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1 ÚVOD 

 

Každý podnikatel chce být ve svém podnikání úspěšný, mít dobré postavení na trhu, 

vysoké zisky, spoustu věrných zákazníků a mnohé další. Avšak ne každému se to musí nutně 

podařit. V několika posledních letech se totiž konkurenční boj stává stále těžším, jelikož 

nových podniků neustále přibývá. K obtížnosti boje rovněž přispívá vliv zahraničních 

podniků, které k nám dováží své produkty.  

Snahou všech podnikatelů tedy je se svým konkurentům co nejrychleji vyrovnat a poté 

je dokonce předehnat. Toho může být dosaženo prostřednictvím nabízených produktů, které 

by měly být kvalitní, cenově dostupné a originální. Ale pouze to v dnešní době nestačí. Nutné 

je k tomu všemu jako třešničku na dortu nabídnout i něco navíc, co ocení zákazníci. Mnoho 

podnikatelů na ně totiž pro samotný konkurenční boj a neustálé inovování výrobků zapomíná. 

Ale chtějí či potřebují zákazníci vůbec to, co jim je nabízeno? Jsou s nabídkou a výrobky 

samotnými spokojeni? Právě na tyto otázky by si měl každý podnikatel odpovědět, protože 

právě zákazníci jsou ti, kteří rozhodují o úspěchu či neúspěchu firmy tím, že si sami vyberou, 

zda si daný výrobek koupí či nikoli a zda si ho koupí u toho či onoho prodejce.  

Důležité tedy je o své zákazníky důkladně pečovat a hýčkat je, ale především je 

náležitě poznat včetně jejich požadavků a přání a těm pak přizpůsobit nabídku. Když totiž 

zákazník dostane přesně to, co očekává, je spokojen. Pokud ovšem zákazník získá nejen to, 

co předem očekává, ale i neočekávanou přidanou hodnotu, stává se z něj více než spokojený 

zákazník. Takový zákazník se zpravidla stává věrným zákazníkem, do obchodu se rád 

opakovaně vrací a mimo to šíří pozitivní reference o podniku i jeho výrobcích dalším 

potencionálním zákazníkům. To je pro firmu velmi přínosné, jelikož udržet si v dnešním silně 

konkurenčním prostředí stávajícího zákazníka nebo dokonce získat zákazníka nového není 

vůbec jednoduché. 

Právě z toho důvodu je velmi důležité pravidelně provádět měření zákaznické 

spokojenosti a zjišťovat tak, co zákazníkům vyhovuje nebo co je naopak potřeba změnit 

či zlepšit a tím zvýšit jejich spokojenost. Pro každý podnik by měl proto být zákazník středem 

pozornosti. Vzhledem k důležitosti této problematiky bylo jako téma této diplomové práce 

zvoleno měření spokojenosti zákazníků. Tato problematika byla, je a bude stále potřebným a 

aktuálním tématem pro každého podnikatele.  

V souvislosti s tímto tématem bylo rozhodnuto konkrétně o měření spokojenosti 

zákazníků s výrobky na cukrářském trhu, a to z toho důvodu, že se cukrárny stále těší velké 
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oblibě zákazníků snad všech kategorií. Mimo to dá stále více lidí přednost pohodlí tím, že si 

cukrářské výrobky koupí, než aby si je sami upekli, protože pečení je v dnešní době spíše 

považováno za záležitost našich babiček. Zajímavé je tedy zjistit, zda jsou zákazníci 

spokojeni s dnešními cukrářskými výrobky. 

Pro měření spokojenosti zákazníků s výrobky na cukrářském trhu byla vybrána 

cukrárna Majda v Jirkově a v Mostě, a to hned ze dvou důvodů. Prvním, významnějším 

z nich, je fakt, že ve zmíněné cukrárně zatím od začátku jejího fungování neproběhlo jediné 

měření, které by se týkalo zjišťování zákaznické spokojenosti s jejími výrobky. Druhým 

důvodem, proč byla vybrána právě tato cukrárna, je skutečnost, že jedna z jejích 

zaměstnankyň pomohla se zprostředkováním prvního kontaktu s majitelkou cukrárny. 

 

Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je spokojenost zákazníků cukrárny Majda 

s jejími výrobky a v případě nespokojenosti doporučit návrhy ke zlepšení výrobků či jejich 

atributů, které by spokojenost pomohly zvýšit. Dílčími cíli je zjišťování spokojenosti 

s jednotlivými atributy cukrářských výrobků, a to s chutí, vzhledem, balením pro přenos, 

kvalitou, čímž se rozumí čerstvost, trvanlivost a použité ingredience, a cenou.  

 

Práce je členěna do čtyř částí. V úvodu je stručně popsána významnost zvoleného 

tématu a tedy i důvod jeho výběru, rovněž je zde uveden cíl diplomové práce a její stručný 

obsah. V teoreticko – metodologické části je charakterizována vybraná cukrárna a její 

prostředí, dále jsou zde vymezeny teoretické poznatky týkající se tématu a popsána použitá 

metodika. V aplikačně – ověřovací části jsou teoretické poznatky aplikovány do praxe a jsou 

zde vyhodnoceny získané výsledky a uvedena z nich vyvozená doporučení. V závěru jsou 

stručně shrnuta nejdůležitější fakta diplomové práce. 
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2 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ PEKAŘSTVÍ – CUKRÁŘSTVÍ 

MAJDA   

 

Pro měření spokojenosti zákazníků s výrobky na cukrářském trhu byla vybrána 

cukrárna, která je známá pod názvem Majda. Tato cukrárna byla zvolena z několika důvodů, 

ale především proto, že za dobu jejího fungování zatím nebylo provedeno žádné šetření, které 

by zjišťovalo spokojenost zákazníků s jejími výrobky.   

 

2.1 Historie pekařství – cukrářství Majda 

 

Pekařství – cukrářství Majda, stejně jako přilehlý obchůdek se smíšeným zbožím, 

zahájily svou činnost k 1. červenci 2006 poté, co paní Magdalena Jurecová získala potřebná 

živnostenská oprávnění a pronajala si dva prostory k podnikání a zařídila je tak, aby byly 

maloobchod i pekařství – cukrářství schopné provozu.  

Pečení i zdobení nejrůznějších cukrářských výrobků se paní Jurecová věnovala již 

dříve, jelikož jde o její velký koníček. Cukrářkou se však přesto nikdy nevyučila. Aby tedy 

živnostenské oprávnění v tomto oboru vůbec získala, bylo nezbytné, aby si našla zástupce, 

který za ni bude v tomto směru odpovídat a na její činnost dohlížet po dobu 5 let. Jejím 

odpovědným zástupcem se od 1. července 2006 stala paní Anna Krejsová. Ta paní Jurecové 

pomáhala a kontrolovala ji déle než 3 roky. Poté se rozhodla své zastupování ukončit 

z důvodů odchodu do důchodu. Od 1. listopadu 2009 paní Krejsovou nahradila nová patronka, 

kterou se stala paní Marcela Kofroňová. Od 1. července 2011 již podniká paní Magdalena 

Jurecová pod svým vlastním jménem. 

Mimo živnosti opravňující k výrobě a prodeji pekařských a cukrářských výrobků, 

které zřídila v prvním z pronajatých prostor, získala paní Jurecová k 1. červenci 2006 

i ohlašovací živnost volnou, na jejímž základě mohla provozovat v druhém z pronajatých 

prostor i specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, a to konkrétně s: 

o ovocem a zeleninou, 

o nealkoholickými nápoji, 

o rybami a drůbeží, 

o pivem, vínem a alkoholickými nápoji, 

o masnými výrobky, 

o potravinami a pochutinami, 
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o kosmetickým a drogistickým zbožím, 

o tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky. 

Po dvou letech však tuto živnost ukončila a naplno se začala věnovat pekařství 

a cukrářství. Jediné, co z maloobchodu se smíšeným zbožím zbylo, byla malá večerka, 

ve které se prodávaly pouze potraviny. K ní, do bývalých prostor obchůdku, přestěhovala 

i prodej pekařských a cukrářských výrobků a zřídila zde cukrárnu a z bývalých prostor, 

jež zbyly po společném pekařství a cukrářství, udělala pouze výrobnu pekařských 

a cukrářských výrobků.  

V současné době si nově pronajala a upravila další prostory na Mostecku, kde otevřela 

nově vybavenou a zařízenou cukrárnu. 

Vzhledem k tomu, že je diplomová práce zaměřena na výrobky na cukrářském trhu, 

bude v dalších kapitolách převážně používáno pouze označení pekařství – cukrářství, 

cukrářství či cukrárna Majda, ačkoli se jedná o večerku a pekařství – cukrářství Majda. 

 

2.2 Předmět podnikání   

 

Pekařství – cukrářství Majda je provozováno na základě živnostenských oprávnění, 

která získala paní Magdalena Jurecová k 1. červenci 2006.  

Předmětem podnikání jsou: 

o pekařství, cukrářství, jež je provozované jako živnost ohlašovací řemeslná, 

o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

které jsou provozované jako živnost ohlašovací volná. Oborem činnosti je 

velkoobchod a maloobchod.  

Obě živnostenská oprávnění jsou udělena na dobu neurčitou. (ICZ, 2006) 

 Sídlo pekařství – cukrářství Majda je zároveň i místem provozovny v Jirkově. Druhá 

provozovna, jež byla nově otevřena teprve nedávno, se nachází v Mostě. 

Cukrářství rovněž disponuje i webovými stránkami, které byly spuštěny v roce 2011. 

Zde je možné nalézt kromě obecných informací o cukrárně také nabídku vybraného 

sortimentu včetně ceníku.  

 

2.3 Strategické zaměření 

 

Stejně jako každá společnost i pekařství – cukrářství Majda má svou filozofii, poslání, 
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vize, cíle, slogany a plány do budoucnosti. 

Filozofií cukrářství je vyrábět a zákazníkům poskytovat pekařské a cukrářské výrobky 

připravované s největší péčí podle osvědčených receptur, na jejichž výrobě se podílejí 

pekařky/cukrářky s bohatými zkušenostmi. Záměrem je také vytvoření atraktivního prostředí, 

které navodí příjemnou atmosféru, jež doplňuje ochotný a milý personál.  

Posláním cukrárny Majda je nabízet zákazníkům pekařské a cukrářské výrobky 

prvotřídní kvality, které uspokojí každého zákazníka a vyhoví veškerým jejich přáním 

a požadavkům. 

Vizí cukrářství je příprava a prodej chutných a kvalitních pekařských a cukrářských 

výrobků, na jejichž základě si cukrárna Majda vybuduje dobré jméno a silnou pozici mezi 

cukrárnami na Chomutovsku a Mostecku. Rovněž si chce svými výrobky získat pozitivní 

image v očích stávajících i potencionálních zákazníků a zajistit si jejich věrnost. Snahou je 

také udržet krok nejen s moderními trendy v oblasti pekařských a cukrářských výrobků, 

ale také s nejnovějšími technologiemi při jejich výrobě.   

Cílem cukrárny Majda je vyrábět a prodávat lahodné a kvalitní zákusky a dorty 

za ceny, které jsou pro její zákazníky přijatelné.  

Cukrářství má také 2 slogany, které by měly přilákat zákazníky, jež rádi mlsají 

a nedají dopustit na chuť cukrářských výrobků. První ze sloganů se týká zákusků cukrárny, 

druhý je zaměřen na její dorty. Slogany jsou následující: 

o „Zákusky od Majdy chutnají lépe než od maminky…“ 

o „Naše dortíčky pro vaše mlsné jazýčky“ 

Nejbližšími plány do budoucnosti, které se chystá majitelka cukrářství Majda 

zrealizovat, pokud se jí to podaří, je během následujícího roku nově zrekonstruovat a vybavit 

exteriér i interiér celého pekařství – cukrářství Majda v Jirkově a pokusit se tak sjednotit obě 

pekařství – cukrářství. 

 

2.4 Provozovny pekařství – cukrářství Majda 

 

Pekařství – cukrářství Majda má 2 provozovny. První, hlavní provozovna, se nachází 

v Jirkově. Druhá provozovna byla začátkem ledna 2012 otevřena v Mostě. 

 

a) Pekařství – cukrářství Majda v Jirkově 

Jirkovská provozovna se nachází v ulici Vinařická naproti Kludského vile. Je 
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situována do cihlového rodinného domku s šedou omítkou. Nad vchodem, jenž je lemován 

bílou barvou, visí cedule s nápisem „Večerka a pekařství – cukrářství“. Rodinný dům 

i pekařství – cukrářství mají svůj samostatný vchod. Hned vedle vchodu do prodejny se 

nachází větší okno, skrz které jde vidět dovnitř na prodávaný sortiment. Nejedná se však 

o výlohu s vystaveným zbožím.  

Po vstupu do provozovny se zákazník ocitne v menším prostoru, kde se hned v přední 

části obchodu nachází večerka. Zde je hned naproti vchodu několik regálů, jež tvoří uličky 

a je možné v nich najít a koupit běžné potraviny. Po pravé straně jsou umístěny chladicí boxy 

rovněž se zbožím denní spotřeby, jako např.: máslo, vejce, jogurty, mléko apod. Po levé straně 

se nachází pult s pokladnou, kde obsluhuje prodavačka. Za ní jsou v regálech proutěné koše 

naplněné různými druhy pečiva, které zde byly vyrobeny. Na konci prodejny jsou rovněž 

regály s pečivem, tentokrát ale dovezeným z jiných pekáren. Hned vedle je průchod 

do cukrárny. Zde jsou po levé straně tři velké vitríny plné nejrůznějších druhů dortů, zákusků 

a jiných cukrářských výrobků. Před nimi je opět pult s pokladnou, u kterého obsluhuje další 

prodavačka. Po levé straně, a tedy přímo naproti pultu, jsou umístěny dva menší stolky 

s židlemi, kde je možné posedět a cukrářské výrobky z cukrárny si vychutnat.  

Příprava, pečení a zdobení pekařských a cukrářských výrobků probíhá v malé 

přistavěné stavbě, která stojí za rodinným domem.  

V pekařství – cukrářství Majda v Jirkově pracují 4 zaměstnanci, a to 2 prodavačky, 

1 cukrářka a vedoucí prodejny. Ta zastává funkci prodavačky i cukrářky vždy podle toho, kde 

je jí více potřeba.  

U Majdy je otevřeno každý den včetně sobot i nedělí. Otevírací doba se však liší 

v závislosti na ročním období. V letním období je otevřeno od 6:00 do 20:30 hod. V zimním 

období je pak otevírací doba kratší, a to od 6:00 do 19:00 hod. 

 

b) Pekařství – cukrářství Majda v Mostě 

Nově otevřená provozovna pekařství – cukrářství se nachází v ulici Česká v Mostě. Je 

umístěna v suterénu panelového domu, kde dříve byla kočárkárna. Nad vchodem do Majdy je 

cedule s nápisem „Pekařství – cukrářství“.  

Po vstupu dovnitř se po pravé straně nachází velký chladicí box s různými dorty, 

zákusky a dalšími cukrářskými výrobky. Na chladicí box navazuje krátký pult s pokladnou, 

kde je možné koupené zboží převzít a zaplatit. Za pultem a boxem se nachází regály, 

ve kterých jsou proutěné koše naplněné pekařskými výrobky vlastní výroby, stejně jako je to 

v provozovně v Jirkově. Naproti pultu a chladicímu boxu, a tedy po levé straně 
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od vchodových dveří, se nachází 3 stolky s židlemi, kde je možné posedět a v klidu si 

vychutnat pekařské a cukrářské výrobky od Majdy. 

Produkty, jež jsou v této provozovně prodávané, zde nemají svou vlastní výrobnu. 

Tyto výrobky jsou připravovány, pečeny a zdobeny v Jirkově a do pekařství – cukrářství 

Majda v Mostě jsou pouze dováženy. 

V provozovně v Mostě jsou prozatím pouze 2 zaměstnanci, a to vedoucí prodejny 

a 1 brigádnice, jejíž náplní práce je prodej zboží. Vzhledem k tomu, že je tato provozovna 

otevřena zatím jen krátce, její vedoucí zaučuje a pomáhá brigádnici s prodejem a dohlíží tak 

na provoz obchodu. Z toho důvodu je v současné době vedoucí provozovny k zastižení častěji 

v Mostě než v Jirkově.  

Provozovna pekařství – cukrářství Majda v Mostě má stejnou otevírací dobu jako 

provozovna v Jirkově.   

 

2.5  Nabízený sortiment 

 

Pekařství – cukrářství Majda se zabývá výrobou a následným prodejem pekařských 

a cukrářských výrobků se zaměřením převážně na cukrářskou výrobu.  

Zpočátku podnikání byla výroba všech produktů velmi omezená a většina pekařských 

i cukrářských výrobků byla do pekařství – cukrářství dovážena stejně jako produkty 

do obchodu se smíšeným zbožím. V roce 2008, po nahrazení obchodu se smíšeným zbožím 

malou večerkou a po oddělení výrobny pekařských a cukrářských výrobků od prodejny, se 

výroba především cukrářských výrobků rozjela naplno.  

 

V rámci cukrářské výroby dominuje převážně výroba nejrůznějších druhů dortů, 

na něž se cukrárna zaměřuje. Mimo dorty je zde ovšem možné zakoupit i čerstvě vyrobené 

mini zákusky, ale i zákusky klasické velikosti. Jako bonus je možné v cukrárně Majda 

v letním období zakoupit i točenou zmrzlinu. Všechny níže jmenované cukrářské výrobky 

jsou vyráběné a prodávané v cukrárně Majda. 

 

a) dorty 

V cukrárně Majda se připravují nejrůznější druhy dortů, avšak připravované těsto má 

většina z nich stejné. Jedná se o piškotové těsto, které je ručně vymícháno a pomocí ručních 

šlehačů vyšleháno z bílků, cukru, žloutků, polohrubé mouky a vody. Do těsta se dále přidává 
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i kakao holandského typu, a to podle toho, jestli má těsto zůstat světlé či zda má být tmavé. 

Poslední, speciální surovinou, která se k přípravě těsta používá, je nášlehová hmota, jež se 

přidává i do šlehaček. Díky ní je pak dortové těsto po upečení nadýchané a vláčné. Po upečení 

se dorty nechají zchladnout, aby se mohly lépe rozřezat a promazat různými náplněmi. 

Výsledné dorty se pak tedy odlišují krémy či šlehačkami, kterými jsou plněné, ale také 

vrchním zdobením, jež je na jednotlivé dorty použito. Promazávání dortů náplněmi, 

potahování marcipánem i tvorba figurek a závěrečné zdobení je rovněž prováděno ručně.  

Cukrářství Majda nabízí hlavně tyto druhy dortů: 

o čokoládové, kdy základ dortu tvoří zpravidla tmavé těsto, čokoládová poleva a velké 

množství čokoládového zdobení, 

o šlehačkové, které má také zpravidla tmavé těsto promazané a zdobené světlou 

a tmavou šlehačkou. Tento druh dortu je známý jako tzv. pařížský dort či dort 

harlekýn, 

o krémové, jež mohou mít světlé i tmavé těsto, které je plněné i zdobené světlými 

a tmavými máslovými krémy, 

o ovocné, kde je jako základ použito převážně světlé těsto, různé druhy ovoce a želatina, 

o marcipánové, které mívají světlé i tmavé těsto a jsou potažené i ozdobené 

marcipánem a marcipánovými figurkami. 

Těsta, krémy i zdobení však mohou být různě kombinované, a tak mohou mít konečné 

dorty nejrůznější varianty. Vše záleží na momentálním nápadu, kreativitě a šikovnosti 

cukrářky, ale také na konkrétních přáních zákazníků. Ti si mohou mimo již hotové dorty 

nechat udělat svůj vlastní dort na objednávku. Objednat je možné i zákusky, ale také ostatní 

pekařské a cukrářské výrobky.  

Dorty v cukrárně u Majdy je možné zakoupit k jakékoli příležitosti. V nabídce jsou jak 

klasické dorty pro oslavu nejrůznějších událostí nebo jen tak na chuť či pro radost, dále dorty 

připravené speciálně k narozeninám či dorty svatební. 

Dorty se také liší velikostí – mohou být jednopatrové či vícepatrové. Dále se mohou 

odlišovat též tvarem. Cukrářka je schopná vytvořit téměř vše od typických kulatých dortů, 

přes oválné, čtvercové, obdélníkové či srdcové, až po netradiční tvary jako jsou 

např.: panenky, auta, berušky a mnohé další. 

 

b) zákusky 

K výrobě zákusků se v cukrárně Majda používá několik druhů těst v závislosti na tom, 

jaký zákusek se zrovna připravuje. Pro větší přehlednost jsou tyto výrobky rozděleny 
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do následujících skupin na: 

o zákusky z piškotového těsta, které je využívané nejčastěji. Používá se v klasické 

podobě pro výrobu dortíků a řezů nebo jako pláty pro výrobu rolád či štafetek, 

o zákusky z odpalovaného těsta, z něhož se připravují věnečky, větrníky či banánky, 

o zákusky z lineckého těsta, které se používá při výrobě plněných košíčků či drobného 

čajového a vánočního cukroví, 

o ostatní zákusky, kam patří takové zákusky, které se nedají zařadit ani do jedné 

z předchozích skupin, jako např.: špičky, indiánci, medovníky, kremrole, laskonky, 

rakvičky apod. 

Veškeré zákusky jsou vyráběny v klasické velikosti. Většinu z nich pak cukrárna 

Majda nabízí i ve velikosti mini zákusků.  

