se uskutečňuje po celý rok řada událostí, mezi které patří zejména festivaly, velmi 

oblíbené zemědělské výstavy, aj. 

 S touto skutečností se rodí každý rok více a více mobilních prodejen, které jsou 

zaměřené na velice široký a pestrý sortiment. Jednou z prodejen, která se snaží obstát v tomto 

těžkém těžce konkurenčním boji je prodejna Cornish pasty. Autorka práce má dvě po sobě 

jdoucí léta zkušeností s prodejem v této mobilní prodejně. Už v druhém roce se projevil 

pokles tržeb a zisku. K zamyšlení byly otázky, které se týkaly preferenční psychologie 

zákazníků, či nespokojenost zákazníků mobilní prodejny.  

Cílem diplomové práce je zjistit příčiny možného odlivu zákazníků ke konkurenci a 

najít východiska pro možné zvýšení klientely a loajality zákazníků. Jako součást práce byl 

proveden marketingový výzkum měření spokojenosti zákazníků mobilní prodejny Cornish 

Pasty. Dotazníkové šetření se zaměřuje specificky na faktory při nákupu v pojízdném 

občerstvení, které jsou pro zákazníky důležité. Dále zkoumá spokojenost s klíčovým 

sortimentem a celkovou spokojenost s prodejnou. Snaží se také nalézt mezery v nabídce a 

najít způsoby, které by vedly k zaujetí, co nejvíce zákazníků. Součástí práce jsou také 

doporučení, která jsou spjata se získáním více zákazníků a jejich spokojenosti. 
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2 Charaketristika Cornish Pasties group. LTD 

2.1 Cornish pasties group, LTD 

Cornish pasties group, ltd vznikla v roce 1998. Řadí se mezi mobilní cateringové 

společnosti s občerstvením ve Velké Británii. Tato společnost pronajímá svoji maloobchodní 

koncesi dalším subjektům: Linda Frost, Paul Waters, Anthony Frost, Barbara Kahan. Vlastník 

koncese musí dodržovat jistá hygienická a technická pravidla. Zároveň má každá společnost 

uděleno místo své kompetence a zde může realizovat prodej.  

Obr. 2.1  Logo společnosti 

 

Zdroj: [22] 

2.2 Vznik a vývoj společnosti P and K Waters LTD 

Společnost, na kterou je prováděn výzkum se nazývá P and K Waters LTD. Jedná se o 

společnost s ručením omezeným, která vznikla 23. listopadu roku 2001 zapsáním do 

obchodního rejstříku. Společnost je řízená Paulem Watersem a Kathy Watersovou.  Působení 

této prodejny je na území Velké Británie a sídlo společnosti je v Newquay. [25] 

 Předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku :  

 Výroba čerstvých pekařských a cukrářských výrobků 

 Maloobchodní prodej pečiva 

Společnost se zabývá prodejem tradičního britského pokrmu Cornish Pasty, dále ve 

svém sortimentu zahrnuje nealkoholické studené a teplé nápoje.   
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Při vzniku společnosti byl zakoupen nákladní automobil a pojízdný prodejní stánek, 

který je sestaven z kompletního přívěsu s podvozkem a nástavbou. Pojízdná prodejna je 

vybavena dvěma elektricko-plynovými troubami, lednicí, ohřívací varnou, umyvadlem a 

nerezovými úložnými prostory na ukládání past, které jsou po konečné úpravě určeny 

k prodeji. Nákladní automobil je vybaven speciálním mrazákem, ve kterém jsou uloženy 

polotovary. Součástí nákladního automobilu jsou i obytné prostory, které slouží jako 

ubytování pro personál. Po dvou letech své existence se společnost rozrostla o další pojízdnou 

jednotku a nákladní automobil.  

2.3 Majetková struktura 

Rozvaha je dána ke dni 31. 3. 2011. 

Dlouhodobý majetek firmy tvoří 71 913 GBP. Firma nevlastní žádný nehmotný 

majetek.  Oběžná aktiva společnosti se skládají ze zásob v hodnotě 184 GBP, pohledávky 

14 101 GBP a peněžní prostředky v hotovosti a na běžném účtu v hodnotě 35 286 GBP.  

Závazky společnosti činí ve výši 20 470 GBP a bankovní úvěr je 11317GBP. 

Společnost má také rezervy, které jsou tvořeny ze zisků z minulých let a to ve výši 89 695 

GBP. [25] 

2.4  Makroprostředí  

Makroprostředí je vnější prostředí, ve kterém firma působí a lze jej jen velmi zřídka 

ovlivnit. Do makroprostředí se řadí demografické prostředí, politicky - právní  prostředí, 

ekonomické prostředí, technologické prostředí, přírodní prostředí a sociálně-kulturní 

prostředí. 

2.4.1 Demografické prostředí 

 Cornish Pasty svůj prodej soustředí po celé Velké Británii, proto jsou údaje brány za 

celou zemi a demografické údaje jsou rozděleny do regionů podle počtu obyvatel. 

Je velmi důležité znát velikost trhu a jeho charakteristiky jako je věk, pohlaví a příjmy. 

Podle toho se může společnost rozhodnout, který region je pro ni nejvýhodnější, a které 

slavnostní události je vhodné se svou prodejnou navštěvovat. Počet obyvatel ve Velké Británii 

vzrostl v posledních letech a trend se neustále zvyšuje, statistikové předpokládají, že tento jev 

bude nadále pokračovat. Velkou Británii obývá celkem přes 63 mil.obyvatel, jedná se o odhad 
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z roku 2009. Hustota obyvatel je na km
2
 253 obyvatel. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 

393.800 lidí, tj. 0,6 %. [19] 

Administrativně správní dělení země: 

Anglie   130.395 km
2
  51,8 mil. obyvatel 

Skotsko   78.782 km
2
   5,19 mil. obyvatel 

Wales    20.779 km
2
   2,99 mil. obyvatel 

Severní Irsko    13.843 km
2
   1,78 mil. obyvatel 

Rozložení obyvatelstva velkých měst:  

London   8.615 mil. 

Birmingham   2.296 mil. 

Manchester   2.247 mil. 

West Yorkshire  1.541 mil. 

Glasgow   1.166 mil.  

Úroveň urbanizace VB je ve výši 89 % a rozložení obyvatelstva dle regionů je možno 

vidět v příloze č. 1. [19] 

Demografické složení obyvatelstva dle věku  

Od novorozenců do 14 let je rozložení 10,796 mil. obyvatel. Ve věkové struktuře  

15-64 let je 40, 891mil. obyvatel do kategorie nad 65 let spadá 10,106 mil obyvatel. Cílová 

skupina pro společnost je hlavně mezi 20 až 70letými občany, což je nejrozšířenější populace 

v této věkové kategorii. Jedná se spíše o starší zákazníky, kteří si potrpí na tradiční anglické 

pokrmy, jako mohou být i Cornish Pasty. [29] 
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Obr. 2.2  Odhady pro rok 2020 

 

Zdroj:[28] 

Migrace obyvatelstva  

Migrace obyvatelstva je dána koeficientem 2,59 migrantů na 1000 obyvatel. Velká 

Británie se potýká s velkým počtem přistěhovalců, to může odrážet měnící se požadavky na 

poptávku produktů. Například do Velké Británie migruje stále více polského obyvatelstva. 

Komunita přistěhovalců je již natolik rozrostlá, že jsou jimi zakládány vlastní školky, 

obchody apod. [19] 

Vzdělání a ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Rozložení vzdělání a ekonomicky aktivního obyvatelstva dle regionů je uvedené 

v příloze č. 1. Souhrnný podíl ekonomicky činného obyvatelstva ve Velké Británii je 72, 5 %. 

[19] 

2.4.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je pro obchodníky důležité, protože ovlivňuje vynaložené 

množství peněz obyvatelstva na produkty a služby. Z ekonomického prostředí by firmu měla 

zajímat zejména nezaměstnanost, příjem obyvatelstva, kupní síla, struktura výdajů, částečně 

také míra inflace.  

Z aktuálního hlediska je Velká Británie šestou největší ekonomikou světa a to jak 

podle nominální hodnoty HDP, která činí 1,421 mld. GBP i také dle přepočtu na paritu kupní 

síly. Je dále třetí největší ekonomikou nominální hodnotě HDP v Evropské unii po Německu a 

Francii a v přepočtu na paritu kupní síly je umístěna jako druhá. Současná hodnota inflace je 

3.4 %. [19] 
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V průzkumu ONS, který se konal v roce 2010, se organizátoři pokoušeli zjistit, jakou 

sumu peněžních prostředků utrácejí jednotlivé domácnosti za týden.  

Nejvíce za víkend utrácí obyvatelé Londýna a to 552,30 GBP, dále South East 

523,90GBP, pro mobilní prodejnou nejvíce navštěvovaný South West 474,10 GBP a West 

Midlands 423,00 GBP. [26] 

Míra nezaměstnanosti  

Obecná míra nezaměstnanosti VB činí 8,4%. Podle úřadu pro národní statistiky (ONS) 

vzrostla o 1% od předchozího období tří měsíců. Regionem s největším nárůstem míry 

nezaměstnanosti na předchozí období (srpen 2011 do října 2011) byl Nord west na 0,6 

procentního bodu následuje Yorkshire a Humber, East Midlands, Londýn a South East, kde 

nezaměstnanost vzrostla o 0,3 procenta. Míra nezaměstnanosti na severovýchodě se snížila o 

0,9%. [34] 

2.4.3 Politické a legislativní faktory 

Existuje řada právních norem, které ovlivňují činnost společnosti. Mezi ně patří zákon 

o ochraně zdraví při práci. Ve Velké Británii jsou vysoce přísné normy na prodej a výrobu 

potravinářských výrobků, jsou to především normy Hygiena potravin (Anglie).  Nařízení 

vstoupilo v platnost dne 11. ledna 2006 spolu s požadavky nařízení ES č. 852/2006. Nařízení 

o hygieně potravin, které má chránit veřejnost ze všech potravinových rizik a nebezpečí. [19] 

Každý, kdo pracuje v potravinářském průmyslu, ať už při výrobě nebo prodeji, musí 

být řádně vyškolen.  Další zákony, kterými je firma ovlivňována, se týkají podnikání. Jako 

společnost s ručením omezeným musí splňovat a dodržovat určité podmínky.  

Komise Evropské unie přidala dne 20. Července 1993 Cornish Pasty do rejstříku 

chráněných zeměpisných označení původu. [24] 

2.4.4 Sociálně kulturní prostředí.  

Velké Británii je mnoho národnostních kultur. Podle ministerstva zahraničních věcí je 

národností složení tvořeno: 83,9 % Angličané, 8,4 % Skotové, 4,8 % Velšané, 2,9 % Irové a 

mezi největší etnické skupiny patří Poláci, Indové, Pákistánci, Bangladéšané a Číňané.  Země 

je již na tolik vyspělá, aniž by zde docházelo k nějakým rasovým problémům.  

K hlavnímu náboženství patří křesťanství 85 %, islám 3,3 %, hinduismus 1,2 % a 

judaismus 0,6 %.  Společnost Cornish Pasty se snaží přizpůsobit svoji nabídku sortimentu 
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těmto národnostním a náboženským skupinám. A to například formou vegetariánského 

sortimentu. [19] 

Záleží také na postoji lidí, na příjmu a na vzdělání. Pro všechny mobilní prodejce je 

důležité vědět, jak jsou lidé společensky založení, jak často navštěvují společenské události a 

akce, které jsou pořádány v jednotlivých regionech ve Velké Británii a jak moc si potrpí na 

kvalitu a tradici. 

2.4.5 Technologické prostředí  

Firmy dnes vnímají technologie jako investice, které si mohou dovolit vynaložit, 

jelikož technologie poskytují mnoha firmám důležité konkurenční výhody. Mnoho objevů v 

technologické oblasti zásadním způsobem ovlivňuje i marketingové aktivity. Technologie 

pojízdných stánků jde neustále dopředu. V současnosti si může nechat živnostník zhotovit 

prodejnu přímo dle jeho představ, které ovšem musí splňovat hygienická opatření.  I stánek 

Cornish Pasty byl zhotoven dle požadavků majitele.  

Součástí prodejny jsou i dvě plynovo-elektrické trouby, které byly pořízeny před 

dvěma lety a nyní usnadňují práci personálu a proces výroby je ve srovnání s původními 

troubami efektivnější. Pro usnadnění kalkulace cen a zrachlení obsluhy se před dvěma lety 

investovalo do nákupu prodejní kasy.  

2.4.6 Přírodní prostředí 

Do přírodního prostředí patří i péče o životní prostředí.  Neustálé zpřísňování 

požadavků na ochranu životního prostředí by pro takto malou firmu mohl být problém, 

protože tato opatření bývají nákladná.   

Pokud bude docházet k nějakým výkyvům v přírodním prostředí, může se to projevit i 

na ceně vstupních surovin a to posléze i v ceně produktu. 

Na společenských událostech musí prodejna třídit a recyklovat odpad a dle 

hygienických hledisek se zbavovat odpadu, který vytvoří při své prodejní činnosti.  

Podnebné podmínky mobilní prodejny příliš neomezují. Ve Velké Británii jsou lidé 

zvyklý na výkyvy počasí a i déšť na společenských akcí jim příliš nevadí.  
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2.5 Analýza mikroprostředí 

Mikroprostředí je schopné ovlivnit celý podnik a zároveň zahrnuje konkurenci, 

dodavatele a zákazníky.  

2.5.1 Konkurence 

Velká Británie má v oblasti pojízdných prodejen velmi silné konkurenční prostředí. Na 

společenských událostech se vyskytuje řada prodejních stánků s rychlým občerstvením. Tito 

konkurenti se řadí do několika kategorií.  

Fish and Chips (ryba s hranolkami) 

Jedná se také o mobilní prodejny, jejichž klíčový sortiment jsou obalované smažené 

ryby, které se servírují s hranolky. Na výběr mají zákazníci z více druhů ryb. Dále si mohou 

zákazníci v sortimentu vybrat i samotné hranolky nebo hranolky se sýrem. Někteří prodejci 

do své nabídky zahrnují i pečivové bulky, které jsou plněny slaninou. Slanina je velmi 

oblíbený a typický pokrm ve Velké Británii, a je podávána hlavně k snídani. Prodejna 

většinou zahrnuje studené a teplé nápoje, které jsou podobné nabídce stánku Cornish pasty.  

Burger (hamburgery) 

V nabídce zdejšího sortimentu jsou pečivové bulky, které jsou plněny na několik 

způsobů. Mohou to být bulky se steakem, vejcem, slaninou, párkem a různými kombinacemi 

těchto surovin. Dále jsou v nabídce zahrnuty velmi populární hranolky, které si zákazník 

dopřávává samotné či součastně s výše zmiňovanými bulkami. Teplé a studené nápoje 

nabízejí stejné jako ostatní konkurence.  

Bagety 

Stánky nabízí jako svůj klíčový sortiment bagety, které jsou plněny studenou nebo 

teplou náplní. Mezi studené náplně patří většinou krevetový salát, kuřecí kousky masa 

v majonéze, kuřecí kousky v curry majonézovém salátu. Teplá náplň baget zahrnuje steak, 

který může být podáván se sýrem, se salátem, s vejcem a cibulkou. Další výběr z nabízeného 

menu může obsahovat slaninu, která se podává s vejcem, se salátem a zeleninou. Nabídka 

také obsahuje studené i teplé nápoje.  
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Jacket potatoes (pečená brambora) 

Klíčovým sortimentem těchto prodejen je brambora, která se peče v alobalu a je 

plněná různými kombinacemi studené či teplé náplně. Brambora může být podávána jen 

s máslem nebo sýrem, ale nejčastěji jsou podávány teplé omáčky. Zejména je to ostrá omáčka 

s mletým hovězím masem, fazole v rajčatové šťávě a vegetariánská směs.  

Vegery (opékané brambory) 

Sortiment těchto prodejen zahrnuje americké brambory a nachos, které jsou podávány 

s různými druhy studených i teplých omáček. 

Pancakes (palačinky) 

Prodejny svým zákazníkům nabízí palačinky, které připravují ve stánku na speciálních 

zařízeních přímo před zákazníky. Nabídka palačinek je velmi rozsáhlá, mohou být podávány 

na slaný způsob – většinou se špenátem, šunkou, sýrem nebo na sladko s javorovým sirupem, 

čokoládovou polevou či marmeládou.  

Donuts (koblihy) 

Sortiment těchto prodejen tvoří čerstvě udělané koblihy a v sortimentu jsou zahrnuty 

teplé a studené nápoje. Významnou roli hraje rozmanitá nabídku káv a černého čaje. 

Pizza 

Zaměření je především na pizzu. V prodejně se nachází pec, ve které se pizza přímo 

připravuje. Zákazník si může zvolit ingredience podle svých chutí. Nevýhodou však může být 

delší čekací doba.   

2.5.2 Zákazníci 

Zákazníkem je především návštěvník dané události, na které se nachází mobilní 

prodejna. Jsou to především lidé, kteří si potrpí na tradiční a kvalitní pokrmy. Zákazníci jsou 

všechny věkové kategorie především ze střední a vyšší společenské vrstvy.  

Vybírají se akce s největším počtem možných potencionálních zákazníků. Cílová 

skupina je střední a vyšší vrstva. Nejvíce navštěvovanými jsou například zemědělské a 

venkovské výstavy, přehlídky automobilů, bleší trhy apod. Takovýchto akcí se především 

účastní starší věková kategorie zákazníků, která si zakládá na tradiční anglické pokrmy. 
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2.5.3 Dodavatelé  

Výhradním dodavatelem je firma Cornish Premier Pasty, která dodává mražené 

polotovary. Je členem asociace Cornish Pasty, která zaručuje kvalitu výrobku.  Zakladatel 

společnosti je Frank Bradshaw. Společnost je schopná denně vyrobit přes 14 000 past. 

Nabízený sortiment a ceník je přiložen v příloze č. 3. [23] 

2.6  Maloobchodní mix společnosti Cornish Pasty, ltd.  

Marketingový mix ukazuje, jaké prvky připojit při vytvoření komplexní přidané 

hodnoty nabídky pro zákazníky. Jednotlivé prostředky mixu se přizpůsobují cílovému 

segmentu zákazníků.  

Maloobchodní mix tvoří umístění prodejny, sortiment, cenu, marketingovou 

komunikaci, prezentaci prodejny a personál.[12] 

2.6.1 Umístění prodejny 

Mobilní prodejnu Cornish Pasty lze nalézt po celý rok při mnoha významných akcích 

po celé Anglii. Může se jednat o celotýdenní, víkendové či jednodenní společenské události, 

festivaly, promo akce, výstavy aj.  