 

c) ostatní cukrářské výrobky 

Cukrárna Majda kromě dortů, rolád a jiných zákusků nabízí ještě další cukrářské 

výrobky. Jedná se např.: o šlehačkové poháry s ovocem, jahody v čokoládě, marcipánové 

figurky, ale také zmrzlinu. 

Nejčastěji vyráběnými marcipánovými figurkami jsou růžičky, ale i jiné druhy květin 

a lístků. V nabídce cukrárny je však možné najít i různá zvířátka či postavičky, ale také 

abstraktní tvary a mnohé další. Veškeré marcipánové figurky jsou vyráběny ručně, 

v některých případech jsou však použita vykrajovátka či silikonové formičky. K výrobě 

marcipánových figurek se zpravidla používá marcipán bílé barvy, který je před formováním 

obarven potravinářskými jedlými barvami do požadovaného odstínu. Z různě barevných částí 

se pak modelují jednotlivé marcipánové figurky podle přání. Marcipán však v dnešní době 

bývá nahrazován velmi podobným materiálem rovněž bílé barvy, který se nazývá K2. Ten má 

velmi podobné vlastnosti jako pravý marcipán, rozdíl je ale ve složení. Pravý marcipán 

obsahuje pouze cukr, mandle a zahušťovadlo, kdežto K2 je složena z cukru, glukózového 

sirupu, vody, citrónového aroma, rostlinného tuku a stabilizátoru. Cena K2 je tedy oproti 

pravému marcipánu o dost nižší. V cukrářství Majda je proto K2 využíván mnohem častěji 

než pravý marcipán. 

V letních měsících je navíc v cukrárně Majda zákazníkům nabízena i točená zmrzlina. 

Ta je nakoupena v prášku a posléze připravena přesně podle zaručeného návodu. Hotová 

zmrzlina se ještě upravuje tak, aby konzistence i chuť odpovídaly veškerým představám 

a přáním. Poté se naplní do speciálního stroje na točenou zmrzlinu, který by měl udržovat její 

správnou teplotu a konzistenci. O její kvalitní chuti svědčí i anketa Chomutovského deníku 
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z roku 2010, kdy právě cukrárna Majda byla vyhlášena za prodejce nejchutnější zmrzliny 

na Chomutovsku. (Dušek, 2010) 

 

V rámci pekařské výroby není pekařství – cukrářství Majda nijak rozvinuté. Peče se 

zde prozatím pouze drobnější sladké a slané pečivo a pouze výjimečně některé větší výrobky. 

Drobné sladké a slané pečivo zahrnuje nejrůznější druhy koláčků, cukroví, perníky, šátečky, 

záviny, hřebeny, či slané tyčinky. Koláčky jsou nejčastěji makové, tvarohové, povidlové 

a meruňkové, všechny posypané drobenkou. Šátečky, záviny i hřebeny jsou dělány převážně 

z listového, popř.: kynutého těsta a jsou plněny sladkými i slanými náplněmi. Mezi sladké 

náplně patří nejčastěji marmelády, tvaroh a jablka, mezi slané pak uzené či slanina, zelí nebo 

sýr. Slané tyčinky jsou vyráběny z listového těsta, navrchu jsou potřeny vejcem a ozdobeny 

posypkou. K posypání se nejčastěji používá sezam, kmín, mák, sůl nebo různá semínka, 

např.: slunečnicová či dýňová.   

V období velikonoc se zde pečou beránci, mazance, bábovky či větší koláče, které jsou 

v této době vyhledávaným zbožím. Vyjma období velikonoc nejsou beránci a mazance stálou 

součástí nabízeného sortimentu. 

Ostatní pekařské výrobky, jako jsou např.: rohlíky, housky, chleby, loupáky, bábovky, 

větší koláče, buchty, vdolky či koblihy apod., jsou zatím nakupovány od jiných pekařů. 

Všechny vyrobené i koupené pekařské produkty jsou pak prodávány v pekařství Majda. 

 

Při výrobě všech pekařských i cukrářských výrobků používají zaměstnanci výhradně 

čerstvé a kvalitní ingredience a vycházejí z ověřených i časem ozkoušených receptů 

a postupů.  

Ceny zákusků se pohybují v rozmezí od 8 Kč do 23 Kč. Za klasické dorty zákazník 

zaplatí částku od 200 Kč do 350 Kč a svatební či speciální dort vyjde na 350 Kč až 500 Kč. 

Ceny se však mohou lišit v závislosti na množství a kvalitě použitého materiálu či na základě 

časové náročnosti a manuální obtížnosti při zpracování. Ceník s aktuálními a přesnými 

cenami pekařských a cukrářských výrobků bohužel momentálně není k dispozici, jelikož se 

v současné době připravuje nový.  

Pokud si zákazník zakoupí pekařské či cukrářské výrobky s sebou domů, jsou mu 

zabaleny do papírových obalů. Na pekařské výrobky se obvykle používají papírové sáčky, 

na zákusky pak různě veliké čtvercové či obdélníkové papíry podle množství nakoupeného 

zboží. Dorty jsou prodávány ve čtvercových kartonových krabicích. Tyto krabice se používají 

také při prodeji drobného čajového či vánočního cukroví nebo při prodeji svatebních koláčků. 
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Cena klasických kartonových krabic se pohybuje od 4 Kč do 13 Kč podle jejich velikosti a je 

již zahrnuta v ceně, popř. je připočtena k ceně drobného čajového či vánočního cukroví nebo 

k ceně svatebních koláčků.     

Fotografie vybraných pekařských a cukrářských výrobků jsou k dispozici 

v Příloze č. 1.  

 

2.6 Charakteristika mezoprostředí 

 

Mezoprostředí představuje okolí firmy nebo podnikatelského subjektu, které je jimi 

snadněji ovlivnitelné na rozdíl od makroprostředí. K charakteristice mezoprostředí je použita 

Porterova analýza. Ta se skládá z konkurence uvnitř odvětví, hrozby vlivu substitučních 

firem, možného rizika vstupu potencionálních konkurentů na trh, tlaku ze strany dodavatelů 

a tlaku ze strany odběratelů, tedy zákazníků. (Bleyová, 2010) 

 

2.6.1 Konkurence uvnitř odvětví 

 

Nejnebezpečnější konkurencí je pro každého podnikatele přímá konkurence uvnitř 

odvětví. Největšími konkurenty jsou pro cukrárnu Majda další cukrárny na Chomutovsku 

a na Mostecku, které rovněž nabízejí produkty vlastní výroby nebo mají oproti cukrárně 

Majda nějakou konkurenční výhodu. K nejsilnějším konkurentům patří Cukrárna Petra, 

cukrárna Bárny a Italská cukrárna. 

Cukrárna Petra se rovněž zabývá výrobou a prodejem tradičních a netradičních 

cukrářských výrobků. Na Chomutovsku má několik provozoven, z nichž hned dvě jsou 

v centru města Jirkov. Další dvě provozovny se nacházejí přímo v Chomutově a po jedné 

provozovně je pak v Žatci, Kadani, Mostě a Litvínově. Velké množství provozoven, které tím 

pádem zajišťuje velmi dobrou dostupnost pro zákazníky, je jistě oproti Majdě konkurenční 

výhodou. 

Velkou hrozbou pro cukrárnu Majda je také cukrárna Bárny v Mostě, která nabízí 

dorty, zákusky, koláčky, čokolády i italskou kávu, vše vlastní výroby. Navíc zajišťuje 

i dodávku svých výrobků různým koloniálům, cateringovým společnostem, svatebním 

agenturám restauracím a hotelům, které se cukrářstvím nezabývají. V cukrárně se nachází 

i dětský koutek, což je oproti cukrárně Majda výhodou. (Cukrárna Bárny, 2012)  

Italská cukrárna rovněž v Mostě vyrábí a prodává dorty italské technologie, zákusky, 
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zmrzlinu a jiné cukrovinky, ale také pekařské a lahůdkářské výrobky. Je schopna zajistit 

zákazníkovi kompletní gastroservis na různé druhy akcí, např.: svatby, firemní i soukromé 

akce či catering. Poskytuje také rozvoz svých výrobků, ale pouze firmám. Italská cukrárna 

myslí i na děti, pro něž je možné uvnitř provozovny uspořádat narozeninovou párty. Je zde 

také dětský koutek a malé venkovní hřiště, což v cukrárně Majda chybí. Pro dospělé pořádá 

příležitostně společenské akce ve spolupráci s dalšími firmami. (Dynamic software, 2012)  

Dalšími konkurenty v Jirkově, v Mostě a v Litvínově jsou např.: cukrárna Jirkovský, 

cukrárna Amádo, cukrárna Markétka, cukrárna Kahan, cukrárna Slunce, cukrárna U Radnice, 

cukrárna U Hodin, cukrárna Dolce Creme a další. 

 

2.6.2 Substituční firmy 

 

Substitučními firmami jsou všechny ostatní maloobchodní jednotky, které nabízejí 

cukrářské výrobky. Jedná se především o hypermarket Globus v Chomutově, síť 

hypermarketů, supermarketů a prodejen Tesco v Chomutově, Jirkově, Mostě, Litvínově 

a Klášterci nad Ohří, společnost Klášterecké oplatky, která vyrábí a prodává lázeňské oplatky, 

samoobsluhu Jitřenku v Chomutově, kde se vyrábí a prodávají mimo jiné také zákusky, nebo 

řadu kaváren, kde je rovněž možné si ke kávě zakoupit cukrářské výrobky, např.: kavárna 

Lagarto Café v Chomutově, kavárna Siesta v Meziboří nebo kavárna u Johanky v Kadani. 

 

2.6.3 Potencionální konkurenti 

 

Potencionální konkurenty představují firmy nebo živnostníci, kteří by mohli začít 

podnikat v oboru cukrářství a otevřít na Chomutovsku a na Mostecku další cukrárny, kavárny 

či prodejny s cukrářskými výrobky. Potencionální konkurenty pro cukrárnu Majda tvoří 

i zahraniční podnikatelé v tomto oboru, kteří mohou vstoupit na nový trh. 

Nejpravděpodobnější hrozbou jsou němečtí cukráři, jelikož se okresy Chomutov a Most 

nacházejí na severu Čech blízko hranic s Německem.  

 

2.6.4 Dodavatelé 

 

Pekařství – cukrářství Majda odebírá suroviny na výrobu pekařských a cukrářských 

výrobků, ale i samotné pekařské výrobky od několika různých dodavatelů. Důvodem je 
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skutečnost, že se každý dodavatel specializuje na jiný druh surovin a cukrárna Majda chce 

vyrábět pouze výrobky z těch nejkvalitnějších ingrediencí. Dalším důvodem, proč má Majda 

několik dodavatelů, je to, že se nechce spoléhat pouze na jediného, který může v případě 

nedodání zboží způsobit cukrárně nemalé potíže. Ty by znamenaly snížení či dokonce úplné 

zastavení výroby a tím pádem i pokles prodeje pekařských a cukrářských výrobků a tím 

samozřejmě i snížené tržby a v případě dlouhodobého trvání možná dokonce i snížený zisk. 

Kritéria pro výběr dodavatelů jsou různá. Jedná se však především o druh dodávaného 

zboží, jeho cenu a vzdálenost dodavatele.  

Současnými dodavateli cukrárny Majda jsou: 

o Pešek – Rambousek, s. r. o. – od tohoto dodavatele odebírá pekařství – cukrářství 

zejména vejce, kakao, čokolády, potahový materiál K2, přídavné směsi do šlehaček 

a další. Dodavateli se vždy zašle objednávka s požadovanými surovinami a on je 

každé pondělí a čtvrtek rozváží mezi své odběratele. 

o Zeelandia, s. r. o. – tato společnost dodává do cukrárny především šlehačky, a to vždy 

1x týdně po předchozí objednávce.  

o Tesco, Kaufland, Globus – od těchto dodavatelů Majda odebírá ostatní ingredience 

potřebné pro výrobu pekařských a cukrářských výrobků jako např.: prášky do pečiva, 

tuky, mouky, cukry apod. Do maloobchodních jednotek si dojíždí zaměstnanci 

pro suroviny sami vždy podle potřeby.  

o Japek, s. r. o. – dodavatelem pekařských výrobků, které nejsou v Majdě vyráběné, 

jsou Janovské pekárny. Mezi dodavateli je Japek nováčkem, jelikož dříve byly 

pekařské výrobky odebírány od Otakara Svobody z Českého pekařství. Ten ale už 

svou pekárnu prodal a v daném oboru již nepodniká.   

 

2.6.5 Zákazníci 

 

Zákazníky cukrárny Majda jsou především obyvatelé Jirkova a Mostu a nejblíže se 

nacházejících měst, jimiž jsou Chomutov a Litvínov, ale také ostatních přilehlých měst a obcí. 

Zákazníci jsou jak muži, tak ženy různých věkových kategorií.  

Do cukrárny Majda chodí nejvíce zákazníků pro dorty a zákusky. 

Mezi nejvyhledávanější dorty patří svatební dorty se šlehačkou, máslovým krémem nebo 

ovocem a atypické narozeninové dorty určené pro děti, a to zejména ve tvaru různých aut a 

panenek, ale také klasické dorty s obrázkem oblíbené kreslené postavičky či fotografií. 
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Nejžádanějšími zákusky jsou rolády a pařížské dortíky. 

Frekvence poptávky po určitém druhu zboží se může měnit v závislosti na období. 

Příkladem je např.: vánoční cukroví, které je během prosince velmi často vyhledávaným 

zbožím. Po zbytek roku je však po něm poptávka minimální. V letních měsících, zejména těch 

prázdninových, je jedním z nejprodávanějších výrobků jednoznačně zmrzlina.  

 

2.7 Charakteristika makroprostředí 

 

Makroprostředím se rozumí vnější okolí, v němž se daná firma či podnikatelský 

subjekt nachází, a které není podnikem snadno ovlivnitelné. Do makroprostředí patří: 

o demografické prostředí, 

o ekonomické prostředí, 

o politicko – právní prostředí, 

o technologické prostředí, 

o přírodní prostředí, 

o sociálně – kulturní prostředí. 

Jednotlivé informace v následující podkapitole budou vztaženy převážně 

na Chomutovsko a Mostecko, popř. Ústecký kraj, jelikož i cukrárna Majda se nachází právě 

v těchto oblastech.  

 

2.7.1 Demografické prostředí 

 

K demografickým faktorům, které mohou mít vliv na podnikatele, je možné zařadit 

např.: počet obyvatel, hustotu obyvatel, migrace, počty mužů a žen, jejich věkovou strukturu, 

rodinný stav či profese apod. 

Podle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v České 

republice v roce 2011, má Ústecký kraj 830 371 obyvatel, což je za posledních 10 let výrazný 

nárůst, a to o 10 152 obyvatel. Cizinci s trvalým či dlouhodobým pobytem v kraji tvoří 3,3 %, 

což je 2,5krát více než před 10 lety. Poměr mužů a žen v tomto kraji je poměrně vyrovnaný. 

Ženy tvoří 50,6 % obyvatel z celkového počtu, muži pak 49,4 %. Z hlediska věkových 

kategorií byl prostřednictvím indexu stáří prokázán trend stárnoucího obyvatelstva. Struktura 

obyvatel podle rodinného stavu prokazuje, že počet ženatých mužů a vdaných žen klesá. 

V Ústeckém kraji je oproti ostatním krajům nejvyšší podíl svobodných mužů a žen. 
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To potvrzuje trend zvyšujících se tzv. singles, což jsou jednotlivci, jež žijí v domácnosti sami. 

V okrese Chomutov žilo k 26. 3. 2011 celkem 126 223 obyvatel, z toho bylo 

62 873 mužů a 63 350 žen. Nejvíce obyvatel je ve věku 15 – 64 let, a to 90 447. Necelých 

20 000 obyvatel tvořily děti do 14 let a zhruba osminu obyvatel lidé nad 65 let. Index stáří 

v okrese Chomutov dosáhl v porovnání s ostatními okresy v Ústeckém kraji nejnižší hodnoty. 

V okrese Most bylo k 26. 3. 2011 zaznamenáno 115 211 obyvatel, z toho 56 850 mužů 

a 58 361 žen. Stejně jako v okrese Chomutov byl nejvyšší počet obyvatel ve věkové skupině 

15 – 64 let, a to 81 375 obyvatel. Zbylé dvě věkové skupiny byly poměrně vyrovnané a každá 

z nich tvořila zhruba sedminu obyvatel okresu Most. (ČSÚ, 2012) 

 To vše a mnohé další faktory mohou mít vliv na cukrárnu Majda. Např.: snižující se 

počet ženatých a vdaných vypovídá o snižujícím se počtu svateb, což pro cukrárnu může 

znamenat klesající poptávku po svatebních dortech a koláčcích. Vliv může mít např.: i hustota 

obyvatel. Čím více lidí na km
2
 v okolí cukrárny bude bydlet, tím vyšší je pravděpodobnost 

prodeje pekařských a cukrářských výrobků. Rovněž profese může ovlivnit poptávku po tomto 

druhu zboží. Pekařky a cukrářky si s největší pravděpodobností napečou doma samy, naopak 

lidé, jejichž profese je časově náročná, uvítají objednávku pečiva či dortů a zákusků, aniž by 

pro jejich upečení museli cokoli udělat. 

 

2.7.2 Ekonomické prostředí 

 

Z hlediska ekonomického prostředí má na podnikatele velký vliv 

např.: nezaměstnanost a ekonomická aktivita obyvatel, kupní síla, příjmy a výdaje populace, 

popř.: míra inflace. 

Ekonomicky aktivního obyvatelstva činilo v Ústeckém kraji ke dni sčítání 

393 789 lidí, což je méně než polovina celkového obyvatelstva kraje. Oproti poslednímu 

sčítání lidu došlo k poklesu o 4,6 %, avšak podíl zaměstnaných osob v posledních 10 letech 

vzrostl a naopak podíl nezaměstnaných se za tuto dobu snížil. Zaměstnaných osob bylo 

k 26. 3. 2011 v Ústeckém kraji 340 926 obyvatel. V rámci všech zaměstnaných osob v tomto 

kraji pracovaly necelé čtyři pětiny jako zaměstnanci a více než jedna desetina pracovala 

v pozici osob samostatně výdělečně činných. Podíl ekonomicky neaktivních osob klesl oproti 

roku 2001 o 2,3 % na 44,5 %.  

V okrese Chomutov bylo k datu sčítání 61 078 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho 

53 128 osob bylo zaměstnaných.  
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Okres Most měl 54 790 ekonomicky aktivních obyvatel, z nichž 46 223 chodilo 

do zaměstnání. (ČSÚ, 2012)  

Průměrná hrubá mzda na obyvatele Ústeckého kraje za 1. – 3. čtvrtletí roku 2011 

činila 21 648 Kč. (ČSÚ, 2012) 

Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele v Ústeckém kraji v roce 2010 byl 

170 719 Kč za rok. (ČSÚ, 2012) 

Výdaje na jednoho člena domácnosti v roce 2010 činily 10 835 Kč. Největší podíl, 

tj. 40 %, utratí domácnosti za bydlení, potraviny a nealkoholické nápoje. (ČSÚ, 2011) 

Průměrná úroveň kupní síly obyvatelstva dosahuje v Ústeckém kraji maximální 

hodnoty 92, což je nejnižší kupní síla ve srovnání s ostatními kraji v České republice. Stejnou 

kupní sílu mají i Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Nejvyšší úroveň kupní síly je v hlavním 

městě, kde je tato hodnota vyšší než 105. Kupní síla pro ČR je rovna hodnotě 100. (Incoma 

GfK, 2010) 

Míra inflace, která je vyjádřena pomocí přírůstku průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen, vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 

12 měsíců oproti průměru 12 předchozích měsíců. Průměrná meziroční míra inflace 

pro Českou republiku za leden roku 2012 činila 2,1 %. (ČSÚ, 2012) 

 

2.7.3 Politicko – právní prostředí 

 

Cukrářství Majda podléhá řadě různých zákonů, vyhlášek a nařízení, kterými se musí 

bezpodmínečně řídit, a které musí dodržovat. Změny v těchto zákonech mohou mít 

na cukrárnu větší či menší vliv.  

Jedním z nejdůležitějších zákonů je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, pod který spadají živnostenská oprávnění, jež paní Jurecová získala. S tím souvisí 

rovněž zákon č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikovaných zkoušek živností řemeslných 

a novela tohoto zákona č. 235/2000 Sb.. Neméně důležité jsou také obchodní zákoník 

či zákoník práce, kterými se rovněž majitelka cukrárny musí řídit.  

Významné jsou ale také zákony, vyhlášky a nařízení týkající se prodávaného zboží 

nebo surovin, z nichž se toto zboží vyrábí. Jde např.: o vyhlášku Ministerstva zdravotnictví 

č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami 

a pokrmy nebo o vyhlášku 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené 

potraviny.  



 21 

Cukrářství Majda musí mimo zmíněné zákony, vyhlášky a nařízení dodržovat 

i spoustu dalších.  

 

2.7.4 Technologické prostředí 

 

Velký vliv mají na cukrárnu Majda i technologické prostředí, technologické změny, 

výzkum a vývoj a neustále se objevující inovace a novinky.  

Významný vliv bude mít technologické prostředí na pekařské a cukrářské výrobky, 

a to z hlediska jejich atributů. V dnešní době se používají nejrůznější stabilizátory, 

emulgátory, glutamáty a další přísady, které pomáhají u potravinářských výrobků např.: zvýšit 

jejich trvanlivost, zvýraznit chuť a vůni či zlepšit vzhled apod.  