Prodejna bývá umístěna po domluvě s pořadateli dané události. Mohou to být 

frekventovaná místa či místa vyhrazená pouze pro stravování. 

 Události převážně probíhají jednou ročně, ale některé z nich jako např. bleší trhy se 

opakují i dvakrát do měsíce. 

2.6.2 Nejvýznamnější akce 

Festival Glastonbury  

Glastonburry festival je jeden z největších hudebních festivalů ve střední Evropě. 

Hostí nejznámější světové hudebníky. Festival se koná na jihozápadě Anglie na Worthy Farm 

mezi vesnicemi Pilton a Pylle. Loňská čísla jen potvrzují teatrálnost této akce: přes 700 

umělců, přes 80 stagů a počet návštěvníků 177.000. Letošní rok se festival konat nebude. 

Důvodem je regenerace plochy, která se koná jednou cca za 4 roky. [28] 
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Na této akci se prodává celý týden a pracuje se na třísměnný provoz. Otevřeno je od 

8:00 do 3:00. Společnost má vždy zajištěno velmi frekventované stanoviště. Mezi zákazníky 

se řadí věková skupina od 15 do 60 let.  

Nass festival  

Nass festival se koná Shepton mallet. Akce, která je zaměřena na sportovce a to 

především na skateboardu, bmx kolách a in-line bruslích. Festival trvá 4 dny ( od čtvrtka do 

neděle). Zároveň zde vystupují významní světoví hudebníci.  

V průběhu této akce je stánek otevřen od 8:00 do 23:00 Zákazníci jsou především 

mladí lidé ve věku od 15 do 30 let.  

Letecké show 

Většinou 1-2 denní akce, které se nejčastěji konají v městech Devon, Essex, Plymouth. 

Při těchto akcích je prodejna nejvíce vytížena přes oběd.  Prodejní doba stánku je od 9 :00 do 

18:00.  

Zemědělské výstavy 

Patří mezi nejvýznamnější události ve Velké Británii s nejvyšším počtem návštěvníků. 

Jedná se o výstavy zemědělských zařízení a strojů, informativní stánky, živé show apod. 

Soustředění těchto akcí je především na venkov. Návštěvníci jsou především farmáři a 

zemědělci.  

Největší zemědělská výstava se odehrává ve Walesu. Jedná se o celotýdenní událost 

s návštěvností cca 200 tis. lidí. Stánek bývá otevřen od 8:00 do 18:00.   

Další zemědělská výstava probíhá v Yorkshire, Devon, Kirklees, Helmsley, Mirfield. 

2.6.3 Produkt  

Společnost jako svůj produkt nabízí úzký, ale hluboký sortiment. V pojízdné prodejně 

se prodávají cornish pasty a teplé a studené nealkoholické nápoje.  

 Cornish pasty 

Tradiční pokrm, který je spojen s územím Velké Británie. Historie je úzce spjatá 

s Cornwallem, ale přesný původ je nejasný. Termín pasty je v překladu koláč plněný zvěřinou 

nebo jiným masem.  Již po staletí se pasty plni téměř všemi surovinami.  Pasta je upečena z 
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kukuřičného těsta a skládá se z tradiční náplně  hovězího masa a brambor a obvykle s plátky 

cibule.  

Horníci a zemědělci si brali tento skladný, pohodlný pokrm s sebou do práce, protože 

tomuto účelu dobře vyhovoval. Díky své velikosti a tvaru se snadno nosil v kapse, jeho 

povrch izoloval vnitřní obsah a byl dost odolný na to, aby udržel zdraví prospěšné a výživné 

přísady, které dělníci potřebovali v dlouhých a namáhavých dnech. O tvaru koláče koluje řada 

příběhů, z nichž je nejpopulárnější ten, který tvrdí, že tvar písmene D umožňoval horníkům v 

cínových dolech opakovaný ohřev v podzemí a bezpečnou konzumaci. Krusta (zahnutý a 

zapletený okraj) se používala jako držadlo, které se potom vyhodilo kvůli vysokým úrovním 

arzenu a dalších látek. Tímto horníci nemuseli riskovat bakterie z nečistoty ze špinavých 

rukou. [24] 

 Tradiční cornish pasty má chráněné zeměpisné označení PGI a jsou považovány za 

národní jídlo. Představují 6 % ekonomiky potravin. [24] 

Druhy cornish pasty 

Jedná se o polotovar, který je zamražený a následné úpravy probíhají přímo v místě 

prodeje.  Mražené polotovary se uskladňují v chladícím zařízení, které je součástí nákladního 

automobilu.  

Traditional Steak Pasty 

Tradiční pasta z listového těsta je plněna hovězím masem, cibulkou a brambory. 

Tradiční steak se prodává ve třech velikostech: medium, large, giant. Patří mezi 

nejprodávanější druh.  Na pastě jsou vyryty tři svislé čáry. 

Obr. 2.3  Výběr druhů velikosti past 

 

zdroj: vlastní 
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Cheese & Onion Pasty 

Cheese a Onion obsahuje náplň jako je sýr Chedar, cibule a brambory.  Na pastě je 

vyryto tečkované C.  

Steak & Stilton Pasty 

Steak and Stilton se skládá z hovězího steaku, tuřínu a cibule, která se mísí se 

smetanovou omáčkou vyrobenou ze zralého modrého sýra.  Na pastě je vyryta svislá čára.  

Spicy Chicken Pasty 

Spicy Chicken je složení čerstvého jogurtu, rozinek, směsí curry koření a to vše je 

smícháno s kuřecím masem. Na pastě je vyryta vodorovná čára.  

Vegetable Pasty 

Vegetable pasty je plněná zeleninovým mixem, který se skládá z kukuřice, papriky, 

mrkve a okurky.  Na pastě je vyryto písmeno V.  

Sausage roll  

Sausage roll je rolka z listového těsta plněná párkem. [22] 

Sortiment teplých a studených nápojů  

Nabídka studených nápojů se skládá z především ze značky nealkoholického nápoje 

Coca – Cola. Mezi hlavní druhy patří: Coca-cola, Fanta, Sprite, neperlivá voda, pomerančový 

juice a jablečný juice. Mezi teplé nápoje patří rozpustná káva Nescafé a černý čaj dle nabídky. 

K pastám se nepodávají žádné ochucovadla ani omáčky. Ke kávě a čaji se podává mléko a 

cukr.  

2.6.4 Cena  

Cena je ovlivněna ekonomickou situací na trhu, a je stanovena dle vlastního uvážení 

majitelem prodejny s ohledem na konečného zákazníka a na množství konkurenčních stánků 

na společenské události, tak aby byly pokryty veškeré náklady na provoz mobilní prodejny a 

uspokojivý zisk. Náklady prodejny se skládají z nákladů živé práce, nákladů na zásoby 

(mražené polotovary, nealkoholické nápoje, káva, čaj), nákladů spojených s provozem stánku 

(plynové bomby, čistící prostředky). Energie a voda je součástí nájmu, které se platí 

organizátorům společenské akce. Nájem záleží na organizaci společenské akce, ale především 

je to pevně stanovená částka či procentuální částka odvozená z tržby mobilní prodejny. Dále 
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hraje roli náklad ve formě projetého paliva, dálničních známek a celková údržba nákladního 

automobilu.  

2.6.5 Komunikace  

Jako viditelnou reklamu využívá potisk loga na nákladním automobilu, kde je uveden i 

kontakt. Samotnou reklamou je i mobilní přívěs. Vedle prodejny stojí vysoká tyč, na které je 

umístěna vlajka, aby prodejnu bylo vidět mezi konkurenčními mobilními stánky s 

občerstvením.  Jako reklamní materiál slouží i papírové sáčky, do kterých se pasty balíi. 

Firma je součástí řady asociací, kde se může jako mobilní prodejna zviditelnit např.: 

Nationwide Caterers Association (NCASS), we support british agriculture (v překladu tzn. 

podporujeme britské zemědělství).  

Společnost komunikuje i na internetových stránkách www.cornishpastygroupltd.co.uk, 

také na stránkách oficiálních mobilních prodejen s občerstvením, které soustřeďují kontakty a 

základní informace o prodejcích.  

2.6.6 Prezentace prodejny 

Exteriér prodejny  

Prodejna je laděna do zelené barvy s oranžovým nápisem loga firmy. Dále je na ní 

uveden kontakt, obrázky prodávaných past a sdělení, že pečivo je čerstvě pečené v místě 

prodeje. Po obou stranách prodejní jednotky je uvedena nabídka sortimentu a jeho ceny. 

Prodejna je řešena otvíracím prodejním oknem, ve kterém si zákazníci objednávají nabízené 

produkty. Když je prodejna uzavřena otvírací okno se zavře.  Spodní část prodejny tvoří 

zelená placht esteticky zakrývající kola. Před prodejnou je umístěn malý stůl s cukrem a 

mlékem určený k samoobsluze a v těsné blízkostí se nachází koš na odpadky.  

Interiér prodejny 

Prodejna je řešena pultovým prodejem, zákazníci si tedy objednávají přes pultové 

okno, takže do prodejny vůbec nevstupují.  Na pravé straně prodejny jsou umístěny dvě 

plynovo-elektrické trouby, které jsou napojeny na plyn, který se nachází za prodejnou a na 

elektřinu, která se pomocí kabelů napájí do prodejny. Nad troubami jsou zásuvná zařízení, 

která slouží k odkládání napečených past, které se třídí dle druhů a velikostí.  

U prodejního okna stojí elektrická kasa. Pod prodejním oknem je police, která slouží 

na odkládání drobných věcí, které slouží k běžnému chodu prodejny.  
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Zákazník přímým pohledem u prodejního okýnka vidí nabídku sortimentu a lednici 

s nealkoholickými nápoji.  

V levé straně prodejny je zabudována plynová varna, která slouží na ohřev teplé vody. 

U této varny je dřez a police se zásoby teplých nápojů a jejich příslušenství. 

2.6.7 Personál 

Paul Walters zaměstnává celkem dva managery, čtyři prodejní síly a dva řidiče 

nákladních automobilů.  

Do každého stánku patří jeden manager, který se stará o celkový chod prodejny a je 

zaměstnán tepelným zpracováním zmražených polotovarů. Manager prodejny řeší vztahy se 

zákazníky, stará se o reklamace a stížnosti.  Manager musí splňovat podmínky pro udělení 

certifikátu Level 2 a také splnění hygienického oprávnění.   

Prodejní obsluha má jednotný styl pracovního oblečení, který se skládá z černých 

kalhot, černého trika s logem Cornish Pasty a s černé kšiltovky taktéž s logem.  

Dále se ve stánku pohybují dva prodavači, kteří většinou mají přidělenou pozici a 

rozdělenou práci. Jeden z nich přijímá objednávky a kasíruje zákazníky a druhý z nich se stará 

o balení past a servírování teplých nápojů.  

Pokud se stánek účastní rozsáhlejší akce, která si vyžaduje pracovat více hodin, 

naplánuje se směnný provoz a jsou přizvány další pracovní síly. 

2.7  Swot analýza 

Na základě analýzy současného stavu a osobních zkušeností je možné nastínit silné a 

slabé stránky společnost Cornish Pasty Group Ltd, její příležitosti a hrozby. V následující 

tabulce je zobrazena SWOT analýza vybrané společnosti.  
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Tab. 2.1  Swot analýza Cornish Pasty  

Silné stránky  Slabé stránky 

 Potvrzená kvalita sortimentu 

 Kvalifikovaný personál 

 Mobilita 

 Široký výběr akcí 

 Samostatnost 

 Ochranný zákon 

 

 Žádná marketingová komunikace 

 Vysoká konkurence 

 Vysoké náklady 

 Nestálí zákazníci 

 

Příležitosti  Hrozby 

 Změna nákupního chování 

 Vzroste počet pořádaných akcí 

 Rozšíření prodejen 

 

 Úbytek pořádaných akcí 

 Změna chování zákazníků 

 Krize 

 Státní regulace 

 Zvýšení daní 

 

Zdroj: vlastní 
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti 

zákazníka 

Společnost, která si v současné době přeje uspět na trhu má základní povinnosti jako je 

neustálá péče o produkty a jejich inovaci, ale i také zajistit svým zákazníkům maximální 

spokojenost. [35] 

V přítomnosti se trhy výrobků a služeb nachází pod vlivem několika faktorů jeden 

z nich je stále intenzivnější tlak konkurenceschopnosti. Je tedy dostatečným důvodem pro 

nabývající intenzitu boje podniků o zákazníka. Došlo tedy k jistým změnám charakteru trhu a 

to z prodávajících na trh kupujících. [35] 

3.1 Zákazník  

Zákazníka lze chápat jako klíčovou marketingovou kategorii, na kterou je potřeba se 

zaměřit. Vytvářet tržby smí pouze zákazník, nejsou to produkty, ale právě zákazníci, kteří je 

vytváří. Zákazník formuluje požadavky a priority na nákupním rozhodnutí – vyměňuje své 

peněžní prostředky za nabízený produkt [6] 

 „ Zákazník není králem, ale diktátorem. Na něm záleží naše bytí nebo nebytí. Je na 

nás, zda vytvoříme prostředí, kde je zákazník pro každého pracovníka tím nejdůležitějším, ke 

komu se naši zaměstnanci obracejí a uspokojují jeho potřeby. Vždy musí být toto prostředí 

zaměřeno směrem ven.“ [12, str.123] 

Je krásná představa, že mezi zákazníky budeme mít i takové, co celý svůj život 

nakupují jen u jedné firmy, ale není možná. V současné době zákazník myslí jen na svůj 

osobní prospěch a pokud mu konkurence nabídne lepší podmínky, klidně začne nakupovat u 

ní. Cílem společností je získat zákazníkovu věrnost na ohraničenou dobu. [33] 

Na zákazníka je také třeba pohlížet na aktivního a platného nositele produktových 

idejí. Může se stát důležitým faktorem úspěchu nového produktu. [15 ] 

Pět příspěvků zákazníka 

 zákazník jako poptávající jehož požadavky je možno zjistit výzkumem trhu 

 zákazník jako aktivní spoluautor v procesu vývoje produktu, poskytuje nové 

idey, podněcuje řešení problému 
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 zákazník je novátor jehož hotové řešení problému bude realizováno a uvedeno 

na trh 

 zákazník jako zdroj poznatků o použití poskytovatel retencí o produktu  

 zákazník jako pomocník při zdolávání vnitropodnikových překážek u výrobce 

tím ze snižuje nejistotu.  [14] 

3.1.1 Typologie zákazníka 

Každý prodávající by si měl definovat svoje cílové skupiny, ale často se zaměřuje jen 

na demografickou segmentaci, která není dostačující pro celkový a plastický obraz cílového 

zákazníka.  [21] 

Základní typologie zákazníků:  

 typologie konstituční Kretschmera a Sheldona 

 typologie podle typu osobnosti 

 typologie založená  na  osobnostních  vlastnostech  a  hodnotových systémech  

 typologie založená na dimenzi přátelskosti a vůdcovství  

 typologie z hlediska nákupního chování 

 typologie založená na analýze životního stylu [17] 

Konstituční typologie je postavená na stavbě těla člověka vychází z toho, že 

temperament a stavba těla jsou na sebe podmíněně nervovými spoji a hormony závislé.  

Odvozujeme od toho typy pyknické, leptosomní, atletické a displatické.   

Typologie typ osobnosti je založená podle míry stability a lability, introverze a 

extroverze rozčleňuje zákazníky do skupin. Je založena na psychometrice.  Definuje typy 

zákazníků jako melancholik, flegmatik, cholerik a sangvinik.  

Typologie založená na dimenzi přátelskosti a vůdcovství interpretuje typy 

zákazníků sociolabilní ,diktátorský, byrokratický a výkonný typ. [17] 

 Sociolabilní typ – přátelské a laskavé chování, lehce se nadchne, snadno 

ovlivnitelný. Tento zákazník se získá ke koupi obvykle tím, že právě tento 

výrobek či služba uspokojí specificky jeho potřebu bezpečné investice. 
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 Byrokratický zákazník je konzervativní, potřebuje čas na přemýšlení o 

nákupu, K takovému zákazníkovi jednat s trpělivosti a postupně si k němu 

budovat cestičku důvěry.  

 Diktátorský typ je egocentrický, sám se rozhodne, nebojí se rizika. Pro 

jednání s diktátorem je důležité uplatnit principy asertivity.  

 Výkonný typ zákazníka  samostatný, nezávislý, klidný a vřelý. Ví, co chce a 

jeho chování je velice příjemné a otevřené. Při jednání s tímto zákazníkem by 

se měli zdůrazňovat výhody při koupi produktu či služby.  

Typologie z hlediska nákupního chování rozděluje 4 typy zákazníků. 

 Bio zákazníci touží hlavně po ekologických a přírodních statcích.  

 Vizionářští zákazníci rádi zkouší nové příležitosti a rádi vystupují ze 

stereotypu.  

 Hedonističtí zákazníci jejich účel nákupu je hlavně prožít radost a podle toho 

se chovají. Snaží se všemi smysly zachytit prožitky.  

 Zákazníci s představivostí si představují, že každý produkt vypráví příběh a 

měl by jim nabídnout něco ze života. Měli bychom více ukazovat lidské 

hodnoty v našem industriálním světě. [17] 

Typologie zákazníků ve vztahu k životnímu stylu. Patří k nejvýznamnějším 

položkám chování zákazníků.  Rozlišujeme dvě okrajové a šest základních skupin životního 

stylu.  Jsou konstruovány z charakteristik člověka a to z osobní orientace jedince a hmotných 

a nehmotných zdrojů jedince.  

Každý jedinec má určité své cíle a představy a něco si přeje. Ten cíl je chápan jako 

objekt, ke kterému směřuje motivace. Když jedinec splní svůj cíl, dosáhne tím uspokojení, 

v opačném případě může vést k frustraci jedince. Lidské vztyčené cíle mohou být krátkodobé 

a dlouhodobé. V případě dlouhodobých podnět a reakce na něj se nachází v delší časové 

mezeře. Všechny jevy zákaznického chování se promítají i do rozhodování o nákupu. 

Nákupní chování můžeme zahrnout mezi 5 etap: posuzování problému, hledání informací, 

zhodnocení alternativ, rozhodnutí o nákupu, vyhodnocení nákupu. [16] 
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3.1.2 Nákupní rozhodovací proces 

Poznání problému  

Zákazník cítí potřebu, kterou daným nákupem si přejeme uspokojit. Může jí o potřeby 

hmotné či nehmotné nebo, co se týká otázky času aktuální či budoucí. Jedinec reaguje snahou 

uspokojit svoji naléhavou potřebu.  