Ke změnám dochází i v používaných surovinách při výrobě. Např.: pravý marcipán je 

v dnešní době nahrazován tzv. K2, což je hmota velmi podobná marcipánu. Cukr je 

nahrazován umělými sladidly, jelikož jsou zpravidla sladší než cukr, a proto je jich při výrobě 

potřebné menší množství. Navíc neposkytují žádnou výživu bakteriím, takže nepřispívají 

k tvoření zubních kazů.  

Změny se týkají rovněž nástrojů a technologií používaných při výrobě. 

Např.: nejrůznější kuchyňské roboty dnes umožňují plnění hned několika funkcí – vyhnětení 

těsta, vyšlehání sněhu, nasekání ořechů či nakrájení ovoce apod., a to vše v jediném stroji. 

Nejnovějšími trendy v oblasti cukrářství jsou nejrůznější druhy vykrajovátek do marcipánu 

a jednoznačně silikonové formy či desky na válení a zpracovávání těsta. Silikon umožňuje 

snadnější práci s těstem při zpracování než dřevěný vál, lehčí vyndávání již upečených 

výrobků z forem, jednodušší manipulaci se samotnými formami i jejich skladování, lepší 

udržování při mytí a je díky nim možné vymodelovat z marcipánu či čokolády složité tvary, 

které by se bez této formy jen těžko vytvářely. 

Inovace se objevují také v informatice a elektronice, které umožňují např.: návštěvu 

internetových stránek cukrárny, ať už z pohodlí domova nebo odkudkoli jinud 

prostřednictvím počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů. Zákazníci tak mají přístup 

k informacím nejen o cukrářství samotném, ale především o nabízeném sortimentu, cenách, 

otevírací době a dalších užitečných informacích, aniž by cukrárnu museli osobně navštívit. 

Možná je i objednávka pekařských a cukrářských výrobků pomocí e-mailu či mobilního 

telefonu.  
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2.7.5 Přírodní prostředí 

 

Cukrárnu a její výrobu mohou ovlivnit také přírodní podmínky. Jednou z nich je 

počasí. Bude-li např.: období velkých dešťů nebo naopak sucha, může to mít nepříznivý vliv 

na pěstování obilnin, ze kterých se dělá mouka a následně i pekařské a cukrářské výrobky. 

Při malé úrodě se sníží i výroba nebo bude cukrárna nucena zvýšit ceny výrobků, což může 

způsobit pokles poptávky. Stejné je to i s úrodou ovoce. S počasím souvisí i změny ročních 

období během roku. Špatné počasí v letních měsících může také způsobit snížený zájem 

např.: o zmrzlinu. Po té klesne spotřeba i v zimních měsících, kdy se ale naopak zvýší zájem 

o cukroví a vánočky. 

Do přírodních vlivů je nezbytné zařadit i ochranu životního prostředí, což se může 

projevit na obalech pekařských a cukrářských výrobků. Ty by měly být recyklovatelné 

a neměly by zatěžovat přírodu.  

Trendem poslední doby je používání bio potravin. Pokud by se cukrárna Majda chtěla 

tomuto trendu přizpůsobit, znamenalo by to používat pouze ekologicky vypěstované suroviny 

bez podpory chemických přídavků, což by se zajisté projevilo na ceně pekařských 

a cukrářských výrobků.   

Na významu začínají v několika posledních letech nabývat i různé nemoci, viry, 

bakterie, plísně apod. Ty mohou cukrárnu rovněž ovlivnit. V případě, že při výrobě nebudou 

dodržovány hygienické podmínky nebo pokud budou použité závadné ingredience, může to 

zákazníkům způsobit řadu zdravotních potíží, což by mohlo negativně ovlivnit image 

cukrárny. Vliv na prodejnost mohou mít však i všeobecné informace o závadnosti určitého 

druhu surovin. Např.: pokud se objeví zvýšený výskyt obyvatel se salmonelózou, lidé se 

začnou obávat vajec a přestanou je kupovat včetně výrobků z nich vyrobených. 

 

2.7.6 Sociálně – kulturní prostředí 

 

Sociálně – kulturní prostředí silně ovlivňuje zejména spotřební a nákupní chování 

zákazníků. Velkou roli při tom hraje volný čas a pohodlí. Dnešní doba je velmi uspěchaná a 

mnoho lidí nemá čas si chvilku odpočinout. Když už se však chvilka najde, většina si ji chce 

vychutnat a především ženy nechtějí stát u plotny či trouby a trávit další čas v kuchyni 

pečením či přípravou sladkostí. Také pohodlnost dnešní populace je jedním z faktorů, proč 

lidé upouštějí od domácí výroby dortů a zákusků. Jejich nákup ušetří spoustu času a navíc by 
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měla být zaručena i jejich kvalita. Tento trend se projevuje především v období vánoc, kdy se 

dříve v každé domácnosti peklo několik druhů cukroví, ale dnešní trh už nabízí takové 

množství, že ho většina lidí kupuje na kila.  

Vliv na nákup pekařských i cukrářských výrobků mohou mít rovněž referenční 

skupiny. Budou-li rodiče svým dětem často kupovat sladkosti, je pravděpodobné, že budou 

později samy sladké více vyhledávat. Také doporučení či kritika cukrárny a jejích výrobků 

od rodiny a přátel může ovlivnit nákupní chování.  

Spotřební chování může být rovněž ovlivněno změnou preferencí zákazníků. Dokazuje 

to i fakt, že lidé dříve dávali přednost klasickým kulatým dortům, které byly zdobené 

máslovými krémy, avšak v dnešní době se zájem přesouvá spíše k netradičním dortům, 

jež jsou se šlehačkou nebo ovocem nebo potaženy marcipánem. Nejvíce moderní jsou 

v současnosti dorty ve tvaru aut, panenek, zvířátek a dorty s fotografií natištěnou na jedlém 

papíru. Mezi zákazníky se zvyšuje i poptávka po kvalitnějším zboží. Změna preferencí 

zákazníků neovlivňuje pouze jejich nákupní a spotřební chování, ale také nabízený sortiment 

cukrárny a jeho kvalitu. Cukrárna by se tomuto trendu měla přizpůsobit, pokud si chce 

zachovat jejich přízeň. 

Na poptávku po pekařských a cukrářských výrobcích může mít vliv i zvyšující se 

zájem o zdravý životní styl. Mnoho lidí v poslední době k nákupu vyhledává biopotraviny 

a upřednostňuje zdravý způsob života. Protože si pak více lidí odepře nějakou tu sladkost, 

mohl by mít tento trend na cukrárnu negativní dopad v podobě snižující se poptávky. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI 

ZÁKAZNÍKŮ  

 

Chce-li obchodník v dnešní době uspět v konkurenčním boji, je důležité, aby nabízel 

nejen kvalitní produkty, ale také aby jejich prostřednictvím zajistil spokojenost svých 

zákazníků. Jejich spokojenost je při nákupu produktů velmi důležitá, jelikož zpravidla 

přispívá k jejich rozhodnutí o tom, zda se do daného obchodu opět vrátí nebo zda znovu koupí 

daný produkt nebo značku či nikoliv. Od spokojenosti zákazníků už je pak jen krůček 

k získání jejich věrnosti. 

Vzhledem k tomu, že udržet si zákazníky je pro obchodníka méně finančně náročné 

než získat zákazníky nové, vyplatí se, když rozumí jejich potřebám a přáním a podle toho jim 

věnuje určitou péči. (Smith, 2000) 

Aby však byl obchodník schopen poskytnout péči a nabídnout produkty vyhovující 

zákaznickým potřebám a přáním, je nezbytné průběžně měřit spokojenost zákazníků 

s nabízenými produkty a zjistit tak nejen silné stránky těchto produktů, které je potřeba 

udržovat, ale také slabé stránky, které je nutné zlepšovat a spokojenost zákazníků tak neustále 

zvyšovat. 

 

3.1 Produkt 

 

Mnoho lidí se domnívá, že produkt je konkrétní hmotná nabídka, ale produkt může 

znamenat více než jen to. Produkt je cokoli, co může být nabízeno na trhu k uspokojení přání 

a potřeb. Výrobky, které jsou uváděny na trh, zahrnují fyzické zboží, služby, události, osoby, 

místa, vlastnosti, organizace, informace, myšlenky a nápady. (Kotler – Keller, 2006) 

I přesto, že se v každodenní praxi používají označení produkt i výrobek a oba tyto 

pojmy jsou mezi sebou častokrát zaměňovány, jelikož jsou chápány jako totéž, v odborné 

marketingové terminologii je nutné tyto dva výrazy od sebe odlišit. Marketingová představa 

o pojmu produkt je širší, jelikož je produkt považován za více než hmotný výrobek.  

Slovo produkt je tedy slovem nadřazeným a mimo výrobek, jakožto hmotný prvek, 

zahrnuje také služby, což jsou nehmotné prvky, dále také projekty, osoby, myšlenky atd. 

(Velčovská, 2007) 

„Výrobek je tedy součástí produktu, základním rysem výrobku je jeho hmotná 

podstata.“ (Velčovská, 2007, str. 6) 
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3.1.1 Klasifikace produktů 

 

Obchodníci používají tradiční klasifikaci nebo-li třídění produktů, které je založeno 

na základních charakteristikách produktů. Jde o trvanlivost, hmatatelnost a užití (spotřební 

či průmyslové). Každý typ produktu má vlastní strategii marketingového mixu.  

 

a) trvanlivost a hmatatelnost 

Výrobky mohou být dle trvanlivosti a hmatatelnosti zatříděny do následujících tří 

skupin: 

o Netrvanlivé zboží – jde o výrobky zpravidla spotřebované najednou nebo v několika 

málo použitích. Toto zboží je spotřebováváno rychle a nakupováno velmi často. 

Vhodná je proto velká dostupnost, nastavení nízké marže a investice do propagace. 

o Trvanlivé zboží – tyto výrobky je možné používat opakovaně. Vhodný je osobní 

prodej a poskytnutí služeb, nastavení vyšší marže a poskytnutí dlouhodobějších záruk. 

o Služby – jsou to produkty nehmotné, neoddělitelné, proměnné a pomíjivé. Vhodná je 

větší kontrola kvality, důvěryhodnost dodavatele a přizpůsobivost. (Kotler – Keller, 

2006) 

 

b) klasifikace spotřebního zboží 

Spotřební zboží můžeme rozčlenit podle nákupních zvyklostí zákazníků, a to na: 

o Konvenční zboží – jedná se o rychloobrátkové zboží, tedy zboží každodenní spotřeby. 

Zákazník v tomto případě klade důraz na svou oblíbenou značku, u nákupu se většinou 

nerozhoduje zdlouhavě. 

o Nákupní zboží – jde o zboží dlouhodobé spotřeby. Zákazník zboží nenakupuje 

automaticky, ale jeho výběr podléhá složitějšímu rozhodovacímu procesu, který je 

zpravidla ovlivněn porovnáním různých možností, zkušenostmi jiných spotřebitelů 

či jinými faktory. 

o Speciální zboží – do této kategorie patří výrobky, jež jsou kupovány jen několikrát či 

dokonce jen jedenkrát za život. Zákazník má o výrobku jasnou představu a rozhodne 

se tedy pro takový výrobek, který se jeho přáním a potřebám co nejvíce podobá.  

o Nevyhledávané zboží – zákazníci toto zboží nehledají, jelikož o něm neví nebo o jeho 

koupi nepřemýšlí. (Tomek – Vávrová, 2011) 
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c) klasifikace průmyslového zboží 

Průmyslové zboží může být klasifikováno podle podmínek vstupu do výrobního 

procesu a podle jeho relativních nákladů, a to na: 

o Materiály a součástky – zboží, které slouží ke kompletaci výrobku. Patří sem 

suroviny (zemědělské produkty a přírodní produkty) a zpracovatelské materiály 

a součástky (materiály a součástky). 

o Kapitálové položky – je zbožím dlouhodobé trvanlivosti, které usnadňuje rozvoj 

a řízení dokončování produktu. Patří sem nemovitosti (budovy a těžké vybavení) 

a vybavení (tovární vybavení a nástroje, kancelářské vybavení).  

o Dodavatelské a obchodní služby – jde o krátkodobé zboží a služby, které usnadňují 

rozvoj a řízení dokončování produktu. Do dodavatelských služeb patří položky údržby 

a oprav (barvy, hřebíky, košťata) a provozní prostředky (maziva, uhlí, psací papír, 

tužky). Do obchodních služeb se řadí údržbářské a opravářské služby (čištění oken, 

opravy kopírek) a poradenské služby (právní, reklamní, manažerské poradenství). 

(Kotler – Keller, 2006) 

 

3.1.2 Vrstvy produktu 

 

Ačkoli výrobek tvoří jeden celek, je možné ho rozložit do několika vrstev. Vrstvy 

produktu rozlišuje hned několik autorů, mezi něž patří např.: Kotler, Kotler a Keller, 

Leeflang, Crawford a Benedetta nebo Bagozzi. Každý z uvedených autorů má na vrstvy 

produktu trochu odlišný pohled.   

 

Kotler rozčleňuje v jedné ze svých knih výrobek do tří úrovní, viz Obr. 3.1. Jsou jimi: 

o Jádro výrobku, což je základ výrobku, který představuje hlavní důvod koupě. Jádro 

výrobku slouží k uspokojení určité základní potřeby, tedy ke konečnému užitku. 

o Vnímatelný výrobek je tvořen určitými atributy, které určují, jak bude výrobek 

zákazníkem vnímán. Jde o určité přidané hodnoty a fyzické vlastnosti výrobku. Jedná 

se o vzhled, kvalitu, obal, styl a značku.  

o Rozšířený výrobek představují doplňkové služby k danému produktu, jako jsou 

např.: servis, instalace, montáž, záruka, platební podmínky, dodací podmínky apod. 

Tyto služby rozšiřují přidanou hodnotu jádru výrobku. (Tomek – Vávrová, 2001) 
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Obr. 3.1: Koncepce totálního výrobku podle Kotlera (3 vrstvy) 

 

 

Zdroj: VELČOVSKÁ, Šárka. Marketingové pojetí výrobku a komunikace testování výrobku. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2007, str. 7, 

vlastní zpracování 

 

Další přístupy vnímání vrstev produktu podle Kotlera a Kellera, Leeflanga, Crawforda 

a Benedetta nebo Bagozziho jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

 

3.1.3 Atributy produktu 

 

„Atributy výrobku je možno definovat jako hmatatelné a nehmatatelné prvky, díky 

kterým může výrobek plnit své funkce a přinášet výhody pro zákazníka.“ (Velčovská, 2007, 

str. 8) Atributy výrobku pomáhají zákazníkům výrobky rozpoznat a porovnat je nejen s jejich 

vlastními požadavky, ale také s konkurenčními výrobky. Atributy dále zákazníkům ulehčují 

určitý rozhled na trhu a proces rozhodování při koupi výrobků.  

Atributy výrobku je možné dělit podle mnohých přístupů. Nejvyužívanějším a jedním 

z nejznámějších je přístup Kotlera. Ten atributy dělí na pět základních, jimiž jsou kvalita, 

obal, značka, design a styl. (Velčovská, 2007) 

 

a) kvalita 

Kvalita nebo-li jakost je chápána jako určitá úroveň naplnění potřeb a přání zákazníků 

prostřednictvím souboru vlastností produktu. (Symbio, 2011)  

Zákazníci u produktů očekávají vysokou shodu kvality, což znamená, do jaké míry 

jsou všechny vyrobené jednotky identické a do jaké míry odpovídají slíbeným specifikacím. 

(Kotler – Keller, 2006)  

 

2. Vnímatelný výrobek 

3. Rozšířený výrobek 

1. Jádro výrobku 
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Kvalita výrobku má dva základní rozměry, a to: 

o Výrobní nebo-li technickou kvalitu – to je míra splnění veškerých parametrů 

výrobku, jež jsou dány normami, předpisy, atp. 

o Uživatelskou nebo-li atraktivní kvalitu – to je míra splnění přání a potřeb zákazníků. 

Toto hledisko kvality je velmi subjektivní, jelikož pro každého zákazníka jsou důležité 

jiné potřeby a jiná přání a tudíž se vnímání kvality z pohledu jednotlivých uživatelů 

odlišuje.  

 

Výrobek je tedy považován za kvalitní, pokud splňuje výrobní kvalitu a zároveň také 

kvalitu uživatelskou. (Velčovská, 2007) 

 

Celkové řízení kvality nebo-li TQM je v dnešní době na lepší úrovni. Podle ISO 9000 

si mohou podniky zvolit samy směr a změřit si standardy kvality ve svém podniku. TQM je 

složen ze tří složek, kterými jsou: 

o dokumentovaný systém, jenž formuluje standardy kvality, 

o procesy v podniku, jež zabezpečují zaměření kvality na zákazníky, 

o systém měřítek, jenž usnadňuje kontrolu a monitorování. 

 

TQM je systémem, který vede ke zlepšení spokojenosti, komunikace a motivace nejen 

u zákazníků, ale také u zaměstnanců. Zda je TQM hodnotný, je možné zjistit mnohými 

způsoby. Mezi nejjednodušší patří např.: poměr vracejících se zákazníků, tedy věrných 

zákazníků. (Smith, 2000) 

 

b) obal 

Fyzický produkt musí být zabalen a označen. Mnoho obchodníků považuje obal 

(packaging) za páté „P“ společně s produktem, cenou, distribucí a propagací. Většina 

obchodníků však vnímá balení a označování jako prvek produktové strategie. Záruky 

a garance mohou také být důležitou částí produktové strategie, která se často projevuje 

na obalech. (Kotler – Keller, 2006) 

V zákoně o obalech č. 477/2001 Sb. je uvedeno, že obal je výrobek vyrobený 

z jakéhokoli materiálu, který slouží k dodávce, manipulaci, ochraně, pojmutí popř. prezentaci 

výrobku či výrobků, jež jsou určeny zákazníkům, a to v případě, že zároveň: 

o tvoří v místě nákupu prodejní jednotku pro zákazníka,  

o tvoří v místě nákupu skupinu prodejních jednotek ať už pro zákazníka nebo pouze 
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pro usnadnění umístění v prodejním místě a jeho odstranění nebude mít vliv 

na vlastnosti výrobku nebo výrobků, 

o usnadňuje manipulaci a přepravu prodejních jednotek tak, aby nedošlo k jejich 

fyzickému poškození. (Internet Info, 2001)  

 

Účelem obalu je z hlediska výrobku a jeho vztahu k zákazníkovi plnit především 

těchto pět funkcí: 

o chránit výrobky při přepravě, 

o určit velikost balení pro jeden nákup tak, aby vyhovovalo zákazníkovi, 

o označit výrobky, poskytnout základní informaci, ale i informace vyplývající 

ze zákonem stanovených předpisů, 

o prezentovat výrobky na veřejnosti a odlišit je od konkurence, 

o využít při spotřebě (např.: běžná přeprava, dávkování, uchování apod.). (Tomek – 

Vávrová, 2011) 

 

Balení je možné definovat jako všechny aktivity navrhování a výroby nádoby (obalu) 

pro produkt. Obaly mohou obsahovat až tři materiálové úrovně, k nimž patří:  

o primární obal – jde o vlastní obal výrobku, např.: láhev, 

o sekundární obal – jedná se o ochranný obal na primární balení, např.: papírová 

(kartonová) krabička, 

o přepravní obal – je to obal, do kterého je umístěno několik sekundárních balení 

a slouží k přepravě zboží, např.: lepenková krabice. (Kotler – Keller, 2006) 

 

c) značka 

Americká marketingová asociace definuje značku jako „jméno, termín, znak, symbol 

nebo design nebo jejich kombinaci, která je určena k identifikaci zboží nebo služeb jednoho 

prodejce nebo skupiny prodejců a k jejich odlišení od konkurentů.“ (Kotler – Keller, 2006) 

Podle Tomka a Vávrové (2011, str. 208) „značkou rozumíme označení výrobku nebo 

služby, které slouží k odlišení produktů od konkurence.“ 

Je důležité budovat značku, protože je-li hodnota značky vysoká a značka sama o sobě 

je považována za silnou, znamená to pro výrobce konkurenční výhodu, ale také dlouhodobou 

rentabilitu firmy. Silná značka je též výhodou pro zákazníka, jelikož mu usnadňuje nejen 

přehled v rámci výrobků na trhu, ale také usnadňuje jeho rozhodovací nákupní proces. 

Zákazníci si mimo racionální vnímání ke značce utvářejí také emocionální vztah. (Tomek – 
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Vávrová, 2011; Velčovská, 2007) 

K základním funkcím značky patří odlišení výrobku od konkurence a jednodušší 

rozeznání výrobků zákazníkem. K naplnění těchto dvou funkcí slouží atributy značky, mezi 

které patří: 

o jméno značky – tj. část značky, kterou je možné vyslovit, 

o logo – tj. viditelná část značky, díky které je možné značku rozpoznat, 

o styl zpracování – jde o různé grafické úpravy, které značku dotvářejí, 

o barva. (Velčovská, 2007) 

 

Pro členění značky existuje mnoho různých kritérií jako např.: dělení značek podle 

jejího původce: 

o výrobní značka – jde o značku výrobce, která ho identifikuje a odliší ho 

od konkurence, 

o obchodní značka – jde o značku obchodníka, tedy distributora, 

o druhová značka – jde o značku, kde není znám ani výrobce, ani obchodník. (Tomek – 

Vávrová, 2011) 

 

Další možná kritéria a dělení značek podle těchto kritérií je možné nalézt 

v Příloze č. 3. 

Značku mohou mimo slovní označení tvořit také obrázky, písmena, číslice, melodie 

nebo trojrozměrné symboly. Značku je možné registrovat podle daných národních 

či zahraničních právních norem. Značka se tak stává chráněným vzorem. (Tomek – Vávrová, 

2001) 

 

d) design 

Se zvyšující se konkurencí, design nabízí potenciální cestu k odlišení a umístění 

produktů a služeb podniku v myslích zákazníků. Design je faktor, který často utváří 

společnosti konkurenční výhodu. Design je soubor vlastností, které mají vliv na to, 

jak produkt vypadá a jak funguje vzhledem k požadavkům zákazníků.  

Designér musí zjistit, kolik investovat do formy, funkcí vývoje, výkonnosti, shody, 

trvanlivosti, spolehlivosti, opravitelnosti a stylu. Pro společnosti je dobře navržený produkt 

takový, který se dobře vyrábí a distribuuje. Pro zákazníky je dobře navržený produkt takový, 

který je příjemný na pohled, snadno se otevírá, instaluje, používá, opravuje a likviduje. 

Designér musí vzít všechny tyto faktory v úvahu. (Kotler – Keller, 2006) 
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Design klade důraz na následující aspekty: 

o funkční, 

o ergonomické, 

o estetické, 

o ekonomické, 

o ekologické, 

o psychologické. (Velčovská, 2007) 

 

e) styl 

„Styl představuje souhrn aktuálních estetických charakteristik výrobku. Jde 

o originální způsob kombinování linií, forem a barev. Je-li styl všeobecně přijat veřejností, lze 

hovořit o módě.“ (Velčovská, 2007, str. 12) 

 

Atributy výrobku rozlišují také Crawford a Benedetto (2008). Produkt může být podle 

nich popsán pomocí jeho atributů. Ve své knize uvádějí tři základní typy atributů, jimiž jsou 

vlastnosti, funkce a benefity (prospěšnosti, výhody). Také se v ní zmiňují ještě o dalším 

zvláštním typu atributů, o tzv. phantom atributech.  

 

a) vlastnosti 

Do vlastností je možné zařadit mnohé. Patří sem např.: zdroje surovin, materiály, 

komponenty, výrobní proces, rozměry, tvary, vzory, struktury, estetické charakteristiky, 

výkonnost, služby, ochranné známky atd. (Crawford – Benedetto, 2008) 

 

b) funkce 

Funkce znamenají, jak produkty pracují. Můžeme je rozdělit na funkce základní a 

doplňkové. V rozmanitosti jsou funkce neomezené, ale nejsou používané tak často jako 

prospěšnosti a vlastnosti. (Crawford – Benedetto, 2008) 

 

c) benefity (prospěchy, výhody) 

Benefity mohou být rozděleny do téměř nekonečného množství variant – výhody 

v použití, výhody pro uživatele, výhody v použití společně s jiným produktem, výhody 

v místě použití produktu atd. Benefity se mohou týkat použití, úspor (času, úsilí), smyslových 

potěšení, nemateriálních výhod (pohody a blahobytu), ekonomických přínosů a mnoha 

dalších. Prospěšnosti mohou být buď přímé nebo nepřímé (Crawford – Benedetto, 2008) 
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Teoreticky se podle Crawforda a Benedetta (2008) vyskytují tři základní typy atributů 

v určitém pořadí. Vlastnosti umožňují, aby produkt plnil určité funkce, které pak vedou 

k benefitům. 

 

d) phantom atributy 

Za specifický typ atributů můžeme považovat tzv. phantom atributy. Ty je možné 

rozdělit do dvou následujících skupin: 

o Neuvědomované atributy – uživatelé někdy dělají nákupní rozhodnutí za použití 

atributů, které nedokáží identifikovat. 

o Uvědomované atributy – uživatelé jsou si při nákupu atributů, pomocí nichž se 

rozhodují, vědomi, ale jednoduše je nejsou schopni nebo nechtějí z určitého důvodu 

specifikovat. (Velčovská, 2007; Crawford – Benedetto, 2008) 

 

Existuje také dělení atributů výrobku podle Kana, který tyto znaky vnímá jako znaky 

spokojenosti. Více viz 3.2.2 Metodika měření spokojenosti zákazníků. 

 

3.2 Měření spokojenosti zákazníků 

 

Se stále se zvyšujícím konkurenčním bojem na trhu roste i význam spokojenosti 

zákazníků. V dnešní době už nestačí pouze nabídnout výrobek, který uspokojí zákazníkovu 

potřebu. Je třeba nabídnout výrobek, který potřebu uspokojí a zároveň zákazníkovi poskytne 

nějakou přidanou hodnotu, která splní jeho očekávání přesně podle jeho přání a představ nebo 

dokonce nad jeho očekávání. Spokojený zákazník se totiž lehce stává věrným zákazníkem, 

opakovaně se k obchodníkovi rád vrací a navíc rozšiřuje pozitivní reference nejen o obchodu, 

ale též o jeho výrobcích či službách. 

 

3.2.1 Spokojenost zákazníka a důvody jejího měření  

 

Základní model spokojenosti, viz Příloha č. 4, zobrazuje jednoduchý proces vytváření 

spokojenosti či nespokojenosti zákazníka. Pomocí modelu je znázorněno, že každý zákazník, 

který se rozhodne ke koupi určitého výrobku nebo služby, je ovlivněn řadou faktorů, mezi něž 

patří zkušenosti z minulosti, současné vlastní potřeby a očekávání a informace z okolí včetně 

reklamy. Na základě těchto faktorů si zákazník vytvoří určitý požadavek, který prezentuje 
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prodávajícímu. Po nákupu získá zákazník určitou hodnotu z koupeného výrobku či služby 

a po porovnání s vlastními původními očekáváními cítí pocit spokojenosti či nespokojenosti. 

„To znamená, že spokojenost zákazníka je souhrnem pocitů vyvolaných rozdílem mezi jeho 

požadavky a vnímanou realitou na trhu.“ (Nenadál, 2001, str. 57) Požadavky zákazníka jsou 

tedy tvořeny převážně kombinací současných vlastních potřeb a očekávání. (Nenadál, 2001) 

 

a) přístup k typům spokojenosti podle Kotlera a Kellera 

Zda je kupující po zakoupení určitého výrobku či služby spokojen, závisí 

na vlastnostech nabídky ve vztahu k očekáváním kupujícího. Obecně je spokojenost osobní 

pocit radosti nebo zklamání v důsledku porovnávání vnímaných vlastností (nebo výsledků) 

produktu ve vztahu k očekáváním zákazníka. Když vlastnosti nenaplňují očekávání, zákazník 

je nespokojen. Když se vlastnosti rovnají očekáváním, zákazník je spokojen. Když jsou 

vlastnosti vyšší než očekávání, zákazník je vysoce spokojen nebo potěšen. (Kotler – Keller, 

2006) 

 

b) přístup k typům spokojenosti podle Nenadála 

Z hlediska rozdílů mezi vnímanou realitou a požadavky zákazníka je možné rozlišit 

3 typy spokojenosti: 

o Potěšení zákazníka – vnímaná realita předčila očekávání zákazníka. Ten tedy získal 

více, než očekával a je nad míru spokojen.  

o Plná nebo-li naprostá spokojenost zákazníka – vyznačuje se rovností mezi 

vnímanou realitou a očekáváními zákazníka. Ten tedy získal přesně to, co od výrobku 

nebo služby očekával. 

o Limitovaná spokojenost – vnímaná realita je horší než očekávání zákazníka. 

Neznamená to ovšem automaticky nespokojenost. Zákazník může být spokojen, 

ale ne natolik, jako při potěšení či plné spokojenosti. Je velmi obtížné určit, 

kdy přesně se spokojenost mění na nespokojenost, jelikož tento pomyslný zlomový 

bod je u každého zákazníka někde jinde. (Nenadál, 2001) 

 

Je důležité nezaměňovat pojem spokojenost se slovem loajalita. Oba pojmy mají 

odlišný význam. Loajalita je hluboké odhodlání opakovaně kupovat nebo opakovaně 

sponzorovat preferovaný produkt nebo službu v budoucnosti i přes situační vlivy 

a marketingové aktivity, které mají potenciál způsobit přepínavé chování. (Kotler – Keller, 

2006) 
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Měření spokojenosti zákazníků je pro firmy důležitou záležitostí. Pokud bude 

zákazníkovi nabídnuto přesně to, co očekává nebo dokonce něco navíc, bude zákazník plně 

spokojen či dokonce potěšen. V případě vysoké míry spokojenosti je téměř jisté, že takový 

kupující se bude rád opakovaně vracet. To znamená, že bude loajálním zákazníkem a podniku 

bude věrný. Pravidlem to však není.  

Dalším důvodem, proč je měření spokojenosti zákazníků důležité, je skutečnost, 

že toto měření patří k nejúčinnějším při zjišťování zpětné vazby od zákazníků. Bez zpětné 

vazby mají podniky jen velmi malou šanci na přežití. Také zkušenosti firem ukazují, 

že měření spokojenosti nabádají ke zkoumání současných přání, potřeb a očekávání 

zákazníků. Informace a vyhodnocené výsledky z měření spokojenosti přinášejí mimo jiné top 

managementu i informace o ukazatelích výkonnosti a ekonomických výsledcích. 

V neposlední řadě by výsledky z měření spokojenosti měly vést k neustálému zlepšování. 

(Nenadál, 2001) 

 

3.2.2 Metodika měření spokojenosti zákazníků 

 

Pokud chtějí podniky měření spokojenosti zákazníků systematicky a profesionálně 

zvládnout, měly by postupovat podle následujících kroků: 

a) určit, kdo je pro podnik zákazníkem, 

b) vymezit požadavky zákazníků a znaky jejich spokojenosti, 

c) zvolit vhodnou metodu sběru dat, 

d) navrhnout a vytvořit dotazník sloužící k měření spokojenosti, 

e) určit velikost výběrového souboru, 

f) vytvořit kroky vedoucí k vyhodnocení dat včetně metod kvantifikace míry 

spokojenosti, 

g) využít výsledky měření spokojenosti jako vstupní data pro zlepšování. (Nenadál, 

2001) 

 

a) určení, kdo je pro podnik zákazníkem 

Zákazník je kdokoli, kdo nakupuje výsledky práce podniku, tedy výrobky či služby. 

Existují dvě skupiny zákazníků – interní, což jsou zaměstnanci, a externí, což jsou 

zprostředkovatelé, odběratelé a koneční spotřebitelé. Pro každou firmu je nutné, aby si 

uvědomila, kdo je jejím zákazníkem. Od toho se totiž bude vyvíjet i samotná realizace měření 
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spokojenosti. Od různých skupin zákazníků se totiž odvíjí různé faktory spojené s měřením, 

např.: náklady, aktivity apod. Definování zákazníků je proto pro každý podnik klíčovou 

aktivitou bez ohledu na to, jaké výrobky nabízí. (Nenadál, 2001) 

 

b) vymezení požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti 

Po identifikování zákazníků, u kterých bude měření spokojenosti probíhat, může firma 

vymezit požadavky zákazníků a znaky jejich spokojenosti. Pod pojmem požadavek se rozumí 

potřeby a očekávání zákazníka vyslovené k dodavateli. Potřeby jsou nezbytnosti, které je 

nutné uspokojit výrobkem či službou a očekávání jsou požadavky na určité charakteristiky, 

jako např.: frekvence, čas, úplnost apod.  

Požadavky je možné rozdělit podle různých způsobů, např.: podle času (požadavky 

současné a budoucí), stavu (požadavky emocionální a racionální) nebo úrovně (požadavky 

primární a sekundární).  

Zajímavé je rozdělení požadavků, jakožto znaků spokojenosti, podle Kana, 

viz Příloha č. 5, který je rozděluje do tří skupin podle toho, jaký mají vliv na míru 

spokojenosti zákazníků, a to následovně: 

o Bonbónky – jde o velmi malou skupinu znaků spokojenosti, kterou když zákazník 

nezíská, neovlivní jeho reálnou spokojenost, protože je neočekává. Naopak při získání 

těchto bonbónků je zákazník spokojen nad svá očekávání. 

o Samozřejmosti – jde o velkou skupinu požadavků, které zákazník od výrobku 

automaticky očekává. Tyto požadavky jsou spojeny s plněním základních funkcí 

daného produktu. Pokud zákazník získá to, co od výrobku očekává, je spokojen. 

Pokud dostane více, jeho spokojenost roste, naopak pokud nejsou naplněna jeho 

očekávání, spokojenost klesá. 

o Nutnosti – jde opět o malou skupinu požadavků, které vedou v případě jejich 

nesplnění k nespokojenosti či dokonce ke ztrátě zákazníka. Tyto nutnosti jsou spojeny 

např.: s bezpečností či zdravotní nezávadností produktu. (Nenadál, 2001) 

 

Právě při navrhování výrobků a služeb je velmi důležité brát v potaz znaky 

spokojenosti zákazníků. Častokrát je totiž na návrh pohlíženo pouze očima návrhářů, nikoli 

však očima zákazníků, a dochází tak k nevyslyšení zákaznických požadavků. O výrobek pak 

není zájem, ačkoli splňuje veškeré technické parametry. Pro definování znaků spokojenosti je 

možné použít jednu ze dvou základních metod, kterými jsou:  
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o metoda rozvoje znaků jakosti, 

o metoda naslouchání hlasu zákazníka. (Nenadál, 2001) 

 

c) zvolení vhodné metody sběru dat 

Taktéž důležitým krokem v metodice měření spokojenosti zákazníků je volba vhodné 

metody sběru dat z trhu, která závisí na velikosti výběrového souboru, uvolněných zdrojích 

pro měření spokojenosti zákazníků top managementem, technických možnostech podniku, 

který sběr dat provádí, a požadavcích na zpětnou vazbu zákazníků, tedy návratnost.  

V rámci metod sběru dat týkajících se spokojenosti zákazníků připadají v úvahu 

z hlediska praxe tyto metody: 

o prostřednictvím telefonu, 

o prostřednictvím klasické či elektronické pošty, 

o pomocí využití Internetu, 

o osobními interview se zákazníky, 

o metodou pro forma, tj. využití dotazníků u východu z obchodního centra.  

Typ dotazování (písemné, osobní, telefonické, elektronické) závisí na velkém 

množství faktorů, jako např.: skupina respondentů, finanční a časové možnosti, rozsah 

zjišťovaných informací apod. (Nenadál, 2001) 

 

d) navržení a vytvoření dotazníku sloužícímu k měření spokojenosti 

Nejčastěji využívaným prostředkem zpětné vazby jsou dotazníky. Je možné je využít 

při nepřímém styku se zákazníky, ale také v přímém kontaktu tazatele se zákazníkem. 

Při vytváření dotazníku by se měl dodržovat tento postup: 

o určení dotazníkových otázek, 

o zvolení přijatelného formátu dotazníků, 

o deskripce vstupních dat pro zákazníka, 

o konečné uspořádání dotazníku. (Nenadál, 2001) 

 

Určení dotazníkových otázek 

Otázky by měly být formulovány jednoznačně, srozumitelně, jasně a odpovědi na tyto 

otázky by měly být podkladem získávání požadovaných údajů a následnou analýzu pocitů 

zákazníků, které vycházejí z jejich zkušeností a projevů všech vymezených znaků 

spokojenosti.  

Co se týče počtu otázek, měl by být co nejnižší. To velmi úzce souvisí s návratností, 
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která je u dotazníků velmi nízká. Čím kratší je ale dotazník, tím větší je pravděpodobnost 

vyšší návratnosti. Dotazník by měl ovšem obsahovat otázky týkající se celkové spokojenosti, 

spokojenosti s jednotlivými znaky a informací o respondentovi. (Kozel, 2006; Nenadál, 2001; 

Tomek – Vávrová, 2011) 

 

Zvolení přijatelného formátu dotazníků 

Pro měření spokojenosti zákazníků připadají v úvahu pouze dva formáty, a to: 

o formát checklistů, což je velmi jednoduchý formát, který respondentovi nabízí vždy 

určitá tvrzení a úkolem respondenta je na toto tvrzení odpovědět buď ano či ne, 

resp. souhlasím či nesouhlasím. Jelikož jde pouze o dvoustavové hodnocení 

spokojenosti, pak kladná reakce znamená spokojenost, záporná naopak nespokojenost. 

Vyhodnocování tohoto formátu je velmi jednoduché, avšak míra spokojenosti 

zákazníka je pouze hrubým odhadem. 

o formát Lickertův, což je přesnější formát, který je založen na vícestavovém 

hodnocení, tzv. škálování. Tento formát v odpovědích vyjadřuje ztotožnění s daným 

hodnocením v několika stupních spokojenosti. Nejčastěji se používá pětistupňová 

škála, viz Obr. 3.2, není to však pevně stanoveno. Škály mohou být podrobnější, 

ale i méně podrobné. Podstatným pozitivem tohoto formátu tedy je možnost 

respondentů hodnotit s větší variabilitou a pro podnik vyšší přesnost a spolehlivost 

výsledků oproti checklistům. (Nenadál, 2001; Tomek – Vávrová, 2011) 

 

Obr. 3.2: Příklady Lickertova formátu 

  
Zdroj: NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 74. 

 

Deskripce vstupních dat pro zákazníka 

Především v případě nepřímého kontaktu se zákazníkem je velmi důležité jasně 

formulovat postup pro vyplňování dotazníků. Respondent si při vyplňování častokrát neví 
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rady a jeho odpovědi pak mohou snižovat spolehlivost získaných informací. Součástí popisu 

by také měl být cíl a důvod dotazování, nejpozdější termín pro vyplnění, slib anonymity, 

poděkování, podpis a popř. motivace formou nějaké odměny. (Kozel, 2006; Nenadál, 2001) 

  

Konečné uspořádání dotazníku 

Kromě návodu k vyplnění dotazníku, skládá se vlastní dotazník ze tří hlavních částí: 

o otázky souhrnného charakteru – mohou odpovědět i na otázky týkající se chování 

zákazníků v budoucnosti, 

o otázky zaměřené na hodnocení míry spokojenosti s jednotlivými znaky – tvoří 

podstatnou část dotazníku, 

o všeobecné otázky segmentace zákazníků – jsou zpravidla identifikačními otázkami 

a jsou významné pro vyhodnocování a analýzu údajů získaných z dotazníků. 

(Nenadál, 2001) 

 

Tvorba dotazníku, ačkoli se může zdát jako věc velmi jednoduchá, je naopak věcí 

velmi složitou. Pokud si podnik na tvorbě dotazníku dá dostatečně záležet, může se vyvarovat 

zbytečným chybám, které by mohly vést k selhání celého měření. Zjištěné chyby mohou mít 

různé příčiny, jako např.: špatný výběr respondentů, nevhodná struktura dotazníku, nízká 

návratnost, velký rozsah dotazníku, nepochopení otázek apod. (Nenadál, 2001; Tomek – 

Vávrová, 2011) 

 

e) určení velikosti výběrového souboru 

Vzhledem k početnosti všech zákazníků jednoho podniku není možné provést měření 

spokojenosti u každého zákazníka bez extrémních nákladů, zvláště jedná-li se 

např.: o zákazníky potravinářských výrobků, cestující v dopravních prostředcích apod. 

Z toho důvodu je nutné provést výběr pouze určitých respondentů, přičemž je důležité zaměřit 

se na tyto úlohy: 

o určení velikosti výběrového souboru, 

o zvolení respondentů tak, aby byl vzorek reprezentativní, 

o stanovení stupně spolehlivosti. (Nenadál, 2001) 

 

Volba výběrového souboru nebo-li vzorkování znamená volbu určitých respondentů 

ze základního souboru tak, aby bylo možné výsledky získané z výběrového souboru aplikovat 

na základní soubor. K vzorkování vedou základní přístupy, mezi něž patří: 
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o Census – velikost výběrového souboru se rovná velikosti základního souboru. 

Znamená to tedy, že měření spokojenosti probíhá u všech zákazníků dané firmy. 

Spolehlivost dat je v tomto případě nejvyšší. 

o Úsudková metoda – výběr respondentů do výběrového souboru závisí pouze 

na tazatelích a jejich předchozích zkušenostech a znalostech. 

o Statistické nebo též pravděpodobnostní modely – volba respondentů do výběrového 

souboru je náhodná. (Nenadál, 2001) 

o Kvótní výběr – zvolení respondentů podléhá předem nadefinovaným kvótám. Snahou 

je, aby struktura výběrového souboru odpovídala struktuře celkového souboru. 

Nejčastějšími kritérii pro zvolení kvóty jsou velikost obce (místa), pohlaví, věková 

skupina a povolání. Pozitivem kvótního výběru je, že si tazatel může vybrat 

respondenty podle kritérií kvóty, která jsou mu zadána, složení výběrového souboru se 

nejlépe podobá základnímu souboru a dotazování je rychlé. Negativem mohou být 

špatně nadefinovaná kritéria vzhledem k předmětu zkoumání. (Tomek – Vávrová, 

1994) 

 

f) vytvoření kroků vedoucích k vyhodnocení dat včetně metod kvantifikace míry 

spokojenosti 

Sebraná data je důležité systematicky vyhodnotit. Způsobů, jak s daty pracovat, je 

velmi mnoho a každá firma si může zvolit svůj způsob vyhodnocování. Přitom ovšem musí 

brát zřetel na fakt, že různé znaky spokojenosti mohou být pro různé zákazníky různě 

závažné, důležité je poznávat trendy ve vývoji míry spokojenosti zákazníků a o výsledcích 

měření spokojenosti zákazníků by měli být informováni všichni zaměstnanci firmy, nejen top 

management.  