Hledání informací  

K určitým rozhodnutím je zapotřebí jistá míra informací. Informace, které nám 

chybějí, nemůžeme je získat, znásobují pocit rizika.  V opačném důsledků  přebytku 

informací vedou k dezorientaci. Mezi hlavní zdroje informací patří osobní zdroje – čerpáme 

především ze své zkušenosti a dále pak i s ostatních sdělovacích prostředků. 

Zhodnocení alternativ 

Následně si informace srovnají až k naleznutí nejlepší varianty. Do volby se zapojují 

emocionální procesy.  Zhodnocení alternativ, srovnání informací a volba nejlepšího výsledku, 

zapojení emocionálních procesů.  

Rozhodnutí o nákupu 

Když si zákazník je jistý výrobkem, rozhoduje se kdy daný nákup uskutečnit.  

Vyhodnocení nákupu 

Jak je spojený zákazník, o to by se měl prodejce neustále zajímat a tvořit si stálé 

zákazníky a pomocí nich získávat nové. [16] 

3.2 Spokojenost zákazníka 

Můžeme chápat jako psychologický stav, který je vygenerován z celé řady faktorů. 

Některé z nich jsou vysvětlitelné a srozumitelné (kvalita, rychlost dodávek, cena). Další řada 

faktorů spokojenosti však vychází z jiných než objektivně  - racionálních pohnutek a to již ze 

zmíněné osobnosti a typologie zákazníka. [9] 

Zákazník vnímá reálnou hodnotu po nákupu výrobku či služby, když srovná předešlé 

požadavky a představy reality, je v něm vyvolán pocit spokojenosti či nespokojenosti.  

Spokojenost lze obecně chápat jako pocit radosti nebo zklamání určité osoby, která byla 

vyvolána porovnáním vnímaného výsledku k jeho očekávání.  Pokud však nedojde ke splnění 
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očekávání zákazníka, tak se cítí být nespokojen.  Ovšem v opačném případě pokud předčí 

výrobek či služba zákazníkovo očekávání je nadmíru spokojen nebo potěšen. [7] 

Pojem spokojenost patří do subjektivní skupiny, která je charakterizována výrazně 

individuálním obsahem a její klasifikace se proto pohybuje na výrazně individuální škále. [11] 

Spokojenost zákazníka můžeme také chápat jako souhrn pocitů, které jsou vyvolány 

rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou uspokojení. V závislosti na povaze těchto 

rozdílů lze definovat tři základní stavy spokojenosti: [7] 

 Tzv. potěšení zákazníka – to co zákazník vnímá a poskytnutá hodnota 

převyšuje očekávání a představy zákazníka. Zákazník je více než spokojen 

s tím, co obdržel.  

 Plná resp. naprostá spokojenost  – vnímaná realita a očekávání je ve shodě 

s potřebami. Zákazník cítí uspokojení ze všech jeho požadavků, které byly 

nákupem docíleny.  

 Limitovaná spokojenost  –  požadavky zákazníka se odlišují od vnímané 

reality. Zákazník je sice do jisté míry uspokojen, ale velikost je nižší než 

v předešlých dvou stavech. [7] 

Měření spokojenosti zákazníků je založen na celkové spokojenosti. Tu ovlivňuje 

mnoho faktorů spokojenosti, které ovšem musí být měřitelné a musí být znám jejich význam 

pro zákazníky v celkové spokojenosti. [11] 

Nejčastěji lidé míru své spokojenosti se službou poměřují podle následujících 

kritérií: 

 ve vztahu k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena 

 ve vztahu k předchozím zkušenostem 

 ve vztahu k ceně 

 ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům či 

předpisům 

 ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb 

 ve vtahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení 

 ve vztahu ke druhým lidem [11] 
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Spokojený zákazník je pro podnik jeden ze základních cílů. Není větší úspěch než 

uspokojování zákazníků podniku, kterým se zavázal prodávat. Neznamená to však, že by 

organizace měla opustit své konkurenční obchodní smysly a stane se neziskovou. Spokojenost 

zákazníků je jistou investicí, protože procesy se spokojeností zákazníka nepřináší výsledky ve 

velmi krátkém období.  Přínosy jsou realizovány ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. 

Prostředky by měli být použity k pochopení požadavků zákazníků, shromažďování údajů o 

zákaznících k jejich následné analýze.[2] 

Pro měření spokojenosti zákazníka se obvykle používá index spokojenosti zákazníka. 

(ACSI, ECSI). ACSI je americký způsob k měření a ECSI je evropský přístup k měření 

spokojenosti.  Dále se táké používá model Kano.  

Spočívá v definici  sedmi  hypotetických  proměnných.  Vztahy  mezi  těmito  

proměnnými  ukazuje obrázek č. 3-1. 

Obr. 3.1  Model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: [8] 

Image  

 Jedná se otázky, které se vztahují ke společnosti. Vyhodnocují, jak je daná organizace 

důvěryhodná, spolehlivá, zákaznicky orientovaná, inovativní a pokroková, 

konkurenceschopná a jestli je pro veřejnost přínosná. Jedná se tedy o souhry hypotetické 

proměny vztahu zákazníka ke značce podniku nebo k produktu. Vyobrazuje základ analýzy 

spokojenosti zákazníka. [8] 

 Očekávání zákazníka 

Předešlé zkušenosti a aktivity firmy má za výsledek očekávání, a to má na spokojenost 

zákazníka podstatný vliv. Jde o vnímání zákazníka před realizací, kdy se vyhodnocuje 
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celková očekávaná kvalita i přizpůsobení výrobku zákazníkovi, zda spolehlivostí očekávání 

produkt odpovídá individuálním nárokům zákazníka. [8]  

Vnímaná kvalita   

Hodnotí nejen samotný výrobek, ale i doprovodné služby, které souvisejí s dostupností 

výrobku.  Pozorujeme celkové hodnocení kvality produktu a služby, porovnává se kvalita 

pozorovaného produktu s kvalitou produktů konkurenčních. Také se prověřuje zda kvalita 

uspokojuje zákazníka. [8] 

Vnímaná hodnota   

  Je spjata na jedné straně s cenou produktu a na druhé straně s užitkem jaký zákazník 

očekává.  Můžeme ji formulovat jako poměr ceny a vnímané kvality.  

Spokojenost zákazníka   

 Zobrazuje tedy celkovou spokojenost s produktem popřípadě službou. Srovnává jí se 

zde získaný výrobek  či služba se zákazníkovu ideální představou  a také míra spokojenosti 

s předcházejícím očekáváním.  

Stížnosti zákazníka   

 Podnik se nejvíce zde zaobírá frekvencí stížností, kdo stížnosti zpracoval a jak.  

Vzniká z nich nerovnováha výkonu a očekávání.  

Loajalita zákazníka   

Jedná se o pozitivní nerovnováhu výkonu a očekáváním. Má za následek opětovnou 

koupi, doporučení produktu a cenovou tolerancí. [8] 

Mezi přínosy měření indexu spokojenosti zákazníka ECSI  patří získávání podkladů a 

argumentů pro: [32]   

 další zlepšování systému řízení jakosti a zákaznického servisu  

 plánování, tvorbu a prodej nových produktů 

 efektivnější práci managementu  

 marketingové rozhodování a plánování 

 průběh rozhodování a plánování na základě znalostí a ověřených faktů 

 nikoli na základě intuice, představ a přání  
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 prezentaci výsledků vlastní práce 

 jednání o dalším financování  

3.2.1 KANO model  

Metoda modelu KANO je postavena na rozdělení požadavků na vlastnosti nabízeného 

produktu nebo služby do tří základních skupin: 

 Povinné - pokud tyto požadavky nejsou splněny, zákazník bude velice 

nespokojen. Na druhou stranu má jejich splnění jen malý vliv na spokojenost, 

jde o základní kritéria produktu. 

 Jednorozměrné (one-dimensional) - u těchto požadavků lze vysledovat lineární 

závislost jejich naplnění a spokojenosti zákazníků – čím více je požadavek 

splněn, tím spokojenější je zákazník.  

 Atraktivní (attractive) - tyto požadavky mají nejsilnější vliv na spokojenost 

zákazníků. Jejich naplnění vede k více než proporcionálnímu nárůstu 

spokojenosti zákazníků. Zároveň platí, že pokud nejsou tyto požadavky 

splněny, tak to nevede k nespokojenosti zákazníka. [5] 

Obr. 3.2  Kano model 

 

Zdroj: [5] 
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3.3 Význam spokojenosti zákazníka 

V současné fázi rozvoje trhu a vývoje úrovně marketingového řízení nabývá 

hodnocení spokojenosti zákazníka neustále většího významu.  Zákazník, který je s 

nakupovanými produkty a poskytovanými službami spokojený, se k dané organizaci vrací, 

nakupuje u ní pravidelně nebo více a podává reference o svých zkušenostech ostatním 

potencionálním zákazníkům. [11] 

Když si uvědomíme, že bez zákazníků neexistuje podnikání je  zřejmý velký význam 

spokojenosti zákazníků. Jeden nespokojený zákazník může poslat spoustu dalších zákazníků 

od vaší společnosti. Čím se podnik více zaměří na udržení zákazníka a zákaznické podpory 

tím více získá stabilní prosperitu. Je důležité se také zaměřit na strategii spokojenosti 

zákazníků bez ohledu na to, jak velká je společnost. [31] 

Důvody maximální pozornosti a péče o zákazníka a jeho spokojenost. 

 Mít spokojeného zákazníka, který je nám věrný, vyžaduje k jeho udržení méně 

času, úsilí i peněz než získávat nového. 

 Odlákání spokojeného zákazníka konkurenci by znamenalo snížení ceny až o 

30% při stejné hodnotě produktu, kdežto náš spokojený zákazník je ochoten 

zaplatit i vyšší cenu. 

 Při nenadálých problémech jakými jsou např. stávky zaměstnanců, havárie, 

nedodržení termínů dodavatelů či mediální kauzy, je náš spokojený a věrný 

zákazník ten, kdo nás dokáže pochopit a bude se chovat ohleduplně a tím firmě 

umožní lépe takovou krizi překonat. 

 Spokojený zákazník formou neplacené ústní komunikace předá doporučení, a 

tím i svou dobrou zkušenost třem dalším. 

 Spokojený zákazník je lépe nakloněn ke koupi i jiných produktů z naší nabídky 

 Tím, že nám náš spokojený zákazník k nám bude otevřený, svěřuje své 

zkušenosti a poznatky ohledně našeho produktu, a to i s nabídkou od 

konkurence, nás vede k dalším inovacím a zlepšením se. 

 Zpětná vazba s naším spokojeným zákazníkem je pocit uspokojení našich 

zaměstnanců, a také hrdosti na svou práci a firmu. [3] 
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3.4 Měření spokojenosti zákazníka 

Spokojenost zákazníků je  nutné  měřit  pravidelně.  K měření  spokojenosti  se  

nejčastěji užívá těchto metod: [7] 

 průzkumy spokojenosti zákazníka  

 mystery shopping  

 analýza ztráty zákazníků  

 analýza stížností zákazníků 

3.4.1 Průzkum spokojenosti zákazníka 

Průzkumy spokojenosti zákazníka se nejčastěji provádí prostřednictvím dotazování. 

Základním nástrojem pro dotazování je dotazník, zároveň i plní i funkci záznamového média 

v postupech měření spokojenosti. [7] 

Dotazník naplňuje tyto funkce :   

 získává stejný soubor informací od každého dotazovaného 

 poskytuje strukturu a proces k získávání informací 

 umožňují sběr dat jejich následné zpracování  

 Struktura dotazníku by měla mít minimálně tyto samostatné části:  

 vstupní informace pro respondenta (odpovídajícího zákazníka)  

 část umožňující vyhodnotit celkovou spokojenost zákazníka  

 část hodnotící jednotlivé znaky spokojenosti  

 část umožňující segmentaci odpovědí 

Formáty dotazníků k měření spokojenosti  

 formát check-listů - jedná se o  nejjednodušší hodnocení a má pouze dvě 

možnosti ( spokojen – nespokojen, ano – ne)  

 formát Likertův - otázky jsou v podstatě vyjádřeními o určitém stavu znaku 

spokojenosti a zákazník pouze vyjadřuje souhlas, resp. nesouhlas s uvedeným 

výrokem 
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 formát verbální - otázky jsou zde přímo ve formě definovaných znaků 

spokojenosti a zákazníci  odpovídají vyznačením jednoho z možných stavů své 

spokojenosti (obvykle definovaných v rozsahu od „velmi nespokojen“ až po 

„velmi spokojen“) 

 formát numerický - numerická škála je pravděpodobně „uživatelsky 

nejpřívětivější“ – tzn. pro zákazníka nejkonkrétnější z hlediska vyjadřování 

míry spokojenosti [29] 

3.4.2 Mystery shopping  

Pracovníci výzkumu se vydávají za fiktivní zákazníky. Hodnotí vyjednávající a 

komunikační dovednosti prodavačů. Zaznamenávají si důležitá fakta. Mohou do podniku 

přijít s konkrétním problémem, aby poznali, jak se chovají zaměstnanci k zákazníkům a jak se 

staví k problémovým situacím. Příkladem můžeme uvést stěžování na jídlo v restauračním 

zařízení a čekat jak se majitel zachová. [6] 

3.4.3 Analýza ztráty zákazníků  

Tato analýza se zakládá na kontaktování zákazníku, kteří přestali u dané firmy 

nakupovat, nebo kteří začali nakupovat u konkurence, ve snaze pochopit, proč k tomu tak 

došlo. Firma by proto měla monitorovat míru ztráty zákazníků a zároveň provádět výstupní 

pohovory. Neustálé zvyšování míry ztráty vypovídá o neuspokojení zákazníka firmou. [6] 

3.4.4 Analýza stížností zákazníků  

Již několikrát bylo potvrzeno, že stačí jen pár nespokojených zákazníků, kteří si stěžují 

a i zbytek našich zákazníků přechází bez jakéhokoli prodlení ke konkurenci. Firma by měla 

mít funkční systém ke třídění stížností, které poskytují konkrétní informace pro jejich 

analýzu. [6] 

Mezi další používané metody průzkumu spokojenosti zákazníka by bylo možné zařadit 

také následující metody. [27] 

 pouze−spokojenost 

 diferenční analýza 

 model důležitost −spokojenost   
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 multiplikativní přístup   

 

3.4.5  Pouze−spokojenost  

Jedná se o metodu průzkumu spokojenosti zákazníka.  Tazatelé žádají respondenty, 

aby vyznačili na sedmibodové škále, jak dobře si vede organizace. (Běžně se používá škála 

pětibodová. V škálovém systému je hodnota 1, která odpovídá naprosté nespokojenosti a 

hodnota 7, kde je naprosté nadšení. Všechny vlastnosti se sečtou, přičemž položky s nejnižším 

hodnocením spokojenosti jsou ty, které je třeba zlepšit. [27] 

3.4.6 Diferenční analýza  

Rozdílem od předešlého průzkumu spokojenosti je, že u každého respondenta se 

vypočítají odlišnosti a rozdíly mezi skórem důležitosti a skórem spokojenosti. Toto bodové 

hodnocení důležitosti je měřeno na škále, ale škála 7 odpovídá velice důležitému a škála 1 

méně důležitému. Ke zlepšení jsou výsledky největších rozdílů. Každá vlastnost by se měla 

seřadit podle důležitosti a podle metody stanovení priorit by tedy neměla být jen uvedený 

rozdíl. [27] 

Příkladem je vlastnost s hodnocením důležitosti 6.2, hodnocením spokojenosti 5.o a 

rozdílem 1.2 by měla získat vyšší akční prioritu než vlastnost se stejným rozdílem, avšak 

s hodnocením důležitosti 4.5 a hodnocením spokojenosti 3.3. Vlastnosti, které mají stejný či 

podobný rozdíl nemusí však být pro zákazníky stejně důležité a nebudou mít na jejich 

spokojenost stejný dopad. Jsou li- odečtené hodnoty u jednotlivých vlastností stejné nebo 

blízké, tak by měly být řešeny převážně vlastnosti s vyšší důležitostí. [27] 

3.4.7 Model důležitost-spokojenost (D-S)  

I tento model pomocí kvadrantové mapy označuje zóny, které vyžadují určité zlepšení 

a to srovnáním úrovní spokojenosti a důležitost u různých hodnocených atributů.  Poukazuje 

hlavně na význam atributů, které zákazníci považují za nejdůležitější vedle těch, v nichž daný 

podnik dosahuje špatných výsledků.  Tento model převážně řeší vztahy mezi spokojeností a 

důležitostí.  V grafický model se skládá z akčních priorit – nejvyšší jsou položky s vysokou 

důležitostí a nízkou spokojeností.  Jako cíl se v tomto modelu klade nalézt atributy ve druhém 

kvadrantu. Pokud se v daném kvadrantu nachází více atributů a firma není kompetentní 
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k tomu, aby je zlepšila. Může všechny atributy seřadit podle priority a to tak, ze se zaměří na 

atributy s vyšším stupněm důležitosti a nižší úrovní spokojenosti. [27] 

3.4.8 Multiplikativní přístup 

Využívá důležitost jako váženou proměnou a vylučuje tvrzení, že důležitost je 

náhradní hodnotou za zákazníkovo očekávání výkonnosti podniku. Z rozdílu mezi nejvyšším 

možným hodnocením spokojenosti a zákazníkovým vnímáním výkonnosti podniku ( 

hodnocením spokojenosti) se vypočítá skóre nespokojenosti. Skóre nespokojenosti se pak váží 

podle skóre důležitosti. Vážené skóre nespokojenosti slouží k hierarchizaci oblastí vyžadující 

zlepšení. Platí, že vlastnosti by měly být seřazeny podle důležitosti, aby bylo možné určit, 

která z nich má akční prioritu. [27] 

3.5 Obchod 

Pojem obchod můžeme chápat v několika zásadních pojetí: jako činnost či jako 

instituci. Můžeme tedy říci v širším a v užším pojetí.  

Obchod jako činnost představuje nejobsáhlejší pojetí. Do této činnosti se zahrnuje 

přinejmenším nákup a prodej zboží. Těmito činnostmi se mohou zabývat i ty subjekty, kterým 

hlavním předmětem podnikání je výroba.  V nejširším významu patří do obchodu i služby. 