Aby byly výsledky srozumitelné, je důležité pro každý znak spokojenosti vypočítat 

aritmetický průměr a směrodatnou odchylku a to samé vypočítat i pro jednotlivé požadavky 

zákazníků. Z těchto údajů je možné: 

o určit nejlépe a nejhůře hodnocený znak,  

o porovnat hodnocení jednotlivých požadavků s hodnocením celkové spokojenosti, 

o určit znaky spokojenosti, u kterých je nezbytné provést zlepšení. (Nenadál, 2001) 

 

g) využití výsledků měření spokojenosti jako vstupních dat pro zlepšování 

Top manažeři musí výsledky měření spokojenosti neustále kontrolovat. V případě 

negativního vývoje míry spokojenosti se musí mít top manažeři na pozoru, jelikož to může 
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znamenat příchod blížících se ekonomických problémů a zároveň by bylo vhodné vyvíjet 

snahu na zlepšování zákaznické spokojenosti. Je totiž dokázáno, že zvyšování míry 

spokojenosti vede k loajalitě zákazníků a tím pádem i k dosahování dlouhodobé ekonomické 

úspěšnosti. Výstupy z měření spokojenosti zákazníků by tedy měly být vnímány jako vstupy 

pro zlepšování. (Nenadál, 2001) 

 

3.2.3 Metody měření spokojenosti zákazníků 

 

Metod, jak měřit spokojenost zákazníků, existuje několik. Mezi nejznámější patří 

indexy zákaznické spokojenosti, průzkumy spokojenosti zákazníka, v rámci nichž se 

využívají pouze spokojenost, model důležitost – spokojenost, diferenční analýza 

a multiplikativní přístup, dále mystery shopping, analýza ztráty zákazníků a analýza stížností 

zákazníků. 

 

a) indexy zákaznické spokojenosti 

Mnoha výzkumnými aktivitami na univerzitách se zkoušela měřit zákaznická 

spokojenost pomocí indexů. Nejúspěšnější byl ve Švédsku Švédský barometr zákaznické 

spokojenosti a v USA Americký index zákaznické spokojenosti (ACSI). Tento model je 

neustále aktualizován a rozvíjen a jednotlivé země v Evropě ho přizpůsobují na svoje 

podmínky, např.: Německý nebo Švýcarský model. Rostoucí propojení zemí EU a příležitost 

pro srovnání výsledků v jednotlivých státech vedlo k formování Evropského indexu 

zákaznické spokojenosti (ECSI). (Ryglová – Vajčnerová, 2005)  

Evropský index spokojenosti zákazníka je definován sedmi různými hypotetickými 

proměnnými a každá z nich je určena konkrétním počtem jiných proměnných. K sedmi 

hypotetickým proměnným patří: 

o image – jde o souhrnnou hypotetickou proměnnou vztahu zákazníka ke značce 

podniku nebo výrobku a je podkladem analýzy zákaznické spokojenosti, 

o očekávání zákazníka – lze ho přiřadit k vizím o výrobku konkrétního zákazníka; 

vyplývá z marketingové komunikace podniku a dřívějších zkušeností a přímo 

ovlivňuje zákazníka, 

o vnímaná kvalita zákazníkem – je spojena se samotným výrobkem, ale také 

s doprovodnými službami, jež jsou s ním spojené, 

o vnímaná hodnota – souvisí s tím, jaký užitek zákazník očekává, a jakou cenu za něj 
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zaplatí a může být vyjádřena jako poměr vnímané kvality ku ceně, 

o stížnosti zákazníka – jsou výsledkem rozdílnosti mezi výkonem a očekáváním, 

o loajalita (věrnost) zákazníka – je výsledkem pozitivní rozdílnosti mezi výkonem 

a očekáváním; zákazník ji dává najevo opakovanými nákupy, zvyklostním chováním, 

tolerancí ceny a pozitivními referencemi dalším potencionálním zákazníkům, 

o spokojenost zákazníka. (Kozel, 2011) 

Vztahy mezi jednotlivými proměnnými jsou ukázány na Obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3: Model ECSI 

 
Zdroj: RYGLOVÁ, Kateřina a Ida VAJČNEROVÁ. Potentional for utilization of the European customer satisfaction index in agro-business. 
[online]. In: AGRIC. ECON – CZECH. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2005. [cit. 2012-01-21]. Dostupné z WWW: 

http://www.cazv.cz/attachments/3-Ryglova.pdf, vlastní zpracování 

 

Evropský index zákaznické spokojenosti lze vypočítat z hodnot jednotlivých 

měřitelných proměnných pro dílčí hypotetické proměnné na základě následujícího vzorce 3.1: 

    (3.1) 

kde  Ii je index spokojenosti i-tého zákazníka, 

 MP
i
j je hodnota j-té měřitelné proměnné pro i-tého zákazníka, 

 n je počet měřitelných proměnných, 

 X je rozsah stupnice (typicky 10), 

 vj je váha j-té měřitelné proměnné. 
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Všechny měřitelné proměnné mají určitou váhu dopadu na výsledek a je možné je 

dosadit do vzorce jako součást proměnné. V případě, že váhy dopadu nejsou určeny, dají se 

spočítat jako kovariance mezi hodnotami x
i
j a yi, kde yi je sumou hodnot všech měřitelných 

proměnných pro i-tého zákazníka. (Foret – Stávková, 2003) 

 

b) průzkumy spokojenosti zákazníka 

Tyto průzkumy jsou zpravidla prováděny na základě dotazníků, ve kterých se používá 

nejčastěji pětistupňová škála významových rozdílů od „velmi spokojen“ až po „velmi 

nespokojen“. Tyto průzkumy měří zákaznickou spokojenost s konkrétními atributy výrobku 

nebo služby a jejich relativní důležitost. (Schiffman – Kanuk, 2004) 

V rámci tohoto modelu můžeme rozeznat další čtyři modely, jimiž jsou (Fontenotová – 

Henkeová – Carson, 2006): 

o Pouze spokojenost – respondent označí na pěti nebo sedmibodové Likertově škále, 

jak dobře resp. špatně je na tom firma v řadě vlastností, přičemž hodnota jedna 

znamená absolutní nespokojenosti, naopak hodnota pět resp. sedm odpovídá absolutní 

spokojenosti. U každé vlastnosti se průměrné hodnoty sečtou a ty položky, které 

dosáhly v rámci spokojenosti nejnižších hodnot, jsou považovány za ty, u nichž je 

nutné zlepšení. Tento model bohužel nebere v potaz důležitost vlastností, a proto není 

možné určit jejich prioritu při dosažení stejné hodnoty spokojenosti. 

o Model důležitost – spokojenost (D – S) – tento model zkoumá vztah mezi důležitostí 

a spokojeností. Využívá kvadrantovou mapu, která vychází z různých úrovní 

důležitosti a spokojenosti u měřených vlastností. Ty, které se nacházejí v kvadrantu 

nízká spokojenost a vysoká důležitost, potřebují okamžité zlepšení. Pokud se zde 

nachází více vlastností a není možné zlepšit všechny, prioritu získávají ty s nejvyšší 

důležitostí a nejnižší spokojeností. 

o Diferenční analýza – stejně jako model D – S využívá diferenční analýza 

kvadrantovou mapu. Rozdíl oproti modelu D – S spočívá v tom, že diferenční analýza 

zkoumá rozdíl mezi hodnotou důležitosti a hodnotou spokojenosti. Hodnocení 

důležitosti je měřeno na Likertově škále, avšak v tomto případě vyjadřuje hodnota 

jedna zcela nedůležité naopak hodnota pět resp. sedm zcela důležité. Diferenční 

analýza říká, že důležitost znamená to, jak by si podle očekávání zákazníka měla firma 

u každé vlastnosti vést. Vlastnosti s největšími rozdíly je nutné co nejdříve zlepšit. 

Pokud se stejný rozdíl objeví u více vlastností, prioritu získává vlastnost s vyšší 

důležitostí. 
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o Multiplikativní přístup – podle tohoto modelu je důležitost považována za váženou 

proměnnou. Oproti diferenční analýze multiplikativní přístup naopak vylučuje tvrzení, 

že důležitost vyjadřuje zákazníkovo očekávání výkonnosti firmy. Na základě tohoto 

přístupu se od nejvyšší možné hodnoty spokojenosti odečte zákazníkem vnímaná 

hodnota spokojenosti a vyjde skóre nespokojenosti, které je pak vážené podle skóre 

důležitosti. Vlastnost s nejvyšším váženým skóre nespokojenosti vyžaduje 

co nejrychlejší nápravu. V případě, že se objeví více vlastností se stejným skóre, 

za prioritní je považována ta s vyšší důležitostí.  

 

c) Mystery shopping 

Výzkum je založen na nákupu zboží nebo služby fiktivním zákazníkem, jímž je 

ve skutečnosti tazatel, který si všímá a zaznamenává charakteristické rysy v chování prodejce 

v průběhu nakupování. Tazatel zkoumá např.: jak prodávající zjistil, co si zákazník přeje, 

jak argumentoval při pochybách a dotazech zákazníka, jaká náhradní řešení navrhl apod. 

(Nový – Jörg, 2006) 

 

d) analýza ztráty zákazníků 

Podstatou této analýzy je kontaktovat bývalé zákazníky a snažit se zjistit, proč přestali 

u daného podniku nakupovat nebo proč přešli ke konkurenci. Podnik by měl míru ztráty 

zákazníků sledovat a dělat výstupní pohovory. Pokud se míra ztráty zákazníků zvyšuje, 

znamená to, že daný podnik zákazníka dostatečně neuspokojuje. (Shiffman – Kanuk, 2004) 

 

e) analýza stížností zákazníků 

Provedenými výzkumy bylo dokázáno, že jen malý zlomek nespokojených zákazníků 

si stěžuje a ostatní přejdou okamžitě ke konkurenci bez jakýchkoli stížností. Stížnost sama 

o sobě podává informace, které by měl podnik prostřednictvím fungujícího systému umět 

roztřídit a následně analyzovat. (Shiffman – Kanuk, 2004) 
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4 METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT  

 

Spokojenost zákazníků s výrobky cukrárny Majda byla zjišťována prostřednictvím 

kvantitativního výzkumu. Marketingový výzkum se skládá ze dvou částí, kterými jsou 

přípravná a realizační fáze výzkumu. 

 

4.1 Přípravná fáze 

 

Přípravná fáze vždy předchází fázi realizační. Přípravná fáze obsahuje definování 

problému, stanovení cílů výzkumu a plán celého výzkumu.  

 

4.1.1 Definování problému 

 

V dnešní době se snad ve všech oblastech na trhu stává konkurenční prostředí stále 

silnější a ne jinak je tomu i na trhu cukrářských výrobků. Zaměstnanci v cukrárně Majda 

v Jirkově velmi dbají na kvalitu a osvědčené receptury a s největší péčí připravují své 

cukrářské výrobky, aby byli jejich zákazníci co nejvíce spokojeni. Za dobu fungování 

jirkovské cukrárny však zatím nebyl žádný výzkum, zjišťující spokojenost zákazníků v této 

cukrárně, proveden. Z toho důvodu se majitelka nyní rozhodla zjistit, zda jsou zákazníci 

s nabídkou cukrárny opravdu spokojeni. Zároveň se rozhodla provést toto měření i v nově 

otevřené cukrárně v Mostě. 

 

4.1.2 Stanovení cílů výzkumu 

 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je spokojenost zákazníků s výrobky cukrárny Majda 

v Jirkově a v Mostě a navrhnout případná doporučení ke zlepšení výrobků či jednotlivých 

atributů ke zvýšení zákaznické spokojenosti s nabízenými výrobky. K dílčím cílům patřilo 

zjištění spokojenosti s chutí, vzhledem, balením pro přenos a kvalitou cukrářských výrobků 

(tj. čerstvost, trvanlivost a použité ingredience), dále zjištění četnosti a důvodu nákupu 

a v neposlední řadě také zjištění toho, co zákazníci nakupují a co je při nákupu ovlivňuje. 

Jedním z dílčích cílů bylo též zjistit spokojenost s cenou výrobků. 
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4.1.3 Plán výzkumu 

 

Plán výzkumu zahrnuje určení zdrojů dat, metod, technik a způsobu sběru dat, 

navržení dotazníku, dále výběr velikosti a složení vzorku respondentů, odhadovaný rozpočet 

výzkumu a předpokládaný časový harmonogram. Celý plán výzkumu je završen pilotáží 

a případnými úpravami nedostatků zjištěných z jejího provedení. 

 

a) zdroje dat 

Pro prováděný výzkum byla použita jak data primární, tak data sekundární. Data 

sekundární byla získávána z odborné literatury, popř. časopisů, dále z internetových stránek, 

ale také od vedoucí cukrárny Majda a jejích zaměstnanců. Data primární byla získána 

z prováděného měření spokojenosti zákazníků prostřednictvím dotazníkového šetření.  

 

b) metoda, technika a způsob sběru dat 

Pro sběr dat byla použita metoda dotazování a zvolenou technikou bylo dotazování 

písemné. V případě potřeby bylo rozhodnuto o použití i některých dalších technik dotazování. 

Nástrojem pro sběr dat byl dotazník, který je možné nalézt v Příloze č. 6. 

Většina vytištěných dotazníků byla umístěna na prodejním pultu v cukrárně Majda 

v Jirkově. Další dotazníky byly umístěny taktéž na prodejním pultu hned ve vedlejší večerce, 

která je společně s cukrárnou propojena. Zbylé dotazníky byly umístěny na prodejním pultu 

nově otevřené cukrárny Majda v Mostě. Zákazníci měli pro vyplnění dotazníků několik 

možností. Jednou z variant bylo dotazník vyplnit přímo v cukrárně či večerce buď na kraji již 

zmíněného prodejního pultu, nebo pak u jednoho ze stolků nacházejících se v cukrárně. Další 

možnou variantou bylo, že si zákazníci mohli dotazník odnést s sebou domů, kde ho měli 

možnost v klidu vyplnit a při další návštěvě cukrárny či večerky jej mohli přinést nazpět.  

V případě, že by bylo třeba získat další dotazníky, by byli osobně osloveni zákazníci 

cukrárny Majda, kteří dotazník ještě nevyplnili, popř.: by byly dotazníky rozeslány e-mailem 

několika přátelům a známým žijících na Chomutovsku a Mostecku s prosbou o jeho vyplnění 

v případě, že navštěvují cukrárnu Majda a s žádostí o odeslání nevyplněného dotazníku 

na další e-mailové adresy. 

 

c) návrh dotazníku 

Sestavený písemný dotazník obsahoval úvodní odstavec, 36 otázek a poděkování 
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za ochotu a čas strávené nad jeho vyplňováním. 

V úvodu byl respondent krátce seznámen s důvodem šetření a s pokyny k vyplnění 

dotazníku. Po úvodu následovala série uzavřených, polouzavřených a škálových otázek 

vycházejících z Lickertova formátu využívajícího pětistupňové škály. V závěru dotazníku se 

nacházely 4 identifikační otázky a poděkování za jeho vyplnění. 

 

d) velikost a složení vzorku respondentů 

Základním souborem byli všichni zákazníci cukrárny Majda. Výběrovým souborem 

byli zákazníci, kteří v době šetření navštívili cukrárnu v Jirkově nebo v Mostě a byli ochotni 

dotazník vyplnit. Vzhledem k tomu, že je cukrárna Majda malá a není příliš frekventovaná, 

byla stanovena minimální plánovaná velikost vzorku na 100 respondentů. Snahou však bylo 

získat vyplněných dotazníků co nejvíce. K výběru vzorku byla použita technika vhodné 

příležitosti a samovýběr. Jde tedy o nereprezentativní techniky. 

 

e) rozpočet výzkumu 

Výdaje potřebné pro realizaci šetření zahrnovaly tisk dotazníků a cestovné z Hamru 

do Jirkova a zpět, viz Tab. 4. 1. 

 

Tab. 4.1: Odhadovaný rozpočet výzkumu 

Položka Počet Kč za jednotku Kč celkem 

Tisk dotazníků 200 4,- 800,- 

Doprava (Hamr – Jirkov a zpět) 3 80,- 240,- 

Celkem --- --- 1040,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

f) časový harmonogram 

Časový harmonogram v Tab. 4. 2 zachycuje předpokládanou posloupnost prováděných 

kroků v průběhu období listopad 2011 až duben 2012. 

 

Tab. 4.2: Předpokládaný časový harmonogram 

Činnosti/měsíce Listopad 

2011 

Prosinec 

2011 

Leden 

2012 

Únor 

2012 

Březen 

2012 

Duben 

2012 

Definice problému x      

Stanovení cílů výzkumu x      
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Plán výzkumu  x     

Tvorba dotazníku   x    

Pilotáž    x   

Sběr dat    x x  

Zpracování dat     x  

Analýza dat     x x 

Návrhy a doporučení      x 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

g) pilotáž 

Těsně před začátkem samotného sběru dat byla provedena pilotáž. Celkem 

10 hotových dotazníků bylo dáno k posouzení vedoucí cukrárny Majda a jejím 

zaměstnancům, ale také nezávislým hodnotitelům, kterými byli rodinní příslušníci a přátelé. 

Všechny otázky byly podle účastníků pilotáže srozumitelné a snadno pochopitelné, tudíž by 

zákazníci cukrárny Majda neměli mít s neporozuměním či nepochopením otázek 

při vyplňování dotazníků žádný problém. Vzhledem k tomu, že se však v lednu otevřela nová 

pobočka cukrárny Majda v Mostě, kde byly dotazníky rovněž umístěny, byla do poslední 

otázky, týkající se bydliště, doplněna varianta odpovědi „Most“. 

 

4.2 Realizační fáze 

 

Po přípravné fázi následuje fáze realizační. Ta se skládá ze sběru dat, problémů, jež se 

mohly vyskytnout v průběhu šetření a zpracování dat. 

 

4.2.1 Sběr dat 

 

Sběr údajů probíhal prostřednictvím dotazníků od 10. února do 10. března 2012. 

Vytištěno bylo 200 dotazníků, které byly zanechány v cukrárně Majda v Jirkově vedoucí této 

prodejny. Zde byla část dotazníků rozmístěna na prodejní pulty cukrárny i večerky a zbylá 

část byla zavezena na pobočku do Mostu.  

Po skončení sběru dat se celkem vrátilo 182 dotazníků, což znamená 91% návratnost. 

Důvodem takové návratnosti byla zřejmě iniciativa a pomoc prodavaček, jež dotazníky 

aktivně dávaly zákazníkům při jejich nákupu a vždy se ptaly, zda už dotyčný dotazník vyplnil 

nebo zda už nenese dotazník vyplněný. Velkou výhodou při sběru dat byl rovněž fakt, že se 



 48 

na prodejnu v různých intervalech vracejí určití zákazníci, a tak je prodavačky často znají, 

ať už osobně nebo jen od vidění. Plán výzkumu byl tedy překročen o 82 dotazníků. 

 

4.2.2 Problémy v průběhu šetření 

 

V průběhu sběru dat nedošlo k žádným potížím a vše probíhalo tak, jak mělo. Vedoucí 

prodejny všechny dotazníky bez problémů přijala na základě předchozí domluvy. Větší část 

z nich rozmístila v cukrárně a ve večerce v Jirkově, zbylé osobně odvezla do cukrárny 

v Mostě. Prodavačky na všech prodejnách při sběru údajů ochotně pomáhaly. 

 

4.2.3 Zpracování a analýza získaných dat 

 

Po skončení sběru dat byly dotazníky zkontrolovány, aby neobsahovaly chybné 

či chybějící údaje. Celkem v 5 dotaznících se vyskytovaly chyby typu více zaškrtnutých 

odpovědí, než bylo možných, nevyplněná otázka či baterie otázek, jednou dokonce celá 

nevyplněná strana. Tyto dotazníky byly následně vyřazeny.  

Po kontrole zůstalo 177 dotazníků, které byly očíslovány pro větší přehlednost. 

Všechna data byla zadána do programu Microsoft Office Excel, v němž byla také 

vyhodnocena. K vyhodnocení byl rovněž použit program SPSS 18.0. 

Hodnoceny byly dílčí spokojenosti s chutí, vzhledem, kvalitou (tj. čerstvost, 

trvanlivost, ingredience), balením a cenou, ale také celková spokojenost. Byly vypočteny 

četnosti a průměry a u třídění druhého stupně, které bylo provedeno podle pohlaví, věku 

a frekvence nákupu cukrářských výrobků, byly vytvořeny kontingenční tabulky. Rovněž byl 

použit Chí-kvadrát test pro zjištění, zda existuje závislost mezi frekvencí nákupu a pohlavím 

a T-testy pro nezávislé skupiny pro zjištění rozdílů mezi hodnocením mužů a žen u dílčích 

aspektů jednotlivých atributů, ale také u důležitosti a spokojenosti s těmito atributy.  
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5 ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 

 

V následující kapitole jsou prezentovány výsledky měření spokojenosti zákazníků 

s cukrářskými výrobky a jejich jednotlivými atributy, které nabízí cukrárna Majda. Nejprve 

byla zjištěna struktura zákazníků, kteří v cukrárně nakupují a poté jejich nákupní zvyklosti. 

Dále byla hodnocena důležitost kritérií při nákupu cukrářských výrobků. Následuje 

spokojenost s dílčími faktory, které byly rozděleny do pěti hlavních skupin, z nichž každá 

zahrnuje dílčí kritéria. Poté je zhodnocena celková spokojenost zákazníků s cukrářskými 

výrobky a v závěru byla vytvořena a vyhodnocena poziční mapa spokojenost/důležitost.  

 

5.1 Struktura zákazníků 

 

Konečný počet vrácených a správně vyplněných dotazníků čítal 177 respondentů. 

Z dat, která byla z dotazníků získána, bylo možné zjistit strukturu zákazníků cukrárny Majda 

podle různých kritérií, jimiž jsou identifikační otázky v dotazníku. Výsledky jsou obsaženy 

v následujících tabulkách 5.1 – 5.4.  

 

Tab. 5.1: Struktura zákazníků podle pohlaví 

Struktura zákazníků podle pohlaví 

Pohlaví Muži Ženy 

Podíl respondentů 29 % 71 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Mezi zákazníky cukrárny Majda převažují ženy. Ty většinou chodí posedět 

s kamarádkami na klidnější místa než muži. Rozdíl také může být způsoben tím, že právě 

ženy se v cukrářských výrobcích lépe vyznají, a proto jsou většinou těmi, kdo je chodí 

nakupovat pro návštěvy nebo na jiné události. O ženách je rovněž známé, že zahánějí stresové 

a vypjaté situace právě něčím sladkým.   

 

Tab. 5.2: Struktura zákazníků podle věku 

Struktura zákazníků podle věku 

Věk 15 - 25 let 26 - 35 let 36 - 50 let 51 - 65 let 66 a více let 

Podíl respondentů 11 % 24 % 28 % 25 % 12 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Návštěvnost cukrárny Majda z hlediska věku je poměrně vyrovnaná. Nejčastějšími 

návštěvníky cukrárny Majda jsou lidé ve věku 36 – 50 let (28 %). Téměř shodně cukrárnu 

navštěvují lidé ve věku 26 – 35 let (24 %) a 51 – 65 let (25 %). Vyrovnané jsou i věkové 

skupiny 15 – 25 let (11 %) a 66 a více let (12 %). 

 

Tab. 5.3: Struktura zákazníků podle vzdělání 

Struktura zákazníků podle vzdělání 

Vzdělání ZŠ SŠ výuční list SŠ maturita VOŠ VŠ 

Podíl respondentů 22 % 32 % 24 % 15 % 6 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cukrářské výrobky v cukrárně Majda nakupuje z hlediska vzdělání nejvíce 

středoškoláků, a to 32 % s výučním listem a 24 % s maturitou. Dále zde nakupuje 22 % lidí 

se základním vzděláním, 15 % s vyšším odborným vzděláním a pouze 6 % se vzděláním 

vysokoškolským. 

 

Tab. 5.4: Struktura zákazníků podle bydliště 

Struktura zákazníků podle bydliště 

Bydliště Jirkov Chomutov Most Jiné Celkem 

Podíl respondentů cukrárny Jirkov 74 % 22 % 4 % 0 % 100 % 

Podíl respondentů cukrárny Most 27 % 20 % 49 % 5 % 100 % 

Podíl respondentů obou cukráren 63 % 21 % 14 % 1 % 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V cukrárně Majda v Jirkově nakupují téměř 3/4 obyvatel Jirkova. Z Chomutova 

do této cukrárny dojíždí 22 % lidí. Zbytek zákazníků pochází z Mostu. 

Mosteckou cukrárnu navštěvuje necelá polovina zákazníků pocházejících z Mostu. 

Více než čtvrtina návštěvníků, která nakupuje v cukrárně v Mostě, má bydliště v Jirkově. 

Pětina respondentů, jež nakupuje v mostecké cukrárně, pochází z Chomutova. Zbytek 

dotazovaných uvedlo jiné bydliště, a tím bylo město Litvínov.  

Cukrárnu Majda v Jirkově i v Mostě navštěvují téměř 2/3 obyvatel Jirkova, což je 

zcela pochopitelné. Cukrárna Majda v Mostě je zatím málo známá, jelikož byla otevřena 

teprve nedávno. Z toho důvodu je více frekventovaná právě cukrárna v Jirkově. Obyvatelé 

Chomutova tvoří 21% návštěvnost cukrárny a obyvatelé Mostu pak 14% návštěvnost. 

V cukrárně rovněž nakupuje 1 % lidí z okolních měst. Všichni tito respondenti uvedli jako 

místo bydliště Litvínov. 
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5.2 Nákupní chování 

 

Nákupní chování zákazníků bylo zjišťováno v prvních osmi otázkách dotazníku.  

 

5.2.1 Frekvence nákupu cukrářských výrobků 

 

První otázkou byla zjišťována frekvence nákupu cukrářských výrobků. Každý měl 

možnost označit pouze jednu odpověď. 

Zákazníci cukrárny Majda nakupují v 26 % případů cukrářské výrobky méně často než 

1 – 2x za čtvrt roku. Za měsíc si 2 – 3x koupí cukrářské výrobky 21 % zákazníků. Shodné 

procento zákazníků chodí do cukrárny nakupovat 1x týdně a 1x za měsíc (18 %). Zákusky 

či něco jiného sladkého na zub si 1 – 2x z čtvrt roku dopřeje 13 % zákazníků. 

Mezi respondenty patří i 4 % těch, kteří cukrářské výrobky nenakupují vůbec. K Majdě tedy 

pravděpodobně chodí pouze pro pečivo či jiné potraviny do večerky. Vše je znázorněno 

na Obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1: Frekvence nákupu cukrářských výrobků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po provedení Chí-kvadrát testu (viz Příloha č. 7, Tabulky 1 – 3) bylo zjištěno, 

že neexistuje závislost mezi frekvencí nákupu cukrářských výrobků a pohlavím. To znamená, 

že pohlaví zákazníka nemá žádný vliv na frekvenci nákupu cukrářských výrobků.  
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5.2.2 Příležitosti nákupu cukrářských výrobků 

 

Následující dvě otázky zjišťovaly příležitost, k jaké zákazníci cukrářské výrobky 

nakupují a kde je spotřebovávají. V obou případech bylo možné označit více odpovědí. 

Ze 170 respondentů, kteří tyto výrobky kupují, je pro nejvíce zákazníků důvodem 

nákupu fakt, že na ně prostě mají chuť. Tuto možnost označilo 58 % respondentů. Téměř 

polovina dotázaných kupuje cukrářské výrobky kvůli návštěvě. Na narozeninové oslavy 

kupuje dorty, zákusky a jiné dobroty 38 % zákazníků. S cukrářskými výrobky od Majdy 

oslavuje 14 % respondentů jinou příležitost. Jedná se např.: o svátky, promoce, narození dítěte 

apod. Nejméně se dorty, zákusky apod. nakupují na svatby (7 %).  

S těmito výsledky pravděpodobně souvisí i to, že si 71 % zákazníků odnáší cukrářské 

výrobky s sebou domů. Pouze v cukrárně spotřebovává nakoupené zboží 6 % respondentů. 

Na obou místech konzumuje výrobky 23 % dotázaných.  

 

5.2.3 Nejčastěji kupované výrobky 

 

Dalšími dvěmi otázkami bylo zjišťováno, jaké druhy cukrářských výrobků zákazníci 

v cukrárně Majda nakupují. Bylo možné zatrhnout více odpovědí, u otázky týkající se druhů 

cukrářských výrobků však maximálně dvě možnosti. 

Nejčastěji poptávaným typem výrobku (viz Příloha 7, Tabulka 4) jsou různé zákusky, 

které nakupuje 82 % zákazníků. Nejvíce je vyhledávají muži ve věku 15 – 25 let, naopak 

nejméně ženy starší 66 let. Téměř o polovinu méně respondentů nakupuje dorty (44 %). Více 

než čtvrtina dotázaných při nákupu neodolá roládám a 12 % zákazníků již nepeče drobné 

cukroví a dá raději přednost koupenému. Překvapením je, že mezi zákazníky, kteří nakupují 

cukroví, je 10 % žen a 18 % mužů. Marcipánové figurky kupuje 6 % respondentů. Jiné 

cukrářské výrobky, a to perníčky, drobné koláčky a další sladké dobroty nakupují 4 % 

dotázaných. 

Co se druhu cukrářských výrobků týče, podle Obr. 5.2 se největší oblibě těší 

šlehačkové výrobky, které si rádo dopřeje 46 % zákazníků. Velmi oblíbené a často 

nakupované jsou rovněž výrobky s ovocem (43 %). Čokoládové výrobky nejvíce kupuje 39 % 

respondentů. O 10 % méně dotázaných kupuje nejčastěji výrobky s krémem. Nejméně 

vyhledávané jsou marcipánové výrobky (6 %). 
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Obr. 5.2: Nejčastěji kupovaný druh cukrářského výrobku 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z hlediska pohlaví nakupují čokoládové, šlehačkové a marcipánové cukrářské výrobky 

častěji muži než ženy. Naopak krémové a ovocné výrobky nakupují muži méně často. Pořadí 

nejčastěji kupovaných druhů cukrářských výrobků se u žen shoduje s celkovým pořadím 

všech respondentů. Muži nakupují šlehačkové cukrářské výrobky stejně často jako 

čokoládové. Následují ovocné, krémové a marcipánové. Největší rozdíl při nákupu mezi muži 

a ženami se objevil u čokoládových výrobků naopak nejmenší rozdíl u výrobků šlehačkových.  

Ve věkových kategoriích byly zaznamenány rozdíly oproti pořadí všech respondentů 

u lidí ve věku 15 – 25 let a 66 let a více. Obě kategorie nejčastěji nakupují ovocné cukrářské 

výrobky. Jako druhé preferují obě skupiny čokoládové výrobky. Následují krémové, 

šlehačkové (věková skupina 15 – 25 let mezi nimi nerozlišuje) a marcipánové. Kontingenční 

tabulky týkající se druhu cukrářských výrobků jsou v Příloze č. 7 v Tabulkách 5 a 6. 

 

5.2.4 Důvody nákupu cukrářských výrobků v cukrárně Majda 

 

Další otázkou byl zjišťován důvod nákupu cukrářských výrobků právě v cukrárně 

Majda. Respondenti měli možnost zatrhnout více odpovědí.  

Výsledky získané z této otázky byly velmi vyrovnané a je možné je vidět v Příloze č. 7 

v Obrázku 1. Nejvíc lidí nakupuje v cukrárně Majda proto, že to má do ní nejblíže (43 %). 

Pouze o jedno procento zákazníků méně chodí do cukrárny nakupovat z důvodu lepších 

cukrářských výrobků, než jaké mohou najít jinde. Čerstvé a trvanlivé výrobky jsou důvodem 

nákupu v cukrárně Majda pro 41 % respondentů. Kvůli nejlepším cenám chodí do Majdy 
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nakupovat více než čtvrtina dotázaných. Lákadlem, proč lidé nakupují právě v této cukrárně, 

je dlouhá otevírací doba (15 %). Nově otevřená provozovna představuje důvod k nákupu 

právě zde pro 1 % zákazníků.  

Následující otázka zjišťovala, kde všude zákazníci cukrářské výrobky nakupují. V této 

otázce bylo možné zatrhnout pouze jednu odpověď. Výsledky jsou k nahlédnutí v Příloze č. 7 

v Obrázku 2. 

Téměř polovina respondentů upřednostňuje cukrárnu Majda před jinými a nakupuje 

cukrářské výrobky převážně na tomto místě. Cukrárna Majda má podle dotazníkového šetření 

28 % věrných zákazníků, kteří nakupují pouze v ní a nikam jinam pro cukrářské výrobky 

nechodí. V různých cukrárnách nakupuje 22 % respondentů. Pouhá 2 % dotazovaných 

nakupují cukrářské výrobky většinou jinde. 

 

5.3 Důležitost kritérií při nákupu cukrářských výrobků 

 

5.3.1 Hlavní kritéria ovlivňující nákup cukrářských výrobků 

 

Dalšími dotazníkovými otázkami se mezi respondenty zjišťovala kritéria, která jsou 

pro ně při nákupu cukrářských výrobků nejdůležitější. Možné bylo zatrhnout maximálně 

3 kritéria. Výsledky zachycuje Obr. 5.3.  

 

Obr 5.3: Nejdůležitější kritéria při nákupu cukrářských výrobků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Za nejdůležitější kritérium při nákupu cukrářských výrobků byla považována chuť, 

kterou označilo 77 % zákazníků. Více než polovina respondentů vidí jako nejdůležitější 

kritérium cenu. Stejně důležité jsou pro zákazníky vzhled cukrářských výrobků a jejich 

kvalita a čerstvost (45 %). Velikost jako nejdůležitější kritérium při nákupu cukrářských 

výrobků označilo 16 % dotazovaných a přesně 10 % respondentů považuje za nejdůležitější 

trvanlivost. Ostatní kritéria byla označována méně než 10 % dotazovaných. 

Kritérium chuť označovala nejčastěji obě pohlaví. Oproti celkovému hodnocení se 

u dalšího kritéria, jímž byla cena, důležitost u mužů a žen již liší.  

U žen zůstala druhou nejdůležitější. Ženy dále upřednostňují vzhled před kvalitou. 

Méně významná kritéria pak byla velikost, trvanlivost, složení, dřívější zkušenosti, 

doporučení a za nejméně důležité považují ženy balení.  

Muži jako druhé nejdůležitější kritérium vidí kvalitu, tudíž si oproti ženám staví 

před vzhled. Cena je pro muže až jako třetí nejdůležitější. V těsném závěsu za ní je vzhled. 

V podstatě nevýznamnými kritérii jsou pro muže dřívější zkušenosti, velikost, složení, 

trvanlivost a doporučení. Balení neoznačil žádný z mužů. 

Chuť byla nejdůležitějším kritériem i z hlediska věkových kategorií. Cena a vzhled, 

stejně jako u celkového hodnocení, skončila u lidí ve věku 15 – 25 let a 51 – 65 let. Lidé 

od 26 do 50 let vnímají jako druhé nejdůležitější kritérium kvalitu a čerstvost a teprve jako 

třetí cenu. Respondenti nad 66 let považují hned po chuti cenu a vzhled jako stejně důležité, 

méně důležitá je pro ně kvalita a čerstvost cukrářských výrobků. Hodnocení je zachyceno 

v kontingenčních tabulkách v Příloze č. 7 v Tabulkách 7 a 8. 

 

5.3.2 Hodnocení míry důležitosti u jednotlivých atributů 

 

 Další otázka v dotazníku zjišťovala u zákazníků cukrárny Majda míru důležitosti 

jednotlivých atributů cukrářských výrobků. Jednalo se o chuť, vzhled, kvalitu (tj. čerstvost, 

trvanlivost, ingredience), balení pro přenos výrobků a cenu.  

Míra důležitosti byla hodnocena na pětistupňové škále, přičemž u důležitosti hodnota 

1 znamenala „velmi důležité“ naopak hodnota 5 vyjadřovala hodnocení „zcela nedůležité“. 

Kromě výpočtu procent u míry důležitosti jednotlivých atributů bylo zjišťováno celkové 

hodnocení jednotlivých atributů respondenty, a to prostřednictvím následujícího vzorce 5.1: 

     (5.1) 
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Chuti zákazníci přikládají velkou důležitost. Pro 81 % respondentů je chuť 

cukrářských výrobků velmi důležitá. Za důležitou chuť považuje 19 % dotazovaných. Necelé 

1 %, což je pouze jediný zákazník, neoznačil chuť ani za důležitou ani za nedůležitou. Nikdo 

z respondentů nepovažuje chuť za nedůležitou ani za zcela nedůležitou. 

Vzhled hodnotí polovina dotazovaných jako velmi důležitý. O 9 % zákazníků méně 

považuje vzhled za důležitý. Pro 8 % dotázaných není vzhled ani důležitý ani nedůležitý 

a pouze necelé procento zákazníků hodnotí vzhled jako nedůležitý. Možnosti zcela nedůležitý 

nevyužil u hodnocení vzhledu žádný z respondentů. 

Kvalitě je stejně jako ceně zákazníky připisována velká důležitost. Pro více než tři 

čtvrtiny dotazovaných je kvalita při nákupu cukrářských výrobků velmi důležitá. Více 

než pětina respondentů ohodnotila kvalitu jako důležitou a 1 % zákazníků má ke kvalitě 

neutrální postoj. Nikdo z dotázaných nehodnotí kvalitu jako nedůležitou ani zcela 

nedůležitou. 

Balení cukrářských výrobků, určené pro jejich přenos z cukrárny kamkoli jinam, si 

u zákazníků cukrárny Majda nezískalo zrovna vysokou důležitost. Pouze 10 % respondentů 

označilo balení jako velmi důležité. Méně důležité je pro 31 % dotázaných. O 4 % zákazníků 

více nepovažuje obal za důležitý ani nedůležitý. Jako nedůležitý atribut vidí balení 18 % 

respondentů a jako zcela nedůležitý ho vnímá 6 % dotazovaných. Balení byl jediný atribut, 

v jehož hodnocení důležitosti se vyskytlo ohodnocení „zcela nedůležitý“. 

Cena je při nákupu cukrářských výrobků velmi důležitá pro více než dvě pětiny 

zákazníků. Důležitost ceně připisuje 35 % respondentů. Neutrální postoj k ní zaujímá 16 % 

dotazovaných a pro 6 % není cena důležitá. Za zcela nedůležitou cenu nikdo nepovažuje. 

Pro celkové hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií při nákupu cukrářských 

výrobků byl použit již zmíněný vzorec 5.1, který slouží k přepočtu všech hodnocení 

zákazníků na procenta. Výsledky zachycuje Obr. 5.4. 

Při nákupu cukrářských výrobků jsou pro zákazníky nejdůležitějšími kritérii chuť 

(95 %) a kvalita (94 %). Rovněž si však potrpí i na vzhledu výrobků, jemuž připisují 85% 

důležitost. Cena je pro respondenty důležitá ze 78 %. Nejméně důležitým prvkem 

u cukrářských výrobků je pro dotazované balení pro přenos výrobků (55 %). 
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Obr. 5.4: Míra důležitosti jednotlivých atributů při nákupu cukrářských výrobků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V Obr. 5.5 je možné vidět, že ženy považují všechny atributy cukrářských výrobků 

za důležitější než muži. Jedinou výjimkou je chuť, jíž za důležitější považují muži. 

Při použití T-testu pro nezávislé skupiny, jehož kompletní výsledky jsou k nahlédnutí 

v Příloze č. 7 v Tabulkách 9 a 10, bylo zjištěno, že rozptyly v hodnocení mužů a žen dopadly 

stejně u vzhledu, balení a ceny, což znamená, že muži i ženy označovali stejné hodnoty. 

Naopak v hodnocení chuti a kvality se rozptyly lišily, což znamená označení různých hodnot 

u obou pohlaví. Co se průměrných hodnot týče, muži i ženy hodnotili všechny atributy velmi 

podobně s výjimkou kvality, u níž bylo jejich průměrné hodnocení odlišné. 

 

Obr. 5.5: Míra důležitosti jednotlivých atributů při nákupu cukrářských výrobků podle 

pohlaví 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 5.6 zobrazuje, jak jsou jednotlivé atributy důležité pro různé věkové kategorie. 

Chuť a kvalita byla hodnocena jako stejně důležitá hned třemi věkovými kategoriemi, 

a to lidmi ve věku 15 – 25 let, 26 – 35 let a 51 – 65 let. Zbylé dvě věkové kategorie považují 

chuť za důležitější než kvalitu. S rostoucím věkem se pro respondenty stává chuť důležitější. 

Kvalita je pro většinu kategorií přibližně stejně důležitá, výjimku tvoří lidé starší 66 let, 

pro než má kvalita nižší důležitost, ovšem stále velmi vysokou. Vzhled je nejméně důležitý 

pro zákazníky ve věku 15 – 25 let. Naopak nejvyšší důležitosti dosahuje u lidí od 26 – 35 let. 

Cenu hodnotily všechny věkové kategorie poměrně vyrovnaně, a to jako důležitou. Nejméně 

důležité je pro všechny věkové skupiny balení, jehož důležitost se pohybuje mezi 50 – 60 %. 

U respondentů ve věku 15 – 25 let byla důležitost balení jako u jediné kategorie ohodnocena 

méně než 50 %. 

 

Obr. 5.6: Míra důležitosti jednotlivých atributů při nákupu cukrářských výrobků podle 
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Zdroj: Vlastní hodnocení 

 

Obr. 5.7 ukazuje, že se zvyšující se frekvencí nákupu cukrářských výrobků se 

pro zákazníky stává chuť stále důležitější. Ačkoli je hodnocení všech faktorů v závislosti 

na frekvenci nákupu poměrně vyrovnané, lidé, kteří nakupují výrobky nejčastěji, tedy 

1x za týden, mají hodnocení důležitosti všech faktorů vyšší než ostatní kategorie. Jedinou 

výjimkou je balení, které oproti ostatním skupinám tito lidé považují za nejméně důležité. 
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Obr. 5.7: Míra důležitosti jednotlivých atributů při nákupu cukrářských výrobků podle 
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5.4 Spokojenost s výrobky cukrárny Majda 

 

Celková spokojenost i spokojenosti s dílčími atributy, jimiž jsou chuť, vzhled, balení, 

cena a kvalita cukrářských výrobků Majda, byly hodnoceny v otázkách č. 10 – 32. Jedna 

z otázek zjišťovala míru spokojenosti s jednotlivými atributy cukrářských výrobků, ale také 

míru celkové spokojenosti. Míra spokojenosti byla hodnocena na pětistupňové škále, přičemž 

u spokojenosti hodnota 1 znamenala „velmi spokojen“ naopak hodnota 5 vyjadřovala 

hodnocení „velmi nespokojen“. Jedna otázka byla s možností výběru odpovědi ano/ne a jedna 

doplňovací. 