Jedná se o služby, které souvisí s prodejem zboží nebo také o výhradní prodej služeb. [20] 

3.5.1 Maloobchodní prodej  

Z hlediska působení v dané oblasti členíme maloobchodní síť na stálou a doplňkovou. 

Stálá maloobchodní síť funguje v dané lokalitě po celý rok, pravidelně, s konstantní zájmovou 

oblastí. Doplňková maloobchodní síť je pak tvořena jednotkami používanými pro nabídku při 

krátkodobém a místním zvýšení poptávky. Z hlediska působení lze členit také na stacionární 

s pevným stanovištěm a ambulantní, která mění své místo působení. [12] 

Ambulantní prodej 

Můžeme tak definovat prodejnu, která nemá pevné místo svého působení a přemisťuje 

se z jednoho místa na druhé.  Jde o způsob prodeje, který není určen místem prodejního 

stanoviště. Může být určeno pásmo, region.  
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Za ambulantní prodej jsou všeobecně považován pochůzkový prodej (omezen na 

prodej lehkého zboží v přenosných košících), stánkový prodej (tabákové výrobky, noviny, 

ovoce a zelenina), prodej pojízdných prodejen. 

Ambulantní prodejny v oblastech s malým osídlením, u kterých se jedná zejména o 

horské a podhorské oblasti, popřípadě oblasti okrajů velkých sídel. Nabízený sortiment je buď 

smíšený, tedy široký s malou hloubkou nebo specializovaný úzký a hluboký. Ceny bývají 

poměrně vysoké vzhledem k nákladům na přepravu a malému rozsahu prodeje. [12] 

Ambulantní prodej pro příležitostný prodej. Jsou to především jednorázové akce 

typů různých trhů, poutí, slavností, sportovních akcí apod. Nabídka je zpravidla omezena na 

občerstvení, dárky, hračky aj. 

3.5.2 Maloobchodní mix 

Chování spotřebitele může být ovlivněno souborem vnitřních činitelů, což chápeme 

jako marketingový mix pro maloobchodníky. Aby co nejlépe vyhovovali vnějším 

podmínkám, musí být navzájem kombinovány a propojeny nástroje mixu jako produkt, cena a 

komunikace. [18] 

Maloobchodní mix se skládá z umístění prodejny, sortiment, cena, marketingová 

komunikace, prezentace prodejny a personálu.  

Umístění prodejny 

Mezi klíčové rozhodnutí, která má dopad na celou prodejnu je výběr lokality, ve které 

společnost bude uskutečňovat svůj předmět činnosti. Při volbě konkrétního místa prodejce 

rozhodne, zda bude prodejna umístěna samostatně nebo skupinově s ostatními 

maloobchodními jednotkami. Toto rozhodnutí je podmíněno charakterem dané oblasti, 

konkurencí, cílovým segmentem a cenovou politikou. [18] 

Sortiment 

Pod pojmem sortiment se rozumí systematicky uspořádaný soubor produktů, které 

firma nabízí svým zákazníkům. Může se jednat o systematicky utříděný soubor zboží, které 

obchodní firma prodává konečným spotřebitelům. [18] 

 Maloobchodní provozovatel se rozhoduje jak široký a hluboký bude jeho sortiment, 

který nabízí cílovým skupinám na trhu. S tímto rozhodnutím je spojen typ maloobchodní 
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prodejny. Ve specializovaných prodejnách se najde užší sortiment zboží, který je dostatečně 

hluboký. [18] 

Cena 

Je dominantním nástrojem pro prodejce. S cenou může prodejce v podstatě snadno 

obchod ovládat. Určení cen sortimentu je především na obchodníkovi. 

Typ maloobchodní jednotky a volba klíčového sortimentu je součástí nastavení cenové 

hladiny. Při tvorbě cenové hladiny je přihlíženo na nabídku, která je určena cílovému 

segmentu, charakter nabízeného zboží, náklady spojené s činností a hlavně cenová hladina 

konkurence.[18] 

Marketingová komunikace 

Všechny složky komerční i nekomerční komunikace, které podporují marketinkové 

strategie firmy, označujeme marketingová komunikace. Jde o řízený proces, jehož hlavním 

úkolem je poskytnutí informací, přesvědčování nebo ovlivňování cílové skupiny.Osobní 

prodej, podpora prodeje je nejčastější složkou marketingové komunikace. [1] 

 Osobní prodej. Je velice důležitý pro odlišení od konkurence pro malé 

prodejny. Vstřícný, ochotný, příjemný personál je často důvodem nákupu i ve 

vzdálenější prodejně.  [1]  

 Podpora prodeje.Podpora prodeje patří mezi nejvyuţívanější prostředek 

komunikačního mixu v obchodě. Mnohé  aktivity  probíhají  právě  v místě  

prodeje.  K formám  podpory  prodeje  náleţí ochutnávky,  vzorky  zboţí,  

názorné  ukázky  vlastností  výrobku,  zvýhodněné  nabídky, spotřebitelské  

soutěţe,  věrnostní  programy,  pomůcky  v místě  prodeje  (POP  materiály)  a 

merchandising. [1]  

Prodejna 

Tvorba nákupního prostředí je významným rysem provozu maloobchodní jednotky.  

Nákupní prostředí je tvořeno všemi prvky maloobchodní jednotky a jejího provozu – tj. 

zbožím, pracovníky, plochami, zařízením, stavbou, provozními operacemi a také zákazníky 

samými..Získání zákazníka a nalákání ho ke vstupu do prodejní jednotky je hlavním cílem 

vnějšího designu. Již na velkou vzdálenost působí jako stimul architektura jednotky. 

Pomocí zajímavého architektonického řešení je možné přilákat zákazníka blíže a umožnit tím 

i zapojení ostatních stimulů z větší blízkosti. [14] 
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Personál 

Personál je v maloobchodních jednotkách se zákazníky v neustálém kontaktu. Je velmi 

důležité jeho chování, profesionalita i vystupování. Je tím ovlivněna návštěvnost i image 

prodejny. Vystupováním, vzhledem, znalostmi a komunikativními dovednostmi je 

reprezentována každá prodejní jednotka. [14] 
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4 Metodika sběru dat 

Spokojenost zákazníků s mobilní prodejnou Cornish Pasty byla prováděna 

kvantitativním výzkumem, jehož metodika je rozdělena na část přípravnou a realizační.  

4.1 Definování problému  

V současné době rapidně vzrůstá počet mobilních prodejců s občerstvením na 

společenských událostech a akcích ve Velké Británii. Konkurence roste a snižuje se tak počet 

zákazníků a tím i profit. Majitel prodejny tedy nemůže ignorovat konkurenční prostředí a 

musí neustále sledovat jeho chování a vývoj. Měření spokojenosti zákazníků by tedy mělo 

vést k získání informací o spokojenosti či nespokojenosti zákazníků a možného odlivu 

zákazníků ke konkurenci. V případě mobilní prodejny, která nemá stálé umístění a stálou 

klientelu, je důležité zákazníky zaujmout na první pohled a informovat co největší 

potencionální klientelu. Prodejna také musí působit seriózním dojmem a mít schopnost 

vzbudit v zákaznících důvěru, protože příprava konečného produktu probíhá přímo v místě 

prodeje.  

4.2 Definování cíle  

Cílem výzkumu bylo změřit spokojenost zákazníků s mobilní prodejnou Cornish 

Pasty, zjistit případné nedostatky a navrhnout opatření na jejich odstranění či zlepšení.  

Mezi dílčí cíle výzkumu patřilo zjistit spokojenost s produkty, které nabízí mobilní 

jednotka, jedná se především o kvalitu a cenu. Výzkum se také zabýval tím, co zákazníkům 

chybí v nabídce občerstvení a nápojů, i když se jedná o specifickou prodejnu, která prodává 

jeden druh občerstvení. Zboží je ale dostupné ve více variantách, dílčím cílem bylo 

identifikovat postrádající variantu k vyšší spokojenosti s nabídkou produktů. Pokud půjde o 

nějaký návrh na vytváření zcela odlišné varianty, než je v nabídce výhradního dodavatele, 

společnost může předložit výsledky distributorovi a ten může přemýšlet o jejich realizování. 

Dalším dílčím cílem je zjistit spokojenost zákazníků s obsluhou a prodejnou. Dalším záměrem 

bylo zjištění zdrojů, z kterých zákazníci se dostali do kontaktu s prodejnou. 
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4.3  Plán výzkumu  

4.3.1 Typy a zdroje údajů 

Pro výzkum bylo využito primárních i sekundárních údajů. Primární údaje byly 

zjišťovány formou dotazníkového šetření spokojenosti od zákazníků prodejny a sekundární 

zdroje byly použity převážně z internetových stránek, od zaměstnanců a z interních zdrojů 

společnosti.  

4.3.2 Metoda sběru dat 

Výzkum spokojenosti zákazníků prodejny Cornish Pasty, byl prováděn pomocí 

písemného dotazování. (Dotazník je uveden v příloze č. 3 v anglickém a českém jazyce.). Pro 

sběr dat byla použita nereprezentativní technika výběrového vzorku a to metoda vhodného 

úsudku. Výzkum probíhal v březnu 2012 v místě, kde prodejna Cornish Pasty provozovala 

svoji činnost. Pro výzkumný terén byli naplánovány tři větší společenské akce. Dvě 

víkendové a poslední jednodenní. Dotazníky byli předkládány zákazníkům po uskutečněném 

nákupu obsluhujícím personálem a jsou zcela anonymní. Personál je ukládal dále do složky, 

ke které neměl nikdo přístup. Základní soubor tvoří všichni návštěvníci společenských akcí a 

výběrový vzorek byl naplánován na 180 respondentů.  

4.3.3 Návrh dotazníku  

Písemný dotazník obsahuje úvod a 18 otázek. V úvodu je řešeno kdo a za jakým 

účelem sbírá data. Jelikož osoba provádějící výzkum nepochází z Velké Británie, bylo zde 

nutné uvést zemi původu. Dále byli respondenti ubezpečeni, že informace jsou zcela 

anonymní. Dotazník také obsahuje poděkování a návod na jeho vyplnění.  

Respondenti se v dotazníku setkávají s uzavřenými otázkami, kde už mají předvolený 

výběr možností odpovědí a také s otázkami škálovými, které umožňují vícestupňové 

hodnocení spokojenosti. Zákazníci se mohou vyjádřit k daným faktorům na pětistupňové 

hodnotící škále.  Závěrečná část dotazníku obsahuje identifikační otázky, které se týkají 

samotného respondenta.  
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4.3.4 Rozpočet výzkumu 

Náklady na výzkum zahrnují tisk dotazníků a poštovné. Do Velké Británie byl poslán 

dotazník v elektronické verzi, na místě byly dotazníky vytištěny a po ukončení dotazování 

poslány poslány zpět do České republiky. Všechny náklady byly hrazeny autorem práce.  

Počet dotazníků        180 ks 

Rezerva           10 ks 

Celkem         190 ks 

 Náklad na 1 dotazník           3 Kč 

Celkem         570 Kč 

Poštovné a balné        350 Kč 

Náklady ušlé práce     1 000Kč 

 Celkem                 1 930 Kč 

4.3.5 Harmonogram činností 

Tab. 4.1  Plán činností 

Činnost 

               

Měsíce 

Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Definice a cíle problému  X X     

Plán výzkumu   X X X   

Tvorba dotazníků  X X X    

Pilotáž     X X  

Realizace výzkumu      X  

Vyhodnocení výzkumu       X 

Návrhy a doporučení       X 

 

Zdroj : vlastní 

4.4 Realizační fáze 

4.4.1 Pilotáž 

Pilotáž byla prováděna mezi známými a rodinnými příslušníky autorky. Jednalo se 

spíše o porozumění otázkám. Vyskytl se problém u otázky č. 3 a jeden faktor byl změněn 
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z kvality personálu na kvalifikovanost personálu. Do dalších faktorů pak byla zařazena 

otázka, která se týkala obsluhy a hygienické přípravy produktů. To stejné se změnilo i 

v otázce č. 4, která souvisí s otázkou 3 a hodnotí spokojenost daných faktorů.  

Další pilotáž byla prováděna na manažerce prodejny a anglických přátelích, kteří mají 

zkušenosti s prodejem. Ti se zaměřili na identifikační otázky a pomohli autorce upravit příjem 

respondentů.  

4.4.2 Sběr údajů  

Shromažďování bylo uskutečněno od 21. do 30. března 2012. Dotazováno bylo 169 

zákazníků Cornish Pasty. Dotazování proběhlo písemnou formou, kde dotazník byl 

předkládán zákazníkům přímo v místě prodejny. Po vyplnění zákazníci vrátili vyplněný 

dotazník obsluze Cornish Pasty.  Všechny dotazníky byly anonymní, proto obsluha vložila 

vyplněný dotazník do určené složky a dále již k těmto datům neměla přístup.  

4.4.3 Zpracování údajů 

Nástroje výzkumu byly překontrolovány a neúplné dotazníky byly vyřazeny. Získaná 

data se vyhodnocovala pomocí Microsof Office Excel a statistického programu SPSS.  

Hodnocena byla celková spokojenost a spokojenost s jednotlivými faktory, které se 

týkají produktu, personálu a prodejny. Analytická část se skládá z vypočtení četností, průměru 

a směrodatných odchylek jednotlivých otázek. Byl využit druhý stupeň třídění a ke zjištění 

rozdílů mezi pohlavím byl použit T-Test.  

4.4.4 Struktura respondentů 

Celkový počet respondentů byl 169. Následující tabulky vyhodnocují rozdělení 

dotazovaných dle identifikačních otázek.  

Z celkového počtu 169 dotazovaných respondentů je 57 % mužů a 43% žen, což tvoří 

96 mužů a 73 žen.  

Tab. 4.2  Struktůra respondentů podle věku 

Respondenti dle věku 

Věková kategorie Do 18 let 19-29 let 30-39 let 40-59 let 60 a více 

Podíl respondentů 4,10% 24,30% 29% 31,40% 11,20% 
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Nejvíce respondentů z celkového počtu je ve věku 40 – 59 let a to celkem 53. Další 

nejvíce zastoupená kategorie je ve věku 30-39 let. Nejméně je do věku 18 let. Z toho jde 

soudit, že dotazníky se personál snažil poskytovat spíše starším lidem, kteří už mají svůj 

příjem a ví, co od stravování na akcích čekat. Nejvíce vybraných dotazníků bylo na Model 

show, která byla především pro milovníky modelů vlaků, letadel do, které se řadí všechny 

věkové skupiny.  

Nejvíce respondentů je v kategorii s týdenním příjmem 251 – 350 liber, což patří mezi 

průměrné mzdy ve Velké Británii a odpovídá to i tabulce s dosaženým vzděláním, kdy nejvíce 

respondentů dosáhlo střední odborné školy, tedy druhého stupně. Nejméně respondentů je se 

základním vzděláním, ale to jsou většinou ještě žáci, kteří stále navštěvují školu. Viz. Příloha 

č. 4 

Tab. 4.3  Struktura respondentů dle vzdělání 

Respondenti dle vzdělání 

Dosažené vzdělání Základní střední odborné vyšší odborné vysokoškolské 

Podíl respondentů 4,10% 69,20% 12,40% 14,20% 

 

Tab. 4.4   Struktura respondentů dle týdenního příjmu 

Respondenti dle týdenního příjmu 

Týdenní příjem Do 250 GBP 251-350 GBP 351-550 GBP 551 GBP a více 

Podíl respondentů 23,70% 47,30% 25,40% 3,60% 
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5 Analýza spokojenosti 

5.1 Nákupní chování zákazníků 

Otázky č. 1 a 2 lze zařadit mezi nákupní chování zákazníků. Na rozdělení respondentů, 

dle frekvence nákupů sloužila otázka č.1, ta se zaměřovala, zda respondent uskutečňuje ve 

stánku svůj první nákup, občasný nákup nebo nakupuje zde pravidelně. I když se jedná o 

mobilní prodejnu, respondent se s ní může setkat i na dalších společenských akcích, které 

navštěvuje nebo opakuje svůj nákup několikrát za den. Pro vyhodnocení jsou otázky č. 1 a 2 

spojeny, aby mohla být posouzena frekvence nákupu v prodejně v závislosti na zdroji, ze 

kterého se respondenti o prodejně dozvěděli.  V obou případech mohli respondenti označit jen 

jednu možnost.  

Svůj první nákup uskutečnilo v mobilní prodejně 42% respondentů, mezi stálejší 

klientelu patří 46,2 %, kteří zde svůj nákup provádějí občas. Pravidelný nákup v prodejně 

uskutečňuje 11,8 %. Frekvenční tabulka je k nahlédnutí v tabulce č. 1, příloha č. 5. 

Tab. 5.1  Rozdělení respondentů dle frekvencí nákupu a zdrojů informací 

Zdroj infomací 

Váš nákup v tomto občerstvení je 

Celkem První nákup 

Občas zde 

nakupuji 

Nakupuji zde 

pravidelně 

 Známý, rodina 17 17 2 36 

Internet 3 1 2 6 

Organizační leták  2 3 0 5 

Reklama 1 0 0 1 

Reklamní poutač 14 7 0 21 

Znám již dlouho 0 36 16 52 

Náhodně 34 14 0 48 

Celkem 71 78 20 169 

 

Téměř polovina respondentů uskutečnila svůj nákup v prodejně Cornish Pasty poprvé. 

Je možné, že se na společenské události, na které konala mobilní prodejna svůj předmět 

obchodní činnosti, účastnili poprvé nebo se již dříve s touto prodejnou setkali, ale 

neuskutečnili svůj nákup právě v tomto mobilním zařízení, oslovila je více konkurence.  
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Respondenti, kteří uskutečnili svůj nákup v mobilní prodejně poprvé, se o ní dozvěděli 

od svých známých či rodinných příslušníků, a to necelých 20 % ze 71 respondentů. Důležité 

jsou tedy reference nákupů ostatních zákazníků. Na společenských událostech se Britové ve 

více případech objevují s celou rodinou nebo s přáteli, se kterými se společně jdou najíst 

Vysoký počet respondentů celkem 48 z celkového počtu se dozvěděli o prodejně náhodně. 

Tito respondenti mohli hledat vhodné místo k uspokojení potřeby se občerstvit a objevili 

prodejnu Cornish Pasty.  

 Další se o ní dozvěděli z organizačního letáku akce a pomocí reklamního poutače, 

který v tomto případě je vztyčená vlajka s logem Cornish Pasty, která je poutavá a zákazníci 

si ji mohou všimnout už zdálky. Respondenti v počtu 46% ze 169 respondentů, nakupující 

v prodejně občas a už si nevzpomínají, jakou formou se o prodejně dozvěděli. Zbývající 

respondenti se o prodejně dozvěděli náhodou a od rodiny a svých známých.  

Pravidelný nákup zde uskutečňuje 11,8 % z celkového počtu a 16 respondentů z 20 si 

nevzpomíná, jak se o prodejně dozvěděli, dva respondenti uvedli, že jim prodejna byla 

doporučena od svých známých a dva respondenti se o prodejně dozvěděli z internetu.   

Nízký počet pravidelně nakupujících zákazníků vychází z nízké loajality, která může 

být dána konkurenčním okolím či nespokojeností v prodejně.  

Respondenti se celkem v 6 případech dozvěděli o prodejně přes internet a to 

z možností vlastních stránek Cornish pasty i když je to moc nepravděpodobné, stránky jsou 

neudržované  a chybí jim aktuálnost. Proto se o stánku mohli dozvědět z internetových 

stránek asociačních mobilních catererů 

5.2 Důležitost jednotlivých faktorů při nákupu 

Součástí dotazníku byla i otázka na to, které faktory ovlivňují respondenty při nákupu 

občerstvení. Jsou pro ně důležité. Dané faktory se pro přehlednost v tabulce rozdělují do tří 

kategorií: produkt (kvalita, chuť, cena, hygienická příprava výroby, pestrost nabídky, personál 

(kvalifikovanost, ochota, rychlost, poskytnuté informace) a prodejna (doba čekání, čistota 

prodejny, dostupnost prodejny, image prodejny). Důležitost jednotlivých faktorů bylo 

posuzováno na pětistupňové škále, kde 1 znamenalo velmi důležité a 5 zcela nedůležité. 

V následující tabulce jsou znázorněny průměrné známky, modus – varianta odpovědí 

s nejvyšší četností, medián – prostřední hodnota při vzestupném uspořádání hodnot odpovědí 

a směrodatná odchylka, která určuje směrodatnou variabilitu, jak se jednotlivé hodnoty 
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odlišují od střední hodnoty.  Pro přehlednost jsou v tabulce zvýrazněny faktory, které 

respondenti pokládají za důležité u nákupu. Nejvíce respondenti hodnotili známkou dvě, která 

znamená důležité.  

Tab. 5.2  Důležitost jednotlivých faktorů 

 
Průměrná 

známka Medián Modus 

Směrodatná 

odchylka 

Kvalita produktů 1,71 2,00 2 ,649 

Chuť produktů 1,74 2,00 2 ,726 

Cena produktů 1,91 2,00 2 ,804 

Hygienická příprava  1,93 2,00 2 ,753 

Pestrost nabídky 2,23 2,00 2 ,617 

Kvalifikovaný personál 2,14 2,00 2 ,538 

Ochota personálu 1,83 2,00 2 ,459 

Rychlost personálu 2,25 2,00 2 ,576 

Poskyt. infomace 2,19 2,00 2 ,500 

Doba čekání 2,15 2,00 2 ,512 

Čistota prodejny 1,83 2,00 2 ,661 

Dostupnost prodejny 2,36 2,00 2 ,659 

Image prodejny 2,10 2,00 2 ,660 

     

 

Dle průměrného hodnocení je pro respondenty nejdůležitější kvalita produktů a chuť 

produktů.  Lze říci, že respondenti si zakládají na kvalitě a chuti. Cena je pro ně takéž 

důležitá, ale i přesto dávají přednost kvalitě. Pro respondenty je důležitá celková čistota 

prodejny a způsob upravování potravin. Pestrost nabídky není tolik důležitá jako ostatní 

faktory, které se produktů týkají. Nejvyšší variabilita při hodnocení důležitosti produktů je 

naměřena u ceny produktů.  

Ohledně personálu většina respondentů dává přednost ochotě personálu než 

kvalifikovanosti. Kvalifikovanost personálu je průměrově jen o 0,05 důležitější než 

informovanost personálem. Ve Velké Británii si zákazníci potrpí na kvalitní servis, který je 

spojen s ochotnou a příjemnou obsluhou, která jim poskytne vyčerpávající informace o 

produktu. Rychlost obsluhy také není moc důležitá, důvodem je důležitá kvalita produktu a 

služeb, proto si zákazníci bez nepříjemností rádi počkají. Nejvyšší variabilita je zachycena při 

faktoru kvalifikovanost personálu.  
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Z faktorů prodejny je pro zákazníky nejdůležitější čistota a image prodejny. 

Dostupnost a doba čekání jsou pro respondenty méně důležité než předešlé faktory.   

Nejvyšší variabilita ze všech měřených faktorů je pro cenu, kde respondenti uváděli 

nejodlišnější hodnoty od průměrné známky. U faktoru poskytování informací personálem 

 a ochota obsluhy je variabilita nejnižší, ale přitom je poměrně dost vysoká. Všechny faktory 

hodnotili respondenti odlišně od průměrné známky.  

Pro přepočet jednotlivých faktorů na procenta byl použit následující vzorec. 

 

Důležitost jednotlivých faktorů produktů se projevuje v kvalitě, kdy si více na kvalitu 

a chuť potrpí více muži než ženy. Ženy jako správci domácností zastávají důležitý postoj 

k ceně a hygienické přípravě produktů. I pestrost nabídky je pro ně důležitější než pro muže. 

Po personální stránce si více mužů si potrpí více na ochotě personálu. Doba čekání, 

dostupnost prodejny jsou ve velmi těsné hodnotě. Pro ženy je důležitější čistota prodejny, jako 

u hygienické přípravy výrobků.  Použitím T-testu pro nezávislé skupiny bylo zjištěno, že 

rozptyly se nerovnají u faktoru ochota personálu, jehož hodnota byla menší než 0, 05. Dále se 

brala v úvahu spodní signifikace testu průměrů pro zjištění odlišnosti průměrů. Průměry 

faktoru ochoty personál jsou u mužů a žen podobné. Jinak muži i ženy hodnotily v případě 

ceny, chuti, hygienické přípravy, pestrosti nabídky a dostupnosti prodejny podobně, jejich 

průměrné názory jsou blízké. Viz příloha č. 7. 

Věkové kategorii od 40 do 59 let nejvíce záleží na kvalitě produktů a na chuti 

produktů, což je překvapující u této věkové kategorii zaleží nejméně na ceně produktů. Na 

ceně produktů nejvíce záleží věkové kategorii nad 60 let, což je předvídatelné. Tato věková 

struktura respondentů většinou pobírá důchodové dávky. Tato věková skupina spolu o stupeň 

nižší kategorií zastupují nejvyšší četnost důležitosti v hygienické přípravě. Pestrost nabídky je 

skoro rovnoměrně důležitá pro všechny věkové skupiny. Ohledně produktů se může 

konstatovat, že čím starší zákazník tím více si potrpí na kvalitě, chuti a ceně a hygienické 

přípravě produktů.  

Kvalifikovanost personálu je nejvíce důležitá pro věkovou skupinu 40- 59 let, stejně 

také jako rychlost personálu a poskytnuté informace personálem. Ochota personálu je důležitá 
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pro věkové skupiny od 18 do 39 let stejně, překvapující jsou skupiny od 40 let, pro které je 

důležitost menší než u mladších kategorií.  

V kategorii jednotlivých faktorů prodejny je nejdůležitější čistota prodejny u věkové 

skupiny 40-59 let, dále si tato věková kategorie zakládá na image prodejny a i nejvyšší 

důležitost z věkových kategorií připisuje dostupnosti prodejny. Zákazníci nad 60 let nejvíce 

hodnotí důležitost faktoru době čekání a čistotě prodejny. Kategorie dostupnost prodejny a 

Image prodejny je hodnocena ostatními věkovými kategoriemi téměř rovnoměrně. Výše 

popsané grafy jsou k nahlédnutí v příloze č. 6.  

5.3 Celková spokojenost s prodejnou 

V následující otázce měli hodnotit respondenti spokojenost s danými faktory, které 

byli stejné jako u předešlé otázky týkající se důležitosti faktorů při nákupu. V možnosti bylo 

také ohodnotit celkovou spokojenost s prodejnou 

Obr. 5.1  Celková spokojenost s prodejnou 

 

Nejvíce respondentů 72,8 % hodnotilo prodejnu známkou 2, což znamená, že jsou 

s prodejnou spokojeni, pouze 4,1 % respondentů jsou s prodejnou velmi spokojeni, hodnotili 

celkovou spokojenost známkou 1. Možnost neutrálního názoru na prodejnu zvolilo 23% 

respondentů a to známkou 3. Horší známky v celkové spokojenosti se nevyskytly. Lze tedy 

kladně říci, že více než 76, 9 %respondentů je v prodejnou spokojeno.  

U hodnocení dle pohlaví lze vypozorovat nepatrné rozdíly, když známku 1 udělovali 

převážně muži, známku 2 ženy a i neutrální postoj zaujímá více žen než mužů. Ženy jsou tedy 

kritičtější v hodnocení celkové spokojenosti než muži. Grafy hodnocení celkové spokojenosti 

s mobilní prodejnou Cornish Pasty podle věku a příjmů jsou uvedeny v příloze.č. 7 
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Pro zjištění rozdílů v hodnocení celkové spokojenosti u mužů a žen byl použit T-Test 

nezávislých skupin, který vyhodnotil, že průměrné názory mužů a žen jsou odlišné, ale mají 

podobný rozptyl. (viz příloha č. 8) 

5.4 Spokojenost s jednotlivými faktory 

Spokojenost zákazníků byla zjišťována u faktorů produkt (kvalita, chuť, cena, 

hygienická příprava, pestrost nabídky), personál (kvalifikovanost, ochota, poskytování 

informací, rychlost), prodejna (doba čekání, čistota, dostupnost a image). Tato spokojenost 

jednotlivých faktorů byla hodnocena na škále od 1 do 5, kdy 1 znamenalo velmi spokojen a 5 

velmi nespokojen.  

Tab.5.3   Spokojenost s jednotlivými faktory 

 
Průměrná 

známka Medián Modus 

Směrodatná 

odchylka 

Kvalita produktů 1,88 2,00 2 ,502 

Chuť produktů 1,82 2,00 2 ,492 

Cena produktů 2,76 3,00 3 ,734 

Hygienická příprava 2,18 2,00 2 ,519 

Pestrost nabídky 2,69 3,00 3 ,699 

Kvalifikovanost personálu 2,08 2,00 2 ,455 

Ochota personálu 1,98 2,00 2 ,436 

Rychlost personálu 1,96 2,00 2 ,555 

Posk. informace  2,13 2,00 2 ,483 

Doba čekání 2,12 2,00 2 ,452 

Čistota prodejny 1,92 2,00 2 ,488 

Dostupnost prodejny 2,31 2,00 2 ,567 

Image prodejny 2,12 2,00 2 ,548 

 

Nejvíce spokojených zákazníků bylo dle průměrového hodnocení s chutí produktu, 

kde nejčastější známka byla 2, což znamená spokojen. Největší nespokojenost v kategorii 

produktů se týkala ceny. Respondenti hodnotili spokojenost s tím to faktorem známkou 3, 

stejně jako u pestrosti nabídky produktů. Nejvyšší variabilitu má faktor cena produktů. 

V kategorii personálu jsou nejvíce spokojeni respondenti s ochotou a rychlostí personálu, kde 

nejčastěji použitá známka byla 2.  Nejvíce nespokojení byli s kvalifikovaností a poskytnutými 

informacemi od personálu, zde také byla nejčastější známka 2. Nejvyšší variabilitu má 

rychlost personálu.  
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Nejvíce spokojeni jsou ohledně prodejny respondenti s čistotou. Dále i vysokou 

známku hodnocení 2 dosáhly faktory image prodejny a doba čekání, které jsou průměrově 

stejně hodnoceny. Nejvyšší variabilita je dosažená u dostupnosti prodejny.  

Nejvyšší variabilita ze všech měřených faktorů je pro cenu, kde respondenti uváděli 

nejodlišnější hodnoty od průměrné známky. U faktoru poskytování informací personálem a 

ochota obsluhy je variabilita nejnižší, ale přitom je poměrně dost vysoká. Všechny faktory 

byly hodnoceny respondenty odlišně od průměrné známky.  

Dle spokojenosti jednotlivých faktorů hodnotící muži a ženy jsou větší rozdíly v jejich 

odpovědi hygienické přípravě, době čekání a image prodejny. Nejméně se hodnocení  liší u 

faktoru kvalifikovanost personálu, rychlost personálu. S hygienickou přípravou jsou více 

spokojeni muži než ženy. Spočívá to především v postupu výroby, který se zdá více 

hygienický mužům než ženám. Ohledně hygieny jsou ženy více kritické než muži, rádi si 

zakládají na pořádku a na čistotě. Dobu čekání hodnotí možná přísněji, nejsou tolik trpělivé.  

Pro zjištění rozdílů mezi hodnocenými faktory muži a ženy byl použitý T-Test pro 

nezávislé skupiny. Výsledek ukazuje, že názory u mužů a žen jsou odlišné. Neshoduje se 

rozptyl ani průměry u chuti produktů, rychlosti obsluhy a dostupnost prodejny. Může to být 

zapříčiněno tím, že ženy mají jiné chutě, co se týče především tradiční pasty plněné hovězím 

masem, která je spíše jídlo pro mužské povahy. Rychlostí jsou také více spokojeny ženy než 

muži. S dostupností prodejny jsou spokojenější muži, ženy hodnotí hůře možná z důvodu, že 

mají rády věci pohromadě a určitý systém. Výsledky T-testu jsou umístěny v příloze č. 8. 

Obr. 5.2  Spokojenost s jednotlivými faktory produktů dle věk 
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Spokojenost jednotlivých faktorů dle věku byla ve věkové skupině ohodnocena 

nejlépe kvalita výrobků a chuť výrobků, nejméně tato věková kategorie hodnotila pestrost 

nabídky a cenu. O kategorii starší věková skupina ve věku 19 do 29 let hodnotila nejvíce 

spokojenost s kvalitou produktů a s chutí produktů. Nejméně byli respondenti spokojeni 

s cenou produktů a pestrostí nabídky. Věková kategorie od 30 do 39 let hodnotila kladně také 

kvalitu produktů a hygienickou přípravu produktů, nejvíce kladných známek obdržel faktor 

chuť produktů. Podobně jako předešlá kategorie hodnotili respondenti ve věku od 40- 59 let. 

Nejstarší věková skupina od 60 let hodnotila nejmenší známkou faktor cenu produktu.  

Obr. 5.3  Spokojenost s personálem 

 

Ohledně personálu byla věková kategorie do 18 let nejvíce spokojena s rychlostí 

personálu a nejméně s kvalifikovaností a s poskytnutými informacemi personálem. Věková 

kategorie od 19 do 29 let nejkladněji hodnotila ochotu a rychlost personálu, nejméně jako 

předchozí kategorie a všechny následující kategorie s poskytnutými informacemi personálem. 

Věkové kategorie od 30 a do 59 let jsou spokojené s jednotlivými faktory personálu podobně 

a to s nejvyšší spokojeností s rychlostí a ochotou personálu. Věková kategorie nad 60 let se 

vyznačuje spokojeností s faktory kvalifikovanosti personálu a ochotou personálu. 
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Obr. 5.4  Spokojenost dle věku 

 

Příjmová kategorie do 250 GBP je nejvíce spokojena s kvalitou produktu stejně, jako 

s chutí nejméně spokojená je s cenou, stejně tak jako ostatní příjmové skupiny. Kategorie od 

351 – 550 GBP je spokojena nejméně s pestrostí nabídky jako kategorie nad 551 GBP. Vyšší 

příjmové skupiny více oceňují větší výběr z nabídky produktů. S hygienickou přípravou jsou 

nejvíce spokojeni skupiny od 251- 350 GBP a od 351- GBP tedy vyšší příjmové kategorie.  

5.5 Poziční mapa 

Poziční mapa udává vztah, který spočívá v hodnocení spokojenosti a hodnocením 

důležitosti. Je rozdělena do čtyř kvadrantů. V prvním kvadrantu se nachází jednotlivé faktory 

s vysokou spokojeností a zároveň i důležitostí. Společnost by se na tomto sektoru neměla 

polevit a držet si i nadále spokojenost s faktoryt. Pro mobilní prodejnu Cornish Pasty to jsou 

faktory chuť produktů, čistota prodejny, ochota personálu a kvalita produktů. Druhý kvadrant 

znázorňuje faktory, které jsou pro zákazníky důležité a jsou s nimi nespokojení. Tento 

kvadrant je nejdůležitější. Patří sem cena výrobků, která se dá předpokládat, protože většinou 

na společenských událostech si maloobchodníci nadhodnotí svoji cenu, navíc je to malá 

prodejna, která nemůže konkurovat velkým cateringovým řetězcům. Dále je to hygienická 

příprava výroby i s tímto problémem se mohlo počítat, pokud se jedná o mobilní prodejnu, 

řada zákazníků nemá důvěru v připravování a dokončování produktů přímo v místě prodeje.  

Třetí kvadrant představuje nadbytek, který poskytuje společnost ve faktoru rychlost 

personálu. Personál v Cornish Pastech je zručný a kvalifikovaný a doba obsloužení zákazníka 

netrvá, tak dlouho než v jiných konkurenčních stáncích. Je to dáno především technologickou 
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přípravou výrobku. Produkt se připraví na plechy a upeče. Cca za 35 min je nachystán 

k prodeji. Obsluha jej zabalí do papírového sáčku a servíruje zákazníkovi. Poslední kvadrant 

se nazývá bez starostí. V tomto kvadrantu jsou nedůležité faktory pro zákazníky, se kterými 

nejsou spokojeni. V případě prodejny se jedná o pestrost nabídky, dostupnost prodejny, doba 

čekání a kvalifikovanost personálu.  

 

Obr.5.5  Poziční mapa 

 

5.6 Cena – kvalita 

Následující otázka se v dotazníkovém šetření zabývala, zda cena pokrmů a cena 

nápojů odpovídá jejich kvalitě. Odpovědi se značně odlišovali. 

Obr. 5.6  Cena –kvalita pokrmů 
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Z celkového počtu 169 respondentů 11% respondentů uvedlo odpověď na otázku, zda 

cena odpovídá kvalitě určitě ano Odpověď spíše ano zodpovědělo 51 % Z negativního 

hodnocení spíše ne hodnotilo 35 % respondentů a zbylá 4 % úplně nesouhlasí, že cena 

odpovídá kvalitě. Dle pohlaví na kvalitu spíše ano odpovědělo 59 % žen a 44 % mužů. Tedy 

ženy více souhlasí s tvrzením, že kvalita odpovídá ceně. Negativní hodnocení v odpovědi 

spíše ne použilo 38 % respondentů mužů a 32% žen. Také v možnosti záporné odpovědi 

určitě ne převažují muži 5% a ženy pouze 1%.  