 Ostatní otázky byly určitým tvrzením, u něhož museli respondenti vyjádřit míru 

souhlasu či nesouhlasu podle svých vlastních zkušeností s cukrářskými výrobky od Majdy. 

Vždy bylo možné zatrhnout pouze jednu variantu odpovědi. Hodnocení bylo prováděno 

na pětibodové škále, kde hodnocení 1 odpovídalo možnosti „naprosto souhlasím“ a hodnocení 

5 naopak znamenalo odpověď „naprosto nesouhlasím“. K přepočtu hodnocení všech 

respondentů u jednotlivých otázek byl použit opět tento vzorec 5.1: 

 

    (5.1) 
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5.4.1 Spokojenost s chutí výrobků 

 

Chuť jako taková získala v hodnocení celkové spokojenosti 90 % (viz Obr. 5.18). 

Spokojenost zákazníků cukrárny Majda s dílčími parametry chuti jejích cukrářských výrobků 

byla hodnocena v pěti otázkách (celkové výsledky viz Příloha č. 7, Tabulka 11). První 

z nich zjišťovala, zda si návštěvníci cukrárny myslí, že je množství náplní a krémů 

v cukrářských výrobcích přiměřené. Většina dotazovaných s tvrzením souhlasila. Pouhé 

1 % respondentů uvedlo, že množství náplní a krémů v cukrářských výrobcích je 

nedostatečné. 

Výbornou chuť krémů a náplní rovněž potvrdila většina zákazníků cukrárny Majda. 

Nespokojenost pociťují 3 % lidí. 

Poslední otázka, která se týkala krémů, šlehaček a náplní zjišťovala, 

zda zákazníkům připadají těžké a tučné. S tím souhlasilo 5 % zákazníků a 2 % uvedla, 

že s tímto tvrzením naprosto souhlasí. Neutrální postoj zaujalo 11 % respondentů. Ostatní 

se postavili proti tomuto výroku.  

Na konzistenci těsta, které tvoří většinu dortů, rolád i zákusků, byla zaměřena další 

otázka. Přes 90 % zákazníků je přesvědčeno o tom, že je těsto nadýchané, vláčné a měkké. 

Podle 3 % dotazovaných je těsto cukrářských výrobků tuhé, tvrdé a okoralé.  

Obsah cukru v cukrářských výrobcích hodnotili respondenti v poslední z otázek, 

které se týkaly chuti výrobků. Přiměřeně sladké výrobky jsou prodávané u Majdy podle 

většiny zákazníků. Všichni, kteří označili nesouhlas nebo naprostý nesouhlas s tvrzením, 

uvedli, že cukrářské výrobky jsou příliš sladké. Jeden respondent výrobky považoval naopak 

za málo sladké.  

V rámci celkové míry souhlasu (viz Obr. 5.8) se zákazníci nejlépe vyjádřili k chuti 

náplní a krémů, která je podle 81 % výborná. O procento méně respondentů souhlasilo s tím, 

že množství krémů a náplní v cukrářských výrobcích je přiměřené. Tři čtvrtiny dotazovaných 

souhlasili, že výrobky jsou přiměřeně sladké. Čtvrtina zákazníků považuje krémy a šlehačky 

za příliš těžké a tučné. Nejméně respondentů souhlasilo s tím, že těsto je příliš tuhé a tvrdé 

nebo dokonce okoralé.  
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Obr. 5.8: Míra souhlasu u otázek týkajících se chuti 
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U mužů se pořadí jednotlivých tvrzení podle míry souhlasu shodovalo s celkovým 

hodnocením. U žen byla spokojenost s množstvím krémů a náplní v cukrářských výrobcích 

vyšší než spokojenost s chutí těchto krémů. Ženy oproti mužům lépe hodnotily množství 

náplní a krémů ve výrobcích a jejich sladkost. Ostatní faktory hodnotili lépe muži. Výsledky 

zachycuje Obr. 5.9. 

 

Obr. 5.9: Míra souhlasu u otázek týkajících se chuti podle pohlaví 
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Při porovnání hodnocení mužů a žen pomocí T-testu pro nezávislé skupiny (viz Příloha 

č. 7, Tabulky 12 a 13) vyšlo, že rozptyly se u obou pohlaví rovnají, což znamená, že muži 

i ženy označovali stejné hodnoty. Průměrné hodnocení se mezi muži a ženami výrazněji liší 
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u tvrzení, že krémy a šlehačky jsou příliš těžké a tučné. Tomuto tvrzení byli překvapivě více 

nakloněni muži. Průměrná hodnocení u ostatních výroků se výrazně nelišila. 

 

5.4.2 Spokojenost s kvalitou výrobků 

 

Celková spokojenost s kvalitou dosáhla hodnocení 90 % (viz Obr. 5.18). Tři 

dotazníkové otázky byly zaměřené na dílčí aspekty kvality cukrářských výrobků (celkové 

výsledky viz Příloha č. 7, Tabulka 11). Jednou z nich byli zákazníci dotazováni na čerstvost 

cukrářských výrobků v cukrárně Majda. Žádný ze zákazníků nemá dojem, že by prodávané 

výrobky nebyly čerstvé.  

Trvanlivost zjišťovala hned následující otázka, která tvrdila, že cukrářské výrobky 

jsou dobré i 2. či 3. den po nákupu. Přesně 30 % respondentů nemělo na tuto otázku 

jednoznačný názor. Pravděpodobně je to tím, že některé výrobky vydrží podle zákazníků delší 

dobu oproti jiným, které zas vydrží dobu kratší. Zřejmě proto s tvrzením nemohli plně 

souhlasit nebo naopak nesouhlasit.  

Poslední otázka týkající se kvality byla rovněž zaměřena na trvanlivost cukrářských 

výrobků. Tou bylo zjišťováno, zda už se zákazníkům někdy stalo, že koupili v cukrárně 

Majda zkažený výrobek nebo některou z jeho částí. Pokud zatrhli možnost „naprosto 

souhlasím“ či „souhlasím“, měli napsat, kolikrát se jim tak stalo. Jednoznačně proti tomuto 

tvrzení bylo 42 % respondentů. Svůj nesouhlas k výroku vyjádřila i rovná polovina všech 

dotázaných, kteří cukrářské výrobky nakupují. Zkažený výrobek nebo jeho část už u Majdy 

koupila 4 % zákazníků. Všichni ale uvedli, že se do této situace dostali pouze 1x. Stejné 

procento respondentů nevědělo, zda takový výrobek koupili či nikoli. 

Z hlediska celkové míry souhlasu (viz Obr. 5. 10) byla nejlépe hodnocena čerstvost 

cukrářských výrobků (82 %). Souhlas s tvrzením, že výrobky jsou dobré i 2. či 3. den 

po nákupu, vyjádřilo 68 % zákazníků. Koupení zkaženého výrobku nebo jeho části 

odsouhlasilo 17 % respondentů. 
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Obr. 5.10: Míra souhlasu u otázek týkajících se kvality 
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Hodnocení kvality podle pohlaví (viz Obr. 5.11) bylo naprosto totožné u čerstvosti 

cukrářských výrobků, se kterou souhlasilo jak 82 % mužů, tak i stejné procento žen. Ženy 

více než muži souhlasily s trvanlivostí cukrářských výrobků i několikátý den po jejich 

nákupu. Zřejmě proto muži souhlasili častěji než ženy s tím, že v cukrárně Majda nakoupili 

zkažený výrobek nebo některou z jeho částí.  

 

Obr. 5.11: Míra souhlasu u otázek týkajících se kvality podle pohlaví 
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Provedený T-test pro nezávislé skupiny podle pohlaví, jež je v Příloze č. 7 v Tabulce 

14 a 15, odhalil, že rozptyly v hodnocení mužů a žen dopadly stejně, z čehož plyne, že muži 

stejně jako ženy označovali tytéž hodnoty. Rovněž u průměrných hodnocení kvality nebyly 

zjištěny významné rozdíly v hodnocení mužů a žen.  



 64 

5.4.3 Spokojenost se vzhledem výrobků 

 

U vzhledu byla celková spokojenost 83 % (viz Obr. 5.18). Spokojenost s dílčími 

parametry vzhledu cukrářských výrobků, které cukrárna Majda prodává, byla dále podrobněji 

zjišťována prostřednictvím pěti otázek v dotazníku (celkové výsledky viz Příloha č. 7, 

Tabulka 11). První z této sady otázek se zákazníků ptala, zda podle nich cukrářské výrobky 

vypadají lákavě. Nejvíce lidí u této otázky zatrhlo možnost „souhlasím“, a to 54 % 

dotazovaných.  

Další otázkou, která souvisí se vzhledem, byla zjišťována spokojenost respondentů 

s barvami marcipánových figurek a potahů, které se používají na marcipánové dorty. 

Odpovědi u této otázky byly snad nejvíce rozmanité. Necelá čtvrtina lidí s výraznými 

a sytými barvami marcipánu souhlasila nebo naprosto souhlasila. Nejpočetnější skupinu v této 

otázce, a to nadpoloviční většinu, tvořili respondenti, kteří barevnost marcipánu neuměli 

posoudit. Ostatní s tím, že má marcipán výrazné a syté barvy, nesouhlasili či naprosto 

nesouhlasili.  

Co se čokolády na cukrářských výrobcích týče, pouhá 4 % lidí jsou přesvědčena 

o tom, že je čokoláda na výrobcích měkká nebo dokonce rozteklá. Dvakrát více zákazníků 

zastává ke konzistenci čokolády neutrální názor. Zbylí respondenti nesouhlasí s tím, že je 

čokoláda měkká či rozteklá, nebo dokonce tvrdí, že je to naprosto vyloučené. 

Zdobení na dortech řešila čtvrtá otázka ze série otázek, jež se týkaly vzhledu. 

Za velmi přezdobené a přeplácané považují dorty z cukrárny Majda 2 % zákazníků. Názor, 

že by mohly být dorty méně nazdobené, zastává 5 % respondentů. Nejednoznačně se 

vyjádřilo 16 % respondentů. Ti zřejmě některé dorty za přezdobené považují a jiné naopak ne. 

Většina dotazovaných to, že by byly dorty přezdobené nebo dokonce přeplácané odmítá. 

Originalita dortů byla hodnocena v poslední z pěti otázek, které byly na vzhled 

zaměřené. Neutrální postoj k této otázce zaujalo 29 % zákazníků. Lidí, jimž se dorty zdají 

neoriginální, naprosto nekreativní (a tuctové, běžné, okoukané) je 7 %. Ostatní respondenti 

považují dorty za originální. 

 Co se celkové míry souhlasu u vzhledu týče (viz Obr. 5.12), nejvíce zákazníků tvrdí, 

že cukrářské výrobky vypadají lákavě (83 %). Dorty jsou originální podle 71 % respondentů. 

Méně než polovina souhlasila s tím, že marcipánové figurky mají výrazné syté barvy. Více 

než čtvrtina dotazovaných považuje dorty za příliš přezdobené někdy až přeplácané. 

Pro pětinu lidí je čokoláda na cukrářských výrobcích měkká až rozteklá. 
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Obr. 5.12: Míra souhlasu u otázek týkajících se vzhledu 
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Podle pohlaví hodnotily ženy u vzhledu lépe než muži pouze lákavě vypadající 

výrobky (83 %). S ostatními tvrzeními souhlasili častěji muži. Nejmenší rozdíl v hodnocení se 

objevil u jediného tvrzení, které lépe hodnotily ženy, naopak největší rozdíl, a to 10%, se 

vyskytl u otázky týkající se výraznosti a sytosti barvy marcipánových figurek. Výsledky je 

možné vidět v Obr. 5.13. 

 

Obr. 5.13: Míra souhlasu u otázek týkajících se vzhledu podle pohlaví 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

T-test pro nezávislé skupiny (viz Příloha č. 7, Tabulky 16 a 17), který byl proveden 

podle pohlaví, ukázal, že rozptyly se v hodnocení všech tvrzení u mužů a žen rovnají. 

Z hlediska pohlaví jsou průměrná hodnocení mužů a žen přibližně stejná u tvrzení, která se 



 66 

týkají lákavě vypadajících výrobků, přehnaně ozdobených dortů, ale také jejich originality.  

U výroků, že čokoláda na cukrářských výrobcích je měkká až rozteklá, a že marcipánové 

figurky mají výrazné syté barvy, se u mužů a žen objevily podstatné rozdíly v průměrných 

hodnoceních.  

 

5.4.4 Spokojenost s cenou výrobků 

 

Celková spokojenost s cenou byla 81 % (viz Obr. 5.18). Mínění zákazníků o ceně 

cukrářských výrobků v cukrárně Majda bylo podrobněji zjišťováno prostřednictvím dvou 

otázek (celkové výsledky viz Příloha č. 7, Tabulka 11). V první z nich bylo uvedeno, že cena 

cukrářských výrobků odpovídá jejich kvalitě. Nejvíce zákazníků, a to 72 %, zatrhlo 

odpověď „souhlasím“. Nikdo nehodnotil rovnost ceny a kvality cukrářských výrobků 

negativně.  

Druhá otázka vztažená rovněž k ceně byla podobná té první. Tentokrát se však 

vzájemně porovnávala cena s velikostí cukrářských výrobků. Podobné procento, jaké 

souhlasilo s poměrem ceny a kvality výrobků, souhlasilo i v případě poměru ceny a velikosti 

výrobků (71 %). Žádný z dotazovaných, stejně jako u předchozí otázky, neoznačil možnosti 

„nesouhlasím“ ani „naprosto nesouhlasím“. 

Vyšší procento souhlasu si mezi zákazníky získalo tvrzení, že cena cukrářských 

výrobků odpovídá jejich velikosti. Rozdíl mezi oběmi tvrzeními o ceně byl však pouze 1%, 

což je patrné z Obr. 5.14. 

 

Obr. 5.14: Míra souhlasu u otázek týkajících se ceny 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rovněž hodnocení mužů a žen bylo poměrně vyrovnané, jak ukazuje Obr. 5.15. Ženy 

hodnotily spokojenost ceny v porovnání s kvalitou úplně stejně jako poměr ceny a velikosti 
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cukrářských výrobků. Oproti mužům s výroky ohledně ceny souhlasily ženy častěji.  

 

Obr. 5.15: Míra souhlasu u otázek týkajících se ceny podle pohlaví 

77%

76%

77%

74%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

Cena odpovídá

velikosti výrobků

Cena odpovídá

kvalitě výrobků

Ženy

Muži

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

T-test pro nezávislé skupiny podle pohlaví (viz Příloha č. 7, Tabulky 18 a 19) prokázal, 

že rozptyly dopadly v hodnocení mužů a žen bez větších rozdílů, což znamená označování 

totožných či velmi podobných hodnot. Taktéž průměrné hodnocení ceny se u mužů a žen 

výrazně nelišilo.  

 

5.4.5 Spokojenost s balením výrobků 

 

Balení jako takové dosáhlo celkového hodnocení 64 % (viz Obr. 5.18). Názor 

na balení cukrářských výrobků, které slouží k jejich přenosu z cukrárny do místa určení 

zákazníkem, byl dále zjišťován třemi otázkami (celkové výsledky viz Příloha č. 7, Tabulka 

11). První z nich souvisela s papírovými obaly na zákusky. Tvrzení, s nímž měli respondenti 

souhlasit či nesouhlasit v závislosti na svých zkušenostech a spokojenosti, hlásilo, že papírový 

obal je nepraktický, protože cukrářské výrobky poškodí a poničí. S tímto výrokem se 

ztotožnily tři pětiny zákazníků, kteří vyjádřili svůj souhlas či naprostý souhlas. Papírový obal 

nebylo schopných ohodnotit 18 % respondentů. Ostatní dotazovaní se nedomnívají, že by 

papírové obaly výrobky ničily.   

Další otázka se zabývala stabilitou dortů v kartonových krabicích při jejich 

přenosu z cukrárny Majda. Necelá čtvrtina zákazníků o stabilitě dortů v krabicích pochybuje. 

Více než třetina se k této záležitosti staví neutrálně. O tom, že jsou krabice na dorty stabilní, 

jsou přesvědčeni zbylí respondenti.  

Poslední z otázek, jež řešila balení výrobků, byla zaměřena na materiály obalů. 

Výrokem bylo zjišťováno, zda by dotazovaní upřednostnili plastové obaly 
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před klasickými papírovými či kartonovými. Pokud zatrhli nesouhlasnou odpověď, měli 

uvést, jaký typ obalu by si pro přenos cukrářských výrobků představovali. Papírové ani 

kartonové obaly by nevyměnilo 6 % lidí. K problematice obalů se nevyjádřilo ani pozitivně 

ani negativně 39 % dotazovaných. Všichni ostatní respondenti by papírové a kartonové obaly 

rádi vyměnili za plastové.  

Na základě celkového hodnocení (viz Obr. 5.16) nejvíce zákazníků souhlasilo s tím, 

že by uvítalo plastové obaly na cukrářské výrobky před papírovými a kartonovými (64 %). 

Problém by se však mohl objevit v ceně, která by výměnou papírových či kartonových obalů 

za plastové vyvolala zvýšení ceny cukrářských výrobků. O 3 % respondentů méně souhlasí 

s nepraktičností papírových obalů a podle 44 % se dorty v kartonových krabicích posouvají 

ze strany na stranu a hrozí tak jejich poškození.  

 

Obr 5.16: Míra souhlasu u otázek týkajících se balení 
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 U hodnocení balení z pohledu pohlaví (viz Obr. 5.17) souhlasili častěji se všemi 

tvrzeními muži. U preferencí plastových obalů a nestability kartonových krabic zastávali muži 

i ženy podobné názory. Co se týče nepraktičnosti papírových obalů, mínění mužů a žen se již 

shodovalo méně.  
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Obr. 5.17: Míra souhlasu u otázek týkajících se balení podle pohlaví 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Také u posledního atributu a otázek s ním spojených byla zjišťována rozdílnost 

v hodnocení mužů a žen pomocí T-testu pro nezávislé skupiny podle pohlaví (viz Příloha č. 7, 

Tabulky 20 a 21). Výsledky ukázaly, že rozptyly v hodnocení balení vyšly u obou pohlaví 

přibližně stejně, tudíž muži i ženy označovali tytéž hodnoty. Také průměrné hodnocení se 

u mužů a žen nijak zvláště výrazně nelišilo.  

 

5.4.6 Srovnání spokojenosti s jednotlivými atributy cukrářských 

výrobků 

 

K výpočtu celkového hodnocení spokojenosti s jednotlivými atributy cukrářských 

výrobků posloužil výše zmíněný vzorec 5.1, pomocí něhož je možné provést přepočet všech 

hodnocení respondentů na procenta. Výsledky jsou zachyceny v Obr. 5.18. 

Nejvyšší spokojenost pociťují zákazníci cukrárny Majda s chutí (90 %) a kvalitou 

(90 %) cukrářských výrobků. Nižší, ale přesto stále vysokou spokojenost vnímají zákazníci 

i u vzhledu výrobků (83 %), ale také u jejich ceny (81 %). Poměrně nízká spokojenost se 

u respondentů vyskytla ve spojitosti s obaly výrobků, díky nimž si zákazníci mohou cukrářské 

výrobky odnést s sebou domů nebo kamkoli jinam mimo cukrárnu.  
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Obr. 5.18: Srovnání spokojenosti s jednotlivými atributy cukrářských výrobků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z hlediska pohlaví je spokojenost s jednotlivými atributy u mužů i žen poměrně 

vyrovnaná. Z Obr. 5.19 je ovšem patrné, že ženy jsou se všemi atributy kromě ceny 

spokojenější než muži.  

Podle výsledků T-testu pro nezávislé skupiny, které jsou v kompletní podobě uvedené 

v Příloze č. 7 v Tabulkách 22 a 23, se rozptyly v hodnocení mužů a žen rovnaly u všech 

atributů cukrářských výrobků. Rovněž průměrné hodnocení jednotlivých atributů se 

v porovnání mužů a žen výrazně nelišilo, což je viditelné i v již zmíněném Obr. 5.19. 

 

Obr. 5.19: Srovnání spokojenosti s jednotlivými atributy cukrářských výrobků podle 

pohlaví 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Podle věkových kategorií byli s chutí spokojenější lidé od 36 let (tj. věkové kategorie 

36 – 50 let, 51 – 65 let a 66 a více let) více než s kvalitou cukrářských výrobků. Naopak 
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kvalitu cukrářských výrobků upřednostňují před chutí lidé do 35 let (tj. věkové kategorie 15 – 

25 let a 26 – 35 let). Spokojenost s chutí má tendenci se zvyšovat s rostoucím věkem. Vzhled 

hodnotily 3 věkové kategorie lépe než cenu. Jedná se o zákazníky ve věku 15 – 25 let, 26 –

 35 let a 51 – 65 let. Kromě respondentů od 36 – 50 let dosahovaly u vzhledu hodnoty všech 

ostatních věkových skupin vyšší než 80% spokojenosti. Spokojenost se vzhledem 

cukrářských výrobků se u věkové kategorie 36 – 50 let jako u jediné pohybovala pod hranicí 

80 %. Tato věková skupina lépe než vzhled hodnotila cenu stejně jako lidé starší 66 let. 