Nejvíce kladných odpovědí určitě ano 16 % uvedla věková skupina od 30 do 39 let, 

následovala věková skupina 14% do 18 let. Nejmenší zastoupení měla věková skupina od 19- 

29 let a to 7 %. Odpověď spíše ano se skládala 59% z věkové kategorie 30 -39 let a 54 % 19 – 

29 let, 57 % 40 – 59 let.  Mezi záporné odpovědi se řadily nejvíce kategorie do 18 let 86 % a 

skupina nad 60 let. Odpověď určitě ne zadalo 26 % respondentů nad 60 let. Ohledně věku lze 

soudit, že nejmladší a nejstarší věková kategorie hodnotí cenu nadhodnocenou kvalitě.  

Podle příjmu respondentů je v odpovědi určitě ano 10 % respondentů s příjmem do 

250 GBP, tito respondenti odpovídali ve 44 % spíše ano, 34 % spíše ne a 12% určitě ne. 

Překvapivé je hodnocení v této příjmové kategorii. Očekávalo se, že většina z nich bude 

zastávat názor, že ceny jsou předražené vůči kvalitě a jejich nízkému příjmu.  I překvapující je 

zastoupení 60 % dotazovaných z kategorie nad 551 GBP, kteří volili možnost spíše ne. Dle 

kategorie vzdělání nejvíce respondentů se základním vzdělání 57 % přiklonilo k odpovědi 

spíše ano a zbylých 43% hodnotí záporně a to odpovědí spíše ne. Respondenti 

s vysokoškolským vzděláním hodnotili velice kladně 29 % určitě ano a 46% spíše ano jen 25 

% hodnotilo cenu spíše nepřiměřenou ke kvalitě pokrmů. Zápornou odpovědí, že ceny 

neodpovídají kvalitě uvádí jen 5% respondentů dosaženého středně odborného vzdělání.  

Obr. 5.7  Cena kvalita nápojů 
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Respondenti hodnotili také, zda cena nápojů odpovídá kvalitě. Tato otázka byla spíše  

negativně hodnocena. Většina respondentů 54% odpovídají, že cena spíše neodpovídá kvalitě 

a 9 % odpovědělo, že cena určitě neodpovídá kvalitě. Jen pouze 5% odpovědělo, že cena 

určitě odpovídá kvalitě a 31% spíše ano.  

Negativního názoru vůči ceně odpovídající kvalitě nápojům měly ženy, které negativní 

odpověď spíše ne hodnotily v 62% a další 4% žen určitě ne. Jen 3% žen odpovědělo velmi 

kladně a to odpovědí určitě ano.  Muži a to 32% odpovídali spíše ano, což je stejné procento 

jako u žen. Odpovědí určitě ne odpovědělo 13% mužů a spíše ne 48% mužů.  

Ohledně věku nejvíce respondentů na otázku odpovědělo ve věkové skupině do 18 let. 

Jsou to převážně mladí lidé, kteří preferují značku nealkoholických nápojů jako Coca- Cola a 

cena se jim zdá přiměřená kvalitě dalších 29% z věkové kategorie do 18 let odpovědělo také 

kladně a to spíše ano, více než polovina v této věkové kategorii odpověděla spíše ne. Nejspíše 

se jedná o mladé lidi, kteří ještě nemají svůj příjem.  

5.7 Nabídka sortimentu  

Obr. 5.8  Názor na nabídku pokrmů 

 

V hodnocení na nabídku sortimentu z řady pokrmů 40% respondentů odpovědělo spíše 

ne. Pouhých 8% považuje za nabídku určitě nedostačující. Kladnou odpovědí spíše ano 

reagovalo 31% respondentů a 20% respondentů uvedlo, že zcela určitě je nabídka dostačující. 

Většina zákazníků si představuje, že prodejna poskytuje širší sortiment, jako konkurenční 

prodejny. S porovnáním prodejen, které nabízí hamburger a bagety a hranolky čili více než 

jeden druh výrobku.Cornish pasty nabízí pouze jeden druh sortimentu avšak ve více 

variantách.  

Jako doplňující otázka byla, co postrádají v nabídce pokrmů. Z celkového počtu 169 

respondentů jen 22 % odpovědělo na otázku, co postrádají v nabídce. Nejčastější odpovědi 
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byli ovocné pasty, hranolky a hamburgery, ale bohužel v prodejně nemůže rozšířit svůj 

sortiment pokrmů o jiný druh výrobku než je pasta i když by to znamenalo pro prodejnu 

zvýšení profitu a stala by se konkurenčnější vůči okolí. O ovocných a sladkých pastách se dá 

uvažovat.  

 
Obr. 5.9   Postrádající nabídka sortimentu pokrmů 

 

Nabídka sortimentu nápojů byla hodnocena záporněji než nabídka pokrmů. Nejvíce 

častá odpověď byla z 52 % spíše ne a dokonce 15 % respondentů odpovědělo určitě ne. Jen 7 

% dotazovaných respondentů odpovědělo určitě ano a 25 % respondentů spíše ano. 

Respondenti postrádají v nabídce nápojů. Z následujícího grafu je zřejmé, že více z teplého 

sortimentu nápojů.  

Obr. 5.10  Dostatečné nabídka nápojů 

 

Stejně jako u pokrmů bylo dílčím cílem zjistit, jaké druhy nápojů chybí respondentů 

v nabídce. Všichni respondenti mohli v dané otázce svůj názor vyjádřit, avšak jen 61 

respondentů uvedlo, co jim v nabídce schází. Mezi nejčetnějšími odpověďmi byli Caffe Latte, 
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Cappuccino, Presso, káva a čaj bez kofeinu a Energy drink.  Nejvíce respondentů 12% 

odpovídalo možností Caffe Latte, 9 % Cappucino a 6 % presso.  

Dle pohlaví je nabídka více nedostačující pro ženy než muže. Ženy si rády potrpí na 

kvalitní pestrý výběr z nabídky káv i jiného sortimentu. Caffe Latte by uvítalo 45% žen a 13% 

mužů. Kávu i čaj bez kofeinu by raději ocenili muži. Energy drink také více muži a především 

mladší věkové skupiny.  

 

Obr. 5.11   Postrádající sortiment nápojů dle pohlaví 

 

 

5.8 Spokojenost s produktem Cornish Pasty  

Hlavním předmětem činnosti mobilní prodejny je prodej Cornish Pasty navíc se jedná 

o velice tradiční britský pokrm, který ovšem podléhá nekvalitním napodobeninám, které se 

vydávají svůj původ z Cornwallu. Je velmi důležité vědět, jak respondenti vnímají jednotlivé 

atributy u tohoto výrobku.  
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Tab. 5.4  Spokojenost s produktem Cornsih Pasty 

 N 

Mean Median Std. Deviation Valid Missing 

Kvalita pečiva 163 6 1,85 2,00 ,528 

Teplota pečiva 157 12 2,23 2,00 ,576 

Chuť pečiva 157 12 1,86 2,00 ,645 

Vzhled pečiva 157 12 1,96 2,00 ,649 

Balení pečiva 157 12 2,04 2,00 ,664 

Výběr druhů 157 12 2,29 2,00 ,687 

Výběr velikostí  157 12 1,87 2,00 ,594 

Výběr velikostí příchutě 157 12 2,37 2,00 ,653 

Nejvíce jsou respondenti spokojeni s kvalitou pečiva, která obdržela průměrnou 

známku 1,85, chutí pečiva 1,86 a s výběrem velikostí tradiční pasty, tento faktor hodnotili 

respondenti průměrnou známkou 1,87. Nejhorší hodnocení dosáhla teplota pečiva a výběr 

velikostí příchutí past společnost nabízí jen jeden druh velikosti. Při hodnocení teploty pečiva 

je možné, že mají takové tvrzení kvůli tomu, že si zakoupily již vychladlou pastu nebo naopak 

příliš horkou. 

Dle pohlaví jsou více spokojenější ženy než muži ve výběru past příchutí. Je to dáno 

tím, že muži sní větší porce než ženy a nabídka příchutí je jen v jednom provedení a to 

v medium, nejmenší velikost z nabídky. Další rozdíly jsou nepatrné muži i ženy hodnotily 

většinou spokojenost s danými faktory produktu Cornish Pasty stejně.  

Další otázka měla zjistit, jakou příchuť pasty by respondenti doporučily ke zvýšení 

spokojenosti s nabídkou past. Jen 37 respondentů doplnilo, jakou příchuť by ocenili. Bylo 

vybráno 7 nejčastějších odpovědi.  Nejvíce respondentů 8% přivítalo ovocné pasty. Další 

náměty byli 4% pasta z jehněčího masa.  
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Obr. 5.12  Návrhy od respondentů 

 

 

Následující otázka měla potvrdit, zda si respondenti zakládají na původu Cornish 

Pasty. Tedy jestli jsou pasty skutečně vyrobené v Cornwallu dle původní receptury.  Jen 16% 

respondentů se nezajímá o původ pasty. Pro většinu respondentů 40% je určitě důležitý původ 

past a pro 44% je spíše důležitý. Britové si velmi potrpí na původ pokrmů, který vychází 

z dlouholeté tradice.  

Obr. 5.13  Důležitost původu 

 

Následující otázka se zaměřovala na doporučení prodejny od respondentů svým 

známým.. Tato otázka byla pro prodejnu zodpovězena velmi kladně. Většina respondentů 63 

% by prodejnu spíše doporučila a 21 % by ji určitě doporučila. Jen 1 % by prodejnu 

nedoporučilo.  

 Poslední otázka před identifikačními otázkami se zaměřovala, zda by respondenti 

uvítali platbu kartou. Většina konkurenčních prodejen tuto možnost ovlivněnou současným 

trendem používá. Převážná většina respondentů 70 % by platbu kartou uvítala. Je to pro ně 
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mnohem praktičtější než nosit u sebe velkou hotovost. Také při společenských akcí si musí 

dávat pozor na odcizení, protože i to je bohužel možné. 
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6 Návrhy a doporučení 

Mobilní prodejna se nachází v silném konkurenčním prostředí. Z průzkumu 

spokojenosti zákazníků vyplynulo několik faktorů, které by firma měla zlepšit pro 

spokojenost zákazníků. Návrhy a doporučení jsou rozděleny do několika kapitol pro lepší 

přehlednost.  

6.1 Získání a udržení zákazníků. 

Z dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že většina respondentů uskutečňuje nákup 

poprvé a prodejnu objevili náhodně. Zanedbatelný počet respondentů se o prodejně dozvěděl 

z webového zdroje nebo z navigační reklamy, z toho nám vyplívá vhodnost zrealizovat 

internetové stránky, které by se zaměřovali přímo na prodejnu Cornish Pasty, která byla 

založena Paulem Watersem. Na těchto stránkách by se uvedly základní informace o prodejně 

a nabízených sortimentech. Do stránek by se mohl zavést i kalendář akcí, které prodejna 

plánuje navštívit. Další Možnost také poskytnutí emailu zákazníka a posílání na jeho adresu 

novinky a zajímaví události, které se v blízké době budou konat.  

Dále je velmi vhodné zřídit profil mobilní prodejny na sociální síti Facebook, kde by 

prodejna komunikovala se svými zákazníky. I když se jedná o malou prodejnu, přesto je 

komunikace se svými zákazníky nezbytná. Důležité je si stále udržovat kontakt se zákazníky a 

to hlavně pokud prodejna často střídá své stanoviště. Na sociální síti Facebook by byly 

uvedeny také základní informace o prodejně, druhy sortimentu a kalendář akcí. Z každé 

společenské události by se mohly pořizovat fotografie a vkládat je na profil. K oslovení 

většího počtu fanoušků na sociální síti, musí společnost oslovovat převážně mladší věkové 

kategorie. Postupem času se mohou zákazníci označovat na fotografiích a být tak součástí 

profilu. Tímto způsobem bude vznikat další rozšíření povědomí o existenci společnosti. 

Prodejna má příležitost upoutat mladší věkové kategorie zákazníků na festivalech jim 

určených např. Nass a Glastonbury. Během dnů na těchto festivalech by mohla vyhlásit soutěž 

o natočení nejvtipnějšího videa při konzumaci Cornish Pasty. Nejlepší video může získat 

hodnotnou cenu. Videa budou sdílena na stránkách sociální sítě a ohodnoceny ostatními 

fanoušky Cornish Pasty. Kdo bude chtít hlasovat pro svého kamaráda, musí se stát fanouškem 

stránky Cornish Pasty. Soutěž by tak mohla mít příznivý vliv na rozšíření společnosti do 

povědomí společnosti. 
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Dalším návrhem pro oslovení více zákazníků a odklonění od konkurence je leták 

rozdávaný u vstupu akce všem příchozím návštěvníkům. Na letáku by byl zobrazen atraktivní 

obrázek pasty, který ihned upoutá pozornost a motivuje ke koupi. Z výzkumu také vyplynulo, 

že zákazníkům záleží na původu pasty, zda byla skutečně vyrobená v Cornwallu a podle 

původní receptury. Proto by měl leták obsahovat původ a pravou recepturu produktu. 

Jako vodítko motivující k příchodu ke stánku je využívána vlajka s logem Cornish 

Pasty group vysoká cca 4m. K návrhu jsou podány další možnosti jak prodejnu zviditelnit, a 

to použitím výstavních cedulí, jejich umístěním od vstupu akce až k prodejně. Cedule by měli 

být velmi výrazné a v barvách prodejny. 

Pro udržení zákazníků a jejich opakovaný návrat do prodejny jsou autorkou navrženy 

kartičky, které obdrží zákazník za koupi jedné pasty.  Kartička by měla obsahovat 4 políčka, 

které by se s nákupem každé další pasty zaškrtávala. Jakmile zákazník přinese kompletně 

vyplněnou kartičku je zařazen dále do slosování a může vyhrát cenu jako jsou pasty zdarma 

dle vlastního výběru (avšak pouze v nejmenší velikosti), nápoj či čepici s kšiltem a logem 

Cornish Pasty. Kartička bude označena jménem kupujícího, aby se zabránilo možnému 

půjčování kartiček mezi zákazníky. Výhry budou obsahovat nejméně pokrývek hlavy, protože 

je na ně nutné vynaložit vyšší náklady než na občerstvení. Předpokládaná nákupní cena 

kšiltovky s potiskem je cca do 4 liber.  

 Dalším krokem pro zvýšení loajálnosti by bylo rozdávání sladkostí pro rodiny s 

dětmi nebo omalovánky s logem Cornish Pasty. Obsahovaly by vhodný obrázek dítěte a 

matky a nebo vtipnou a názornou historii Cornish Pasty. Předpoládá se, že děti si omalovánky 

vezmou s sebou domů a budou si malovat. Cílem je, aby si dítě vybavilo logo z omalovánek a 

tím ovlivnilo rodiče k návratu a koupi dalších produktů.  

6.2 Zlepšení spokojenosti jednotlivých faktorů 

6.2.1 Sortiment  

Z výzkumu vyplynulo, že většina zákazníků je spokojena s kvalitou produktů hlavně 

v případě klíčového sortimentu Cornish Pasty. Tento sortiment již nemůže získat na kvalitě ze 

strany dodavatele.  Je tedy na prodejně v jaké konečné podobě bude produkt prodávat svým 

zákazníkům.  
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S kvalitou a chutí byli respondenti spokojeni nejvíce. Zaměřit by se prodejna měla na 

přísné dodržení teploty pečiva při pečení. Ovlivňuje se tím míra upečení a s tím související 

nezávadnost produktu.  

 V období obědů, kdy se v prodejně občerstvuje nejvíce zákazníků, dochází 

k doprodání připravených zásob a připravují se zásoby nové. Může se stát, že zákazník 

dostane čerstvou pastu přímo z trouby a je proto velmi důležité informovat zákazníka o tom, 

že pasta je velmi horká a mohl by se u konzumace pasty popálit. Opačný případ, který se 

nesmí stát je, že se pasta dostane k zákazníkovi už vychladlá a spíše studená. Personál tedy 

musí každý plech sledovat, jak dlouho už je k poskytnutý k prodeji. S tím souvisí dobré 

rozvržení a řízení pečení, aby nevznikaly zbytečné ztráty.  

Aby nedocházelo k zbrklému dopékání past a prodávání zákazníkům přímo z trouby, 

autorka doporučuje provádět záznamy o výši prodeje. Ve formulářích by se nacházel celkový 

odbyt za jeden den. Zároveň by obsahoval podrobné výpisy o jaké druhy past se jedná. Nadále 

bude možné z formulářů analyzovat efektivní rozpékání past bez nedostatků či vysokých ztrát 

zásob. Tyto záznamy budou mít na starosti manažeři z obou prodejen. 

Obsluha by měla být vyškolena k upozornění pro pekaře a ohlásit docházející zboží 

včas. Nejlépe při zůstatku jedné poloviny plechu je vhodné rozpékat plech další. Avšak záleží 

na uvážení, zda se připékající pasty v průběhu dne ještě doprodají. Doba pečení je 25-35 min 

a ideální je pasta minimálně deset minut odložená, než se dostane přímo do rukou 

zákazníkům.  

Vzhled pečiva opět ovlivňuje způsob přípravy. V dotazníkovém šetření byl hodnocen 

celkem příznivě. Ovšem se stává, že při neopatrném nakládání past na plech k pečení v troubě 

upadnou zmrzlé pastě rožky a nebo se pasty naskládají příliš k sobě a spečou se dohromady. 

Z toho nám vyplívá, že je nutné pasty od sebe oddělit a tím se poruší struktura produktu. 

V ojedinělých případech se stane, že pasty se připálí, proto je doporučeno opatrnější 

zacházení s mraženým zbožím a následně důkladnější rozmisťování na plechy. Personál by 

měl pozorně kontrolovat délku pečení, mohly by tak vzniknout nedopečené a uvnitř ještě 

zmrzlé kusy. 

Balení pečiva hodnotili zákazníci velmi příznivě. Pečivo se balí do papírového sáčku, 

který je potištěn logem Cornish Pasty Group a logem Premier Pasty. Nějaký efektivní návrh 

není nutný, protože produkty jsou určeny k přímé konzumaci. Pouze pro zákazníky, kteří by si 



63 

rádi odnesli pastu s sebou domů by autorka navrhla alobal k udržení teploty  nebo za příplatek 

termo sáček. 

6.2.2 Pestrost nabídky 

Pro větší rozšíření klientely by bylo vhodné rozšířit nabídku past. V dotazníkovém 

šetření nejvíce respondentů volilo i ovocné a sladké příchutě. Při rozšíření o tyto varianty, 

které také nabízí výhradní dodavatel Premier. Mohla by se tím zvýšit i poptávka po teplých 

nápojích. Ovocná či sladká pasta přímo nabízí k další objednávce po teplém nápoji a tím by se 

mohlo konkurovat nejvíce mobilním prodejnám s koblihy, které taky nabízí velmi široký 

sortiment káv a čajů.  

Další chybějící produkt v nabídce byla pasta s příchutí jehněčího masa a mentolu. 

Příchutě kuřecího masa, šunky a sýru, která jsou také v nabídce od premieru, by mohli 

pomoci nabídku také rozšířit. I když je daná nabídka, která je stálá a nedá se smazat 

s nabídkového pole je možnost dopsat tyto druhy past před prodejnu na ceduli. Pro zvýšení 

povědomí o nové pastě by se zavedla cedule s nápisem akce dne a napsala by se na ni nová 

nabídka příchutí.  

Výběr velikostí musel být rozlišen v dotazníku na tradiční pasty, které se prodávají ve 

třech velikostech a na ostatní příchutě, které se vyrábí jen v jedné velikosti a to je medium. 

S nabídkou velikostí tradičních past byli respondenti velice spokojeni. Nespokojenost byla 

s nabídkou velikostí u příchutí. Bohužel dodavatel nenabízí pasty ve více velikostních 

variantách. Doporučení pro tyto zákazníky první pasta příchutě za stejnou cenu a další pasta 

se slevou, aby se jim alespoň po cenové stránce ulevilo.  

Nabídka a kvalita sortimentu nápojů byla hodnocena nejzáporněji ze všech faktorů 

prodejny. Ke zvýšení spokojenosti zákazníků se sortimentem nápojů se doporučuje nabídku 

rozšířit. Pro rozšíření nabídky teplých nápojů je potřeba zakoupení kávovaru, i když 

v současné době to není příliš levná investice. Z dotazníkového šetření se více než 60% 

respondentů rozepsalo o chybějících kávách jako jsou latte, capupuccino a expresso. Na 

přípravu těchto káv je zapotřebí kvalitní kávovar, který by měl být na elektriku nebo na plyn a 

uměl by dělat 4 kávy zaráz. Měl by v sobě už rovnou zabudovaný dávkovač vody a 

změkčovač vody.  
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K lepší kávě by se podával hnědý cukr a speciální sladidla pro diabetiky. Sortiment 

nápojů by se měl dále rozšířila o čaje a kávy bez kofeinu. Značka kávy Nescafe nabízí 

rozpustnou kávu bez kofeinu za přijatelnou cenu.  

6.2.3 Cena produktů 

Cena byla respondenty hodnocena záporněji, než jiné faktory. Je k zamyšlení, zda má 

majitel snížit cenu, aby dosahoval dostatečného zisku. Majitel by se měl zaměřit na 

připravované akce, jaký druh návštěvníků se události zúčastní. Podle daných faktorů 

v lokalitě by měl přizpůsobit i své ceny. Když je společenská událost zaměřena na mladé lidi 

bez vlastního příjmu nebo zákazníky s nízkým příjmem, je důležité usilovat o snížení ceny, 

tak aby byli pro tuto kategorii přijatelné. Také by se mělo přihlížet na určité regiony, ve 

kterých se akce koná zjistit jejich ekonomickou situaci a dle toho také upravovat ceník.  

Ke zvýšení spokojenosti s cenou výrobků je lepší se zaměřit na podporu prodeje a to 

zejména prostřednictvím slev. Např. v ranních hodinách by se při snídaních prodávala pasta 

za normální cenu a k tomu káva či čaj se slevou. V poledních hodinách, by se při zakoupení 

více past mohla přidávat další pasta zdarma nebo slevou.  

6.2.4 Hygienická příprava produktů 

Hygienická příprava produktů byla respondenty hodnocena kladně a to průměrnou 

známkou 2,17.  Avšak v poziční mapě, která se nachází v druhém kvadrantu, je potřeba 

zlepšit hygienické zázemí, protože je při nákupu důležitá. Technologický postup výroby nejde 

změnit, ale je možné jej vylepšit. Doporučení je následující: plechy, na kterých se pasty pečou 

se bude udržovat v neustálé čistotě a po každém pečení budou řádně umyty. K zlepšení 

spokojenosti zákazníků s hygienickou přípravou výroby je vhodné, aby personál při podání 

pasty používal hygienické rukavice.  

6.2.5 Personál 

Většina respondentů byla s personálem spokojena, proto doporučením je udržet 

spokojenost a neustále kvalifikovat a proškolovat personál. Personál by měl být informován o 

jakýchkoliv novinkách a měl by znát složení produktů. Dalším doporučením pro prodejnu 

může být větší důraz na komunikaci se zákazníky. Majitel prodejny by měl personál 

motivovat k lepším výsledkům. Například prémie ze zvýšení prodeje produktů.  
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6.2.6 Doba čekání 

Pro kratší dobu čekaní navrhuji, aby si personál rozdělil práci pro efektivnější a 

rychlejší výsledek obsloužení. Jeden z pracovníků by stál pouze u kasy a přijímal objednávky 

a hlásil je kolegovi, který by je servíroval. Obsluha u pokladny by se zároveň starala o teplé a 

studené nápoje. Při přípravě nápojů by druhá obsluha, nahradila pracovníka u kasy a 

zkasírovala zákazníka. Při obsluze dalšího zákazníka by se obsluha vrátila opět na své pozice. 

Tím by se urychlil celkový proces obsluhy. V rušných hodinách jako je doba oběda či večeře 

je možné si pasty předchystatt na kratší dobu dopředu. Zdůrazňuje se kratší doba proto, že by 

teplý produkt po delší době v sáčku zvlhl a znehodnotil.   

 

6.2.7 Čistota prodejny 

Čistota prodejny byla hodnocena respondenty velice kladně proto je důležité, aby 

personál zastával i nadále svou kvalitní a důslednou práci v udržování hygieny. Tím je 

myšleno pravidelné kontrolování a čištění ploch které přicházejí do kontaktu s potravinami, 

prodejní plochy a nesmí se zapomenout na samoobslužný stolek před prodejnou.  

6.2.8 Dostupnost prodejny  

Dostupnost prodejny majitel nemůže moc ovlivnit, protože místo prodeje je mu určené 

pořadateli společenských událostí. Je tedy důležité nabídnout zákazníkům něco navíc.  

 

 

 

 

 

 



66 

7 Závěr 

.Situace na trhu mobilních prodejen se neustále vyvíjí a to mimo jiné z důvodu 

neustále rostoucího tlaku konkurence. Je tedy důležité nepřetržitě sledovat konkurenci a její 

kroky. Pro větší úspěch se prodejna musí orientovat na zákazníka. Spokojený zákazník se do 

prodejny rád vrátí a ještě podává do svého okolí kladné reference, které mohou posloužit k 

získání další klientely.  

Zákazníkova spokojenost je ovlivňována mnoha jednotlivými faktory, které na sobě 

nemusí záviset a u žádného zákazníka nejsou zcela identické. Zákazník se orientuje především 

pomocí zkušeností a očekávání. 

Cílem diplomové práce bylo zjištění spokojenosti zákazníků s pojízdnou prodejnou 

Cornish Pasty. Součástí práce byla také teoretická východiska, která se zaměřovala na 

typologii zákazníka a na měření spokojenosti zákazníků.  

V praktické části byl prováděn výzkum spokojenosti zákazníka s mobilní prodejnou 

Cornish Pasty. Výzkum byl prováděn dotazníkovým šetřením, kterého se účastnilo 169 

zákazníků prodejny. Do šetření byly zahrnuty otázky, které se zaměřovaly na jednotlivé 

faktory důležitosti při nákupu. Důležitost se týkala faktorů produktu, personálu a prodejny. 

Následně pak byla zjišťována celková spokojenost a spokojenost s jednotlivými faktory 

produktu, personálu a prodejny.  

Nejvíce spokojeni byli zákazníci s kvalitou produktu a nejméně s cenou produktu. 

Následnou analýzou byly identifikovány faktory, ve kterých by se mohla prodejna Cornish 

Pasty zlepšit. Pro tyto faktory byly navrženy doporučení a návrhy, které by mohly vést k 

spokojenosti zákazníků a získávání nových zákazníků. 
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Příloha č. 1 Makroekonomické údaje Velké Británie 

 

Tab. 1 Rozložení 

 

Název regionu Počet obyvatel 

East Midlands 4,172,179 

East of England 5,388,140 

Londýn 7,753,600 

North East 2,515,442 

North West 6,853,200 

South East 8,000,550 

South West 4,928,458 

West Midlands 5,267,337 

Yorkshire and The Humber 5,142,400 
 

Zdroj: [33] 

 

Obr. č. : Obyvatelstvo bez vzdělání, 2010 

 

Zrdoj: [33] 
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Obr. č. :Počet obyvatel v produktivním věku bez kvalifikace podle krajů ve 2. čtvrtletí 2009 

 

 

Zdroj: [33] 

 

Obr. č. :Medián bohatství domácností, 2006 - 2008 

 

Zdroj: [33] 
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Obr. č. :Průměrná hrubá týdenní příjem domácností podle krajů v roce 2008/09 

 

 

Zdroj:[33]
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Příloha č. 2 

 
Obr. 1 :Nákladní automobil Cornish Pasty 

 

 
 

Zdroj: vlastní 

 

 

Obr. č.2: Konkurenční stánek 

 
 

Zdroj:vlastní 
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Obr. č.: Konkurenční stánek 2 

 

 
 

Zdroj:vlastní 
 

 
Obr. 4 Konkurenční stánek 3 

 

 
 

Zdroj:vlastní 
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Obr. 5 Zařízení prodejny 

 

 
 

Zdroj:vlastní 

 

 

Obr. 6:Pokladna 

 

 
 

Zdroj:vlastní 
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Obr. č.7: Mobilní prodejna Cornish Pasty 

 

 
 

Zdroj:vlastní 
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Příloha č. 3 Nabídka dodavatele 
 
Obr.1. :Nabídka výhradního dodavatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:[23]
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Příloha č. 4  Strutkura respondentů 
 
 Tab. č.1:Rozdělení respondentů dle věku 

  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Do 18 let 7 4,1 4,1 4,1 

19 - 29 let 41 24,3 24,3 28,4 

30- 39 let 49 29,0 29,0 57,4 

40- 59 let 53 31,4 31,4 88,8 

60 a více 19 11,2 11,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

Tab. č. 2:Rozdělení respondentů dle pohlaví 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid muž 96 56,8 56,8 56,8 

žena 73 43,2 43,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č.4 :Rozdělení respondentů dle vzdělání 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid základní 7 4,1 4,1 4,1 

střední odborná 117 69,2 69,2 73,4 

vyšší odborná 21 12,4 12,4 85,8 

vysokoškolský 24 14,2 14,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

Tab. č.3 :Rozdělení respondentů dle příjmu 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid do 250 GBP 40 23,7 23,7 23,7 

251 - 350 GBP 80 47,3 47,3 71,0 

351 - 550 GBP 43 25,4 25,4 96,4 

551 GBP a více 6 3,6 3,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0  
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Příloha č. 5 frekvenční tabulky dle jednotlivých 

otázek 
 

 

Tab. 2: Otázkač.2 :Jak jste se o prodejně dozvěděli?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Známý, rodina 36 21,3 21,3 21,3 

Internet 6 3,6 3,6 24,9 

Organizační leták akce 5 3,0 3,0 27,8 

Reklama 1 ,6 ,6 28,4 

Reklamní poutač 21 12,4 12,4 40,8 

Znám již dlouho, 

nevzpomínám si 

52 30,8 30,8 71,6 

náhodně 48 28,4 28,4 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.1 : Otázka č. 1 : Váš nákup v tomto občerstvení je? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid První nákup 71 42,0 42,0 42,0 

Občas zde nakupuji 78 46,2 46,2 88,2 

Nakupuji zde pravidelně 20 11,8 11,8 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

Tab. 3: Otázka č.5:Myslíte, že ceny jídla odpovídají kvalitě? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid určitě ano 18 10,7 10,7 10,7 

spíše ano 86 50,9 50,9 61,5 

spíše ne 59 34,9 34,9 96,4 

určitě ne 6 3,6 3,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0  
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Tab. 4: Otázka č.6 Myslíte, že ceny nápojů odpovídají kvalitě? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid určitě ano 9 5,3 5,3 5,3 

spíše ano 55 32,5 32,5 37,9 

spíše ne 90 53,3 53,3 91,1 

určitě ne 15 8,9 8,9 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

Tab. 5: Otázka č.7 Považujete výběr z nabídky jídla za dostačující? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid určitě ano 34 20,1 20,1 20,1 

spíše ano 53 31,4 31,4 51,5 

spíše ne 68 40,2 40,2 91,7 

určitě ne 14 8,3 8,3 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

Tab. 6.Otázka č. 7.1 Co postrádáte v nabídce? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ovocná pasta 15 8,9 40,5 40,5 

Hranolky 8 4,7 21,6 62,2 

hamburgery 4 2,4 10,8 73,0 

Palačinky 2 1,2 5,4 78,4 

sladké pasty 3 1,8 8,1 86,5 

salát 3 1,8 8,1 94,6 

pizza 2 1,2 5,4 100,0 

Total 37 21,9 100,0  

Missing System 132 78,1   

Total 169 100,0   
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Tab. 7 Otázka č.8 Považujete výběr z nabídky nápojů za dostačující? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid určitě ano 12 7,1 7,1 7,1 

spíše ano 43 25,4 25,4 32,5 

spíše ne 88 52,1 52,1 84,6 

určitě ne 26 15,4 15,4 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

Tab. 8: Otázka č. 8.1Jestli ne, co postrádáte v nabídce? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid čaj bez kofeinu 4 2,4 6,6 6,6 

káva bez kofeinu 10 5,9 16,4 23,0 

Caffe latte 20 11,8 32,8 55,7 

cappuccino 15 8,9 24,6 80,3 

energy drink 2 1,2 3,3 83,6 

presso 10 5,9 16,4 100,0 

Total 61 36,1 100,0  

Missing System 108 63,9   

Total 169 100,0   

 

Tab. 9. Otázka č. 10 Je pro Vás důležitá tradiční receptura a původ z Cornwalu?  

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid určitě ano 68 40,2 40,2 40,2 

spíše ano 74 43,8 43,8 84,0 

spíše ne 27 16,0 16,0 100,0 

Total 169 100,0 100,0  
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Tab. 10: Otázka č. 11 Doporučili byste prodejnu svým známým? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid určitě ano 35 20,7 20,7 20,7 

spíše ano 106 62,7 62,7 83,4 

spíše ne 27 16,0 16,0 99,4 

určitě ne 1 ,6 ,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

 

Tab. 11: Otázkač. 12 Uvítali byste možnost platby platebními kartami? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ano 117 69,2 69,2 69,2 

ne 49 29,0 29,0 98,2 

3 2 1,2 1,2 99,4 

4 1 ,6 ,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0  
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Příloha č. 6 Kontingenční tabulky z výzkumu 
 
Tab. 11: Otázka č. 3 Důležitost faktorů dle příjmu 

 
Týdenní příjem 

do 250 GBP 251 - 350 GBP 351 - 550 GBP 551 GBP a více Total 

Kvalita produktů 1,95 1,73 1,48 1,40 1,71 

Chuť produktů 1,93 1,76 1,57 1,40 1,74 

Cena produktů 1,49 1,90 2,20 2,80 1,91 

Hygienická příprava  2,00 1,90 1,93 1,80 1,93 

Pestrost nabídky 2,24 2,23 2,25 2,00 2,23 

Kvalifikovaný personál 2,24 2,05 2,20 2,20 2,14 

Ochota personálu 1,78 1,89 1,80 1,80 1,83 

Rychlost personálu 2,39 2,22 2,23 1,80 2,25 

  Informace  2,20 2,20 2,16 2,20 2,19 

Doba čekání 2,17 2,19 2,09 2,00 2,15 

Čistota prodejny 1,88 1,84 1,82 1,60 1,83 

Dostupnost prodejny 2,29 2,35 2,45 2,20 2,36 

Image prodejny 2,29 2,13 1,95 1,40 2,10 

 
Tab. 12: Otázka č. 3 Důležitost faktorů dle vzdělání 
 

 
Vzdělání 

základní střední odborná vyšší odborná vysokoškolský Total 

Kvalita produktů 2,14 1,80 1,62 1,21 1,71 

Chuť produktů 2,14 1,82 1,76 1,21 1,74 

Cena produktů 1,71 1,75 2,14 2,50 1,91 

Hygienická příprava  2,00 1,94 2,10 1,71 1,93 

Pestrost nabídky 2,29 2,21 2,57 2,04 2,23 

Kvalifikovaný personál 2,29 2,14 2,14 2,12 2,14 

Ochota personálu 1,71 1,82 1,90 1,88 1,83 

Rychlost personálu 2,43 2,28 2,10 2,21 2,25 

Informace  2,29 2,18 2,38 2,04 2,19 

Doba čekání 2,29 2,20 2,05 2,00 2,15 

Čistota prodejny 2,14 1,80 2,05 1,71 1,83 

Dostupnost prodejny 2,43 2,35 2,52 2,25 2,36 

Image prodejny 2,14 2,21 2,05 1,62 2,10 
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Tab. 13: Otázka č. 4 Spokojenost jednotlivých faktorů 

 

 
Pohlaví 

muž žena Total 

Kvalita produktů 1,89 1,86 1,88 

Chuť produktů 1,81 1,84 1,82 

Cena produktů 2,74 2,79 2,76 

Hygienická příprava 2,15 2,22 2,18 

Pestrost nabídky 2,67 2,72 2,69 

Kvalifikovanost personáálu 2,10 2,07 2,08 

Ochota personálu 2,00 1,95 1,98 

Rychlost personálu 1,98 1,95 1,96 

Posk. informace 

personálem 

2,11 2,16 2,13 

Doba čekání 2,15 2,09 2,12 

Čistota prodejny 1,90 1,95 1,92 

Dostupnost prodejny 2,35 2,25 2,31 

Image prodejny 2,15 2,09 2,12 

 

 

Tab.1 4: Otázka č. 4 Spokojenost jednotlivých faktorů dle příjmu 

 

 
Týdenní příjem 

do 250 GBP 251 - 350 GBP 351 - 550 GBP 551 GBP a více Total 

Kvalita produktů 1,93 1,81 1,91 2,20 1,88 

Chuť produktů 1,93 1,71 1,91 2,00 1,82 

Cena produktů 2,83 2,92 2,39 3,00 2,76 

Hygienická příprava 2,32 2,18 2,02 2,60 2,18 

Pestrost nabídky 2,41 2,72 2,86 3,00 2,69 

Kvalifikovanost personáálu 2,02 2,04 2,20 2,20 2,08 

Ochota personálu 2,05 1,97 1,91 2,00 1,98 

Rychlost personálu 2,02 1,94 1,98 1,80 1,96 

Posk. informace 

personálem 

2,15 2,15 2,07 2,20 2,13 

Doba čekání 2,20 2,13 2,05 2,20 2,12 

Čistota prodejny 1,90 1,92 1,93 2,00 1,92 

Dostupnost prodejny 2,49 2,33 2,07 2,60 2,31 

Image prodejny 2,07 2,18 2,02 2,60 2,12 
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Tab. 15: Otázka č. 4 Spokojenost jednotlivých faktorů dle věku 

 
 

 
Věk 

do 18 let 19 - 29 let 30-39 let 40-59 let 60 a více Total 

Kvalita produktů 2,00 2,05 1,86 1,75 1,84 1,88 

Chuť produktů 2,14 1,90 1,80 1,72 1,89 1,82 

Cena produktů 3,00 2,80 2,78 2,70 2,74 2,76 

Hygienická příprava 2,57 2,37 2,10 2,09 2,11 2,18 

Pestrost nabídky 3,29 2,73 2,76 2,75 2,05 2,69 

Kvalifikovanost personáálu 2,29 2,12 2,14 2,06 1,84 2,08 

Ochota personálu 2,14 1,95 1,96 2,00 1,95 1,98 

Rychlost personálu 1,86 2,05 1,94 1,94 1,95 1,96 

Posk. informace 

personálem 

2,29 2,32 2,18 1,96 2,00 2,13 

Doba čekání 2,43 2,20 2,08 2,08 2,11 2,12 

Čistota prodejny 1,71 1,90 1,96 1,92 1,95 1,92 

Dostupnost prodejny 2,71 2,27 2,29 2,28 2,37 2,31 

Image prodejny 2,14 2,15 2,10 2,17 2,00 2,12 

 

 

Tab. 16: Otázka č. 4 Spokojenost jednotlivých faktorů dle vzdělání 

 

 
Vzdělání 

základní střední odborná vyšší odborná vysokoškolský Total 

Kvalita produktů 2,00 1,82 2,00 2,00 1,88 

Chuť produktů 2,00 1,74 1,90 2,08 1,82 

Cena produktů 3,14 2,84 2,62 2,42 2,76 

Hygienická příprava 2,71 2,17 2,14 2,12 2,18 

Pestrost nabídky 3,00 2,58 3,00 2,88 2,69 

Kvalifikovanost personáálu 2,29 2,04 2,05 2,25 2,08 

Ochota personálu 2,00 1,97 2,00 1,96 1,98 

Rychlost personálu 2,14 1,95 1,95 2,00 1,96 

Posk. informace 

personálem 

2,43 2,09 2,33 2,08 2,13 

Doba čekání 2,14 2,16 2,00 2,04 2,12 

Čistota prodejny 1,86 1,90 1,90 2,08 1,92 

Dostupnost prodejny 2,43 2,35 2,14 2,21 2,31 

Image prodejny 2,29 2,09 2,19 2,17 2,12 
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Tab. 17 Otázka č. 9 Spokojenost s produktem Cornish Pasty 

 

 
Pohlaví 

muž žena Total 

Teplota pečiva 2,24 2,22 2,23 

Chuť pečiva 1,83 1,90 1,86 

Vzhled pečeiva 1,94 1,99 1,96 

Balení pečiva 2,01 2,09 2,04 

Výběr druhů 2,31 2,26 2,29 

Výběr velikostí  1,87 1,88 1,87 

Výběr velikostí příchutě 2,38 2,13 2,27 

 

Tab. 18 Otázka č. 9 Spokojenost s produktem Cornish Pasty dle příjmu 

 

 
Týdenní příjem 

do 250 GBP 251 - 350 GBP 351 - 550 GBP 551 GBP a více Total 

teplota pečiva 2,17 2,24 2,21 2,75 2,23 

chuť pečiva 1,89 1,75 2,00 2,25 1,86 

vzhled pečeiva 2,06 1,92 2,02 1,25 1,96 

balení pečiva 2,09 2,12 1,88 2,00 2,04 

výběr druhů 2,20 2,33 2,30 2,25 2,29 

výběr velikostí  1,97 1,80 1,88 2,25 1,87 

výběr velikostí příchutě 2,31 2,21 2,33 2,50 2,27 

 

Tab. 19 Otázka č. 9 Spokojenost s produktem Cornish Pasty dle vzdělání 

 

 
Vzdělání 

základní střední odborná vyšší odborná vysokoškolský Total 

teplota pečiva 2,14 2,21 2,14 2,41 2,23 

chuť pečiva 1,86 1,79 1,71 2,32 1,86 

vzhled pečeiva 2,14 1,93 2,19 1,82 1,96 

balení pečiva 1,86 2,08 2,10 1,86 2,04 

výběr druhů 2,29 2,29 2,14 2,45 2,29 

výběr velikostí  2,14 1,79 1,90 2,14 1,87 

výběr velikostí příchutě 1,86 2,31 2,29 2,23 2,27 
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Tab. 2 Otázka č. 9 Spokojenost s produktem Cornish Pasty dle věku 

 

 
Věk 

do 18 let 19 - 29 let 30-39 let 40-59 let 60 a více Total 

teplota pečiva 2,57 2,33 2,04 2,35 2,00 2,23 

chuť pečiva 1,86 1,95 1,89 1,76 1,87 1,86 

vzhled pečeiva 2,14 2,21 1,89 1,84 1,87 1,96 

balení pečiva 1,71 2,03 2,11 1,98 2,27 2,04 

výběr druhů 2,43 2,31 2,26 2,37 2,07 2,29 

výběr velikostí  2,29 1,95 1,87 1,76 1,87 1,87 

výběr velikostí příchutě 2,57 2,44 2,21 2,14 2,33 2,27 
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Příloha č. 7 Grafy z výzkumu 

 
Obr. č. 1 Důležitost jednotlivých faktorů dle pohlaví 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 2 Důležitost faktorů prodejny dle pohlaví 
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Obr. 3 Důležitost faktorů personálu dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Celková spokojenost dle pohlaví 
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Obr. 5 Celková spokojenost dle věku 

 

 
 

 

 

 

 

 
Obr. 6 Celková spokojenost dle příjmu 
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Obr. 7 Celková spokojenost dle vzdělání 

 

 
 

 

 

 

 

 
Obr. 8 Spokojenost jednotlivých produktů dle pohlaví 
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Obr.9  Spokojenost jednotlivých faktorů personálu dle pohlaví 

 

 

 

 

 

Obr.9 Spokojenost jednotlivých faktorů prodejny dle pohlaví 
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Obr. 10 Cena – kvalita dle příjmu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Cena – Odpovídající cena kvalitě pokrmu  
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Obr. 13 Odpovídající cena kvalitě nápojů dle věku 
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Příloha č. 9 T- Testy 
 

Tab. č. : T- Test celková spokojenost - pohlaví 

 

 

Group Statistics 

 Pohlaví N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

celk_spok 
dime

nsion

1 

muž 93 2,17 ,503 ,052 

žena 76 2,21 ,471 ,054 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

celk_spok Equal variances 

assumed 

,000 ,999 -,509 167 ,611 -,038 ,076 -,188 ,111 

Equal variances not 

assumed 

  
-,513 163,873 ,609 -,038 ,075 -,187 ,110 
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T- test:  Důležitost jednotlivých faktorů - pohlaví 
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T-test spokojenost s jednotlivými faktory – pohlaví 
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Příloha č. 10 Dotazník 

 

Dotazník 

Dobrý den, 

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, pomocí něhož bych ráda zjistila 

míru Vaší spokojenosti s produkty a službami mobilní prodejny Cornish Pasty. 

Jsem studentkou z České republiky a studuji 5. ročník VŠB-TU Ostrava. Výsledky tohoto 

výzkumu bych ráda využila ve své diplomové práci a ke zlepšení produktů a služeb v našem 

zařízení ke zvýšení Vaší spokojenosti.  

Pokud není uvedeno jinak, označte jen jednu možnost.  

1. Váš nákup v tomto občerstvení je: 

□  první nákup 

□  občas zde nakupuji 

□  nakupuji zde pravidelně 

2. Jak jste se o prodejně dozvěděli? /Označte více možností/ 

□  Známý, rodina   □  Reklama 

□  Internet   □  Reklamní poutač (navigace) 

□  Organizační leták akce      □  Znám už dlouho, nevzpomínám si  

□  Náhodně           □  Jinak (prosím, doplňte jak)………………………… 
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3.  Na stupnici 1 – 5, (1 = zcela důležité, 5 = velmi nedůležité), ohodnoťte, jak jsou pro 

Vás dané faktory důležité při nákupu občerstvení.  

      1 2 3 4 5 

Kvalita produktů    □ □ □ □ □ 

Chuť produktů    □ □ □ □ □ 

Cena produktů    □ □ □ □ □ 

Hygienická příprava produktů  □ □ □ □ □ 

Pestrost nabídky    □ □ □ □ □ 

Kvalifikovanost personálu   □ □ □ □ □ 

Ochota personálu    □ □ □ □ □ 

Rychlost personálu    □ □ □ □ □ 

Poskytnutí informací personálem  □ □ □ □ □ 

Doba čekání     □ □ □ □ □ 

Čistota prodejny    □ □ □ □ □ 

Dostupnost prodejny    □ □ □ □ □ 

Image prodejny    □ □ □ □ □ 

4.  Na stupnici 1 – 5 (1 = velmi spokojen(a) ,5 = velmi nespokojen(a))ohodnoťte, jak jste 

spokojen(a) s následujícími faktory prodejny Cornish Pasty LTD 

1 2 3 4 5 

Kvalita produktů    □ □ □ □ □ 

Chuť produktů    □ □ □ □ □ 

Cena produktů    □ □ □ □ □ 

Hygienická příprava produktů  □ □ □ □ □ 

Pestrost nabídky    □ □ □ □ □ 

Kvalifikovanost personálu   □ □ □ □ □ 

Ochota personálu    □ □ □ □ □ 

Rychlost personálu    □ □ □ □ □ 
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Poskytnutí informací personálem  □ □ □ □ □ 

Doba čekání     □ □ □ □ □ 

Čistota prodejny    □ □ □ □ □ 

Dostupnost prodejny    □ □ □ □ □ 

Image prodejny    □ □ □ □ □ 

Celková spokojenost    □ □ □ □ □ 

5. Myslíte, že ceny jídla odpovídají kvalitě? 

□  Určitě ano 

□  Spíše ano 

□ Spíše ne 

□  Určitě ne 

6. Myslíte, že ceny nápojů odpovídají kvalitě? 

□  Určitě ano 

□  Spíše ano 

□  Spíše ne 

□  Určitě ne 

7. Považujete výběr z nabídky jídla za dostačující? 

□  Určitě ano 

□  Spíše ano  

□  Spíše ne 

□  Určitě ne 

Jestli ne, co postrádáte v nabídce? 

…………………………………………………………………………………. 

8. Považujete výběr z nabídky studených a teplých nápojů za dostačující? 

□  Určitě ano 

□  Spíše  

□  Spíše ne 

□  Určitě ne 

Jestli ne, co postrádáte v nabídce? 



24 

…………………………………………………………………………………. 

9.  Ohodnoťte, prosím, spokojenost s produkty cornish pasties. (0 nemohu posoudit, 1 

velmi spokojen, 2 spokojen, 3 průměrně, 4 nespokojen, 5 velmi nespokojen) Pokud 

nemáte zkušenost, přejděte na otázku č. 11 

      1 2 3 4 5 

Kvalita pečiva     □ □ □ □ □ 

Teplota pečiva    □ □ □ □ □ 

Chuť pečiva     □ □ □ □ □ 

Vzhled pečiva     □ □ □ □ □ 

Balení pečiva     □ □ □ □ □ 

Výběr druhů     □ □ □ □ □ 

Výběr velikostí (traditional)   □ □ □ □ □ 

Výběr velikostí (flavor)   □ □ □ □ □ 

10. Je pro Vás důležitá tradiční receptura a původ z Cornwalu?  

□  Určitě ano 

□  Spíše  

□  Spíše ne 

□  Určitě ne 

11. Jakou příchuť pečiva byste ocenili? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Doporučili byste prodejnu svým známým? 

□  Určitě ano 

□  Spíše ano  

□  Spíše ne 

□  Určitě ne 

13. Uvítali byste možnost platby platebními kartami? 

□  Ano 
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□  Ne 

14. Jaké je Vaše pohlaví? 

□  Muž 

□  Žena 

15. Kolik je Vám let? 

□  Do 18let 

□  19 – 29 let 

□  30 – 39 let 

□  40 – 59 let 

□  60 a více 

16. Jaký je váš týdenní příjem? 

□  Do 250 liber 

□  251 – 350 liber 

□  351 - 550 liber 

□  551 a více 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

□  Základní škola 

□ Střední odborná škola 

□  Odborná vyšší škola 

□  Vysoká škola 

 

 

Děkuji za vyplnění a přeji příjemný den! 
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Příloha č. 11 Dotazník v anglickém jazyku  

Questionnaire 

Hello, 

I’d like to ask you to fill in this questionnaire, where I would like to find your level 

of satisfaction with products and services of mobile store of Cornish Pasty Group LTD. 

I am a student from the Czech Republic and I study my fifth year at VSB – Technical 

University of Ostrava. 

The results of this research I would like to use in my thesis and they will help me to improve 

products and services in our facility to increase your satisfaction. 

Please, select one answer with questions, but there are also few questions with more options. 

1. Your purchase of this food is: 

□ my first shopping 

□ occasionally  

□ regularly here 

2. How did you know about the store? /Select multiple options/ 

□ Family, friends     □  Advertisement 

□ Internet     □  Internet advertising banner (navigation) 

□ The organizational flyer of event  □  I know it for a long time, I don‘t remember 

□ Randomly     □  Other (please, add to)……………………. 
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3. On a scale of 1 to 5, (1 = quite important, 5 = very unimportant), evaluate how these 

following factors are important for you when you are buying food. 

      1 2 3 4 5 

Quality of products     □ □ □ □ □ 

Taste of products    □ □ □ □ □ 

Price of products     □ □ □ □ □ 

Hygienic preparation of products   □ □ □ □ □ 

Diversity of supply     □ □ □ □ □ 

Qualification of staff     □ □ □ □ □ 

Helpfulness of staff    □ □ □ □ □ 

Speed of staff      □ □ □ □ □ 

Disclosure of staff     □ □ □ □ □ 

Waiting time      □ □ □ □ □ 

Cleanness of store     □ □ □ □ □ 

Availability of store     □ □ □ □ □ 

Image of store     □ □ □ □ □ 

4.  On a scale of 1 to 5 (1 = very satisfied, 5 = very dissatisfied) evaluate how you are 

satisfied with the following factors Cornish Pasty shop LTD. 

      1 2 3 4 5 

Quality of products     □ □ □ □ □ 

Taste of products    □ □ □ □ □ 

Price of products     □ □ □ □ □  

Hygienic preparation of products   □ □ □ □ □ 

Diversity of supply     □ □ □ □ □ 

Qualification of staff     □ □ □ □ □ 

Helpfulness of staff    □ □ □ □ □ 

Speed of staff      □ □ □ □ □ 

Disclosure of staff     □ □ □ □ □ 

Waiting time      □ □ □ □ □ 

Cleanness of store     □ □ □ □ □ 
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Availability of store     □ □ □ □ □ 

Image of store     □ □ □ □ □ 

Overall satisfaction    □ □ □ □ □ 

 

5. Do you think that the prices match with the quality of food? 

□  Definitely yes 

□ Rather yes 

□  Rather not 

□  Definitely not 

6. Do you think that the prices match with the quality of drinks? 

□  Definitely yes 

□  Rather yes 

□ Rather not 

□  Definitely not 

7. Do you consider that the offers of food are enough? 

□  Definitely yes 

□  Rather yes 

□  Rather not 

□  Definitely not 

If not, what do you miss in the offer? 

.............................................................................................. 

8. Do you consider that the offer of cold drinks and hot drinks are enough? 

□  Definitely yes 

□  Rather yes 

□  Rather not 

□ Definitely not 

If not, what do you miss in the offer? 

.............................................................................................. 

9.  Please, evaluate the satisfaction with products of Cornish pasty. (0 - I can’t judge it; 

1-  I’m very satisfied; 2 -  I’m satisfied; 3 - it is average for me; 4 -  I’m dissatisfied; 
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5 – I’m very dissatisfied). If you don’t have any experiences, please, go to the 

question no. 11. 

      1 2 3 4 5 

Quality of pasties     □ □ □ □ □ 

Temperature of pasties   □ □ □ □ □ 

The taste of pasties     □ □ □ □ □ 

The design of pasties     □ □ □ □ □ 

Packaging of pasties    □ □ □ □ □ 

The choice of kind of pasties   □ □ □ □ □ 

Selection of sizes (traditional)   □ □ □ □ □ 

Selection of sizes (flavour)    □ □ □ □ □ 

10. Does the traditional recipe and origin from Cornwall are important for you? 

□  Definitely yes 

□  Rather yes 

□  Rather not 

□  Definitely not 

 

11. What kind of pasties would you like to taste? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. Would you like to recommend the store to your friends? 

□ Definitely yes 

□  Rather yes 

□  Rather not 

□ Definitely not 

13. Would you like to pay by credit cards?  

□  Yes 

□  No 

14. What is your gender? 
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□  Male 

□  Female 

15. How old are you? 

□  Up to 18 years 

□  19 – 29 years 

□  30 – 39 years 

□  40 – 59 years 

□  60 or more 

16. What is your weekly income? 

□  Up to £ 250 

□  251 -  350 pounds 

□  351 - 550 pounds 

□  551 and more 

17. What is your highest level of education? 

□  Secondary school 

□  College of six-form  

□  College of further education 

□  University 

Thank you for filling in and I wish you to have a nice day! 

 

 