Atribut balení dopadl v hodnocení spokojenosti oproti ostatním atributům jednoznačně 

nejhůře. Mezi věkovými kategoriemi se jako nejspokojenější jeví zákazníci od 66 let. Ti jsou 

v porovnání s ostatními věkovými skupinami podle výsledků šetření nejvíce spokojeni 

se všemi atributy vyjma kvality. S kvalitou jsou nejvíce spokojeni respondenti od 15 – 25 let. 

Tato skupina je však ve všech ostatních atributech nejméně spokojenou kategorií. Kvalita byla 

nejhůře hodnocena lidmi od 36 – 50 let. Vše ukazuje následující Obr. 5.20. 

 

Obr. 5.20: Srovnání spokojenosti s jednotlivými atributy cukrářských výrobků podle 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Lidé, kteří nakupují v cukrárně Majda cukrářské výrobky každý týden, jednou 

či vícekrát v měsíci nebo alespoň 1 – 2 x za čtvrt roku jsou s chutí výrobků spokojenější nebo 

alespoň stejně spokojeni jako s kvalitou. Zákazníci, jež nakupují cukrářské výrobky méně 

často, hodnotí kvalitu lépe než chuť. Spokojenost se vzhledem dortů, zákusků a dalších 

sladkostí je hodnocena velmi podobně všemi respondenty bez ohledu na to, jak často výrobky 

nakupují. Cena je ve většině případů hodnocena hůře než vzhled, avšak dotazovaní, 

kteří nakupují cukrářské výrobky 1 x za týden a ti, kteří je nakupují 1 x za měsíc, jsou s cenou 
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spokojenější než s designem výrobků. S obaly na přenos výrobků byla nejnižší spokojenost 

u zákazníků, kteří nakupují cukrářské výrobky nejčastěji, tedy 1 x týdně (viz Obr. 5.21).  

 

Obr. 5.21: Srovnání spokojenosti s jednotlivými atributy cukrářských výrobků podle 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.4.7 Celková spokojenost 

 

Celková spokojenost zákazníků s cukrářskými výrobky cukrárny Majda byla 

zjišťována v rámci desáté otázky, ale také posledními čtyřmi otázkami ve druhé části 

dotazníku.  

Na základě výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že má cukrářství Majda 

45 % velmi spokojených zákazníků, což je vidět na Obr. 5.22. Tito zákazníci jsou 

pro cukrářství velmi důležití, jelikož takoví zákazníci se rádi vracejí na místo, kde dostanou 

maximum a navíc si své nadšení nikdy nenechají pro sebe a šíří tak pozitivní reference dál. 

Více než polovina respondentů rovněž vyjádřila svou spokojenost s cukrářskými výrobky 

od Majdy. Méně než 1 % dotazovaných mělo k celkové spokojenosti neutrální postoj. Žádný 

z respondentů se necítil nespokojen.  
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Obr. 5.22: Hodnocení míry celkové spokojenosti 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z odpovědí všech dotazovaných, kteří nakupují cukrářské výrobky v cukrárně Majda, 

tedy vyplývá, že celková spokojenost zákazníků činí 86 %. Tato celková spokojenost byla 

vypočtena na základě vzorce 5.1 sloužícího k přepočtu všech hodnocení respondentů, která se 

týkají celkové spokojenosti, na procenta. 

 

Z hodnocení celkové spokojenosti podle pohlaví, věku a frekvence nákupu (viz Tab. 

5.5 – 5.7) vyplývá, že nejspokojenějšími zákazníky jsou ženy, spíše mladší lidé, a to do 35 let 

(tj. věková kategorie 15 – 25 let a 26 – 35 let) a lidé, kteří nakupují cukrářské výrobky velmi 

často (tj. 1 x za týden). Méně spokojenými zákazníky jsou naopak muži, lidé ve věku 36 – 

50 let a ti, kteří nakupují cukrářské výrobky 1 x za měsíc. Ve všech hodnocení podle již 

zmíněných kritérií jsou ale pouze minimální rozdíly. 

 

Tab. 5.5: Hodnocení celkové spokojenosti podle pohlaví 

Celková spokojenost podle pohlaví 

Pohlaví Muži Ženy 

Celkové % spokojenosti 85% 87% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 5.6: Hodnocení celkové spokojenosti podle věku 

Celková spokojenost podle věku 

Věk 15 - 25 let 26 - 35 let 36 - 50 let 51 - 65 let 66 a více let 

Celkové % spokojenosti 88% 88% 84% 86% 85% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 5.7: Hodnocení celkové spokojenosti podle frekvence nákupu 

Celková spokojenost podle frekvence nákupu 

Frekvence nákupu 1x/týden 2-3x/měsíc 1x/měsíc 1-2x/čtvrt roku Méně často 

Celkové % spokojenosti 90% 85% 84% 86% 86% 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

S hodnocením celkové spokojenosti souvisely ještě další dotazníkové otázky. V jedné 

z nich měli zákazníci vyjádřit míru souhlasu s tím, zda jsou spokojeni s šířkou nabídky 

cukrářských výrobků cukrárny Majda. V případě nespokojenosti měli napsat, co jim v nabídce 

chybí.  

Naprostý souhlas u této otázky uvedlo 28 % respondentů. Celé dvě třetiny 

dotazovaných uvedlo, že s daným tvrzením souhlasí. Neutrální postoj zaujalo 5 % zákazníků 

a pouze necelé 1 % respondentů s tvrzením nesouhlasilo. Jednalo se pouze o jediného 

zákazníka, kterému chybí větší výběr cukrářských výrobků. Celková míra souhlasu k této 

otázce je 80 %, což je velmi pozitivní. 

Proto není divu, že mezi zákazníky dosáhla cukrárna Majda kladných výsledků 

i u další otázky. Ta zjišťovala, zda by respondenti doporučili cukrářské výrobky cukrárny 

svým přátelům a známým. Označit bylo možné pouze jednu odpověď. Všichni na tuto otázku 

odpověděli kladně, a tedy 100 % zákazníků by výrobky od Majdy doporučilo.  

I přesto však někteří měli pár výhrad, po jejichž zlepšení či úplné eliminaci by se 

mohla zvýšit zákaznická spokojenost. Tyto výhrady bylo možné napsat do poslední otázky 

ve druhé části dotazníku. Nejvíce zákazníků by si přálo, aby cukrárna Majda udělala venkovní 

posezení, kde by se daly konzumovat její výrobky při pěkném počasí. Spokojenost zákazníků 

by rovněž zvýšilo, kdyby cukrárna zavedla nějaké nové cukrářské výrobky, ať už by se 

jednalo o dorty, zákusky, marcipánové figurky, jiné dobroty nebo dokonce dia výrobky, a tím 

rozšířila svůj nabízený sortiment. Diabetických výrobků se týkala i jedna z dalších otázek. 

Ke zvýšení spokojenosti by také přispěla změna prostor, ve kterých se cukrárna nachází, 

ať už by mělo jít o změnu její velikosti nebo vzhledu. Objevil se i požadavek na personál 

ve stejnokrojích nebo změnu pracovní doby. Ostatní zákazníci neměli žádné výhrady.  

Co se diabetických výrobků týče, již zmiňovaná otázka zjišťovala, zda by je zákazníci 

v cukrárně uvítali. Rovných 30 % respondentů naprosto souhlasilo s tím, aby byly v cukrárně 

Majda zavedeny výrobky pro diabetiky. Dalších 45 % uvedlo, že s tímto výrokem souhlasí. 

Zbylá čtvrtina dotazovaných zastávala ve věci diabetických výrobků neutrální postoj. Nikdo 

se tedy nepostavil proti zavedení těchto výrobků. 
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5.5 Poziční mapa spokojenost/důležitost 

 

Vzhledem k tomu, že spokojenost zákazníků byla zjišťována u atributů chuť, vzhled, 

balení, cena a kvalita, což jsou stejné atributy, u nichž byla hodnocena důležitost, je možné 

mezi sebou porovnat důležitost atributů a spokojenost zákazníků s těmito atributy na základě 

poziční mapy (viz Obr. 5.23). 

 

Obr. 5.23: Poziční mapa podle spokojenosti a důležitosti 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z důvodu, že všechny atributy dosáhly u zákazníků jak v důležitosti, 

tak ve spokojenosti hodnot vyšších než 50 %, byl určen průsečík os pro spokojenost na 75 % 

a pro důležitost na 80 %. Poziční mapa se tak rozdělila do čtyř kvadrantů, kdy nejlépe byly 

hodnoceny chuť, kvalita a vzhled. Tyto atributy jsou pro zákazníky velmi důležité a zároveň 

jsou s nimi také spokojeni. Pro cukrárnu je tento kvadrant nejvíce žádoucí. Hůře byla 

hodnocena cena, která je pro zákazníky méně důležitá, avšak i s ní jsou respondenti 

spokojeni. Nejnižší spokojenost pociťovali dotazovaní s balením výrobků, které ovšem bylo 

pro ně nejméně důležité. I přesto by však bylo vhodné spokojenost s tímto atributem zvýšit 

a přesunout ho do kvadrantu vysoké spokojenosti a nižší důležitosti.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ KE ZVÝŠENÍ SPOKOJENOSTI 

 

Pro každou společnost je důležité, aby měla spokojené zákazníky. Nejinak je tomu 

i v případě cukrárny Majda. Čím spokojenější zákazníci s výrobky a službami cukrárny 

budou, tím spíše se do ní budou rádi vracet a doporučovat ji dalším potencionálním 

zákazníkům.  

Zvláště v dnešní době, která se stává stále uspěchanější a stále více lidí z tohoto 

důvodu dává přednost kupovaným cukrářským výrobkům před vlastnoručně upečenými, je 

důležité získat si důvěru zákazníků a dosáhnout jejich nejvyšší spokojenosti kvalitními 

výrobky.  

Vzhledem k vzrůstající konkurenci nejen v odvětví cukrářských výrobků je nutné dbát 

na každý sebemenší detail, kterým je možné přispět k dílčí a tím i celkové spokojenosti 

zákazníků. Na současném trhu se nachází velké množství prodejců cukrářských výrobků, 

kteří si navzájem konkurují, a proto je nezbytné naslouchat zákazníkům, ať už výrobky 

či samotné prodejce chválí nebo mají určité výtky, a snažit se jim ve všem vyhovět.  

Na základě výsledků dotazníkového šetření, jež probíhalo v cukrárně Majda, bylo 

sestaveno několik doporučení, která by mohla v cukrářství přispět ke zvýšení spokojenosti 

jejích zákazníků. Návrhy a doporučení se týkají jak cukrárny a jejího sortimentu, kterými je 

možné dosáhnout zvýšení celkové spokojenosti, tak i jednotlivých atributů cukrářských 

výrobků, jež vedou ke zvýšení dílčích spokojeností a tím samozřejmě i ke zvýšení 

spokojenosti celkové. 

 

6.1 Doporučení k chuti výrobků 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníci cukrárny Majda jsou 

nejvíce spokojeni s těstem dortů, zákusků apod., jež je podle nich měkké a nadýchané. Vysoká 

spokojenost se ukázala i s chutí a množstvím krémů a náplní v cukrářských výrobcích. Méně 

spokojeni jsou zákazníci s tučností krémů a šlehaček a také s obsahem cukru v cukrářských 

výrobcích. 

Vzhledem k vysoké oblíbenosti šlehačkových dortů, zákusků a jiných dobrot lze 

cukrárně Majda doporučit, aby se na snížení tuku ve šlehačkových cukrářských výrobcích 

zaměřila. Jako jedno z nejschůdnějších řešení je doporučení, aby začala cukrárna používat 

šlehačky s nízkým obsahem tuku. Dále by bylo vhodné, aby máslové krémy na cukrářských 
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výrobcích, které jsou těžké a obsahují velké množství tuku, nahradila cukrárna Majda právě 

šlehačkou, která je mezi zákazníky cukrárny tolik žádaná. Aby však byly šlehačky trochu 

oživené a nebyly jednotvárné (pouze klasické či pařížské, které Majda nabízí), lze navrhnout, 

aby se cukrárna pustila i do výroby nových příchutí šlehaček, např.: jahodové, malinové 

či borůvkové. Velmi by také prospělo, kdyby se cukrárna místo na výrobu máslových krémů 

zaměřila na výrobu odlehčených krémů, a to např.: ze smetany či tvarohu.  

Stejně jako k náplním a krémům zákazníci rovněž projevili určité výtky k obsahu 

cukru v cukrářských výrobcích. Všichni zákazníci, kteří byli nespokojení se sladkostí 

výrobků, kromě jediného uvedli, že jsou výrobky od Majdy příliš sladké. Proto by bylo 

vhodné, aby cukrárna při jejich výrobě lehce snížila množství přidaného cukru a jiných 

sladidel, které při výrobě používá. Návrh, který jistě rovněž přichází v úvahu, je nahradit 

klasický cukr a jiná sladila třtinovým cukrem, který je méně sladký než klasický bílý cukr 

z řepy. Nevýhodou této substituce je ovšem cena, která je u třtinového cukru vyšší než 

u běžně používaného. To by tedy znamenalo i zvýšení ceny výrobků. 

Cukrářství Majda je rovněž možné navrhnout, aby zavedla novou řadu výrobků, a to 

diabetické cukrářské výrobky, které by také problematiku zvýšeného obsahu cukru mohly 

řešit. Taktéž by cukrárna mohla zacílit na nový segment a získat tak nové zákazníky, kteří 

mají cukrovku, a proto si klasické dorty a zákusky dopřát nemohou. Z výsledků šetření 

vyplývá, že by diabetické cukrářské výrobky uvítaly tři čtvrtiny respondentů.  

 

6.2 Doporučení ke kvalitě výrobků 

 

S kvalitou cukrářských výrobků od Majdy byli zákazníci v celku spokojeni. Z jejich 

hodnocení vyšla nejhůře trvanlivost výrobků, se kterou se bohužel nic moc dělat nedá, jelikož 

cukrářské výrobky jsou zboží podléhající rychlé zkáze.  

Cukrárně je však možné doporučit, pokud je to alespoň trochu možné, čas od času 

prověřit své dodavatele všech odebíraných surovin, a v případě dodaného vadného zboží by 

její zaměstnanci měli požadovat nápravu v podobě nové dodávky či snížené ceny, popřípadě 

by si měli promyslet, zda nebude lepší stávajícího dodavatele změnit, pokud se dodávky 

nekvalitního zboží budou opakovat. Čím kvalitnější a prvotřídnější suroviny se budou 

do cukrárny dovážet, tím kvalitnější a trvanlivější výrobky bude možné z těchto surovin 

vyrobit. 

Zaměstnanci cukrárny by samozřejmě neměli chyby hledat pouze ve svém okolí, 
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a proto je vhodné doporučit i jim, aby pravidelně prováděli kontroly jakosti zboží. 

Již několikrát se totiž podle zákazníků stalo, že si koupili zkažený výrobek nebo některou 

z jeho částí. Zatím se tak u všech poškozených stalo pouze 1x, ovšem v případě zanedbání 

kontroly prodávaného zboží by se nákup vadných výrobků mohl opakovat, což by zajisté 

vedlo ke snížení spokojenosti zákazníků, a to by je dokonce mohlo od nákupu u Majdy 

odradit.  

 

6.3 Doporučení ke vzhledu výrobků 

 

Vzhledově vypadají výrobky v cukrárně Majda podle jejích zákazníků lákavě. 

S konzistencí čokolády na cukrářských výrobcích jsou zákazníci rovněž spokojeni, 

a proto není třeba ji jakkoli měnit. Menší spokojenost se ale projevuje u zdobení na dortech, 

které je podle více než čtvrtiny zákazníků přeplácané a téměř 30 % se domnívá, že dorty 

postrádají originalitu. Největší kritiku si z hodnocení zákazníků odnesl marcipán, u něhož si 

celá polovina zákazníků cukrárny myslí, že nemá výrazné a syté barvy. 

Cukrářce u Majdy lze tedy doporučit, aby upečené dorty zdobila trochu méně. Další 

možností je, aby si svou produkci rozdělila na 2 poloviny, přičemž první polovinu by ozdobila 

minimálně a druhou tak, jak je zvyklá. Na základě odbytu by pak mohla zjistit, které dorty 

jsou nejžádanější a tomu pak přizpůsobit veškeré své zdobení nebo jeho většinu. Jiným 

způsobem, jak zjistit, který typ zdobení zákazníci upřednostňují, je rovněž provedení krátké 

ankety mezi zákazníky. Dorty by se buď vystavily např.: po třech kusech od každého typu 

zdobení na dva tácy, které by se očíslovaly čísly jedna a dva a zákazníci by mohli ohodnotit, 

které dorty se jim líbí nejvíce, nebo by se dorty pouze nafotily, jednotlivé fotky by se 

očíslovaly od jedné do šesti (např.: dorty 1 – 3 minimálně ozdobené a 4 – 6 ozdobené podle 

zvyku cukrářky) a vystavily by se kdekoli v cukrárně (na prodejní pult, na stolky, na zeď 

apod.). Zákazníci by pak měli možnost vyjádřit se, který z dortů se jim líbí nejvíce. Té trojici 

dortů, která by získala nejvíce hlasů, by se mělo množství zdobení přizpůsobit.  

Co se originality dortů týče, je možné cukrářce doporučit, aby sledovala nejnovější 

trendy jak ve zdobení, tak v použitých materiálech. Cukrářka by se neměla bát vyzkoušet 

něco nového a trochu při zdobení dortů experimentovat. Majitelce cukrárny Majda lze 

doporučit, aby jednou za čas (např.: jednou za rok) poslala svou cukrářku na kurzy či školení 

v oblasti zdobení dortů, aby díky nim získala nové zkušenosti, nápady a techniky zdobení. 

Ceny kurzů zdobení dortů se pohybují zhruba od 650 Kč do 3 000 Kč v závislosti na tom, 
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co se na kurzu vyučuje, zda jsou v ceně materiály a pomůcky či nikoli a jak dlouho kurz trvá. 

Je však možné najít i na internetu spoustu on-line kurzů či užitečných stránek s technikami 

a postupy zdobení dortů, které mohou být i zadarmo. Rovněž by se vyplatilo, kdyby majitelka 

cukrářce jednou za čas zajistila účast ať už na českém či zahraničním cukrářském veletrhu, 

kde by cukrářka také nasbírala spoustu inspirace a nápadů pro stále nová zdobení podle 

nejmodernějších trendů a nejžhavějších novinek. Pro majitelku je to samozřejmě finančně 

náročnější záležitost, ovšem tato investice se velmi vyplatí, jelikož získané zkušenosti již 

cukrářce nikdo nevezme a velmi ji to v práci obohatí. Náklady na účast na veletrhu by se 

neměly vyšplhat do vysokých částek, jelikož by měly zahrnovat pouze cenu dopravy a cenu 

vstupenky na daný veletrh pro jednu osobu, jelikož pracuje v cukrárně Majda pouze jedna 

cukrářka. Existuje zde však riziko, že s nabývajícími zkušenostmi a množstvím nápadů odejde 

cukrářka ke konkurenci.  

Cukrárně je možné ještě navrhnout, aby čas od času udělala období v nějakém stylu, 

kterému by se i lehce přizpůsobila nabídka. Třeba první měsíc každého ročního období udělat 

v jiném stylu jako např.: v březnu udělat „měsíc plný květin“ a cca polovinu produkce zdobit 

květinami, ať už čokoládovými, marcipánovými, živými apod.  

Dalším návrhem pro cukrárnu, jak udělat dorty originálními je malování na marcipán, 

což by v cukrárně jistě bylo velkou novinkou. Vše by spočívalo v tom, že by se dort potáhl 

bílým marcipánem nebo K2 a speciálními barvami by se pak na něj malovaly nejrůznější 

vzory. Originální by rovněž bylo, kdyby si svůj obrázek či vzkaz mohli zákazníci na dort 

namalovat sami.  

Poslední věc ohledně vzhledu, kterou lze doporučit, je nešetřit na speciálních barvách 

a do marcipánu i K2 jich dávat dostatečné množství, aby marcipánové figurky i dortové 

potahy měly krásné syté barvy a nevypadaly zašle a vybledle. Syté a výrazné barvy jistě 

upoutají pozornost nejednoho zákazníka. 

 

6.4 Doporučení k ceně výrobků 

 

V hodnocení ceny mezi zákazníky se nevyskytovala nijak zvlášť velká kritika. Většina 

souhlasila s tím, že cena cukrářských výrobků u Majdy odpovídá jak jejich velikosti, 

tak i jejich kvalitě. 

Přesto je možné udělat pro cukrárnu jeden návrh, který se týká právě ceny. Jedná se 

o zavedení zvýhodněných balíčků cukrářských výrobků. Bylo by vhodné, aby cukrárna 
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zavedla zpočátku třeba pouze tři zvýhodněné balíčky, a to „Svatební balíček“, ve kterém by se 

nacházel jeden vícepatrový dort, 5 kusů rolád, 20 kusů zákusků a výslužka v podobě 

svatebních koláčků. Dále „Narozeninový balíček“, který by obsahoval jednopatrový dort, 

10 kusů klasických zákusků a 10 kusů mini zákusků. A nakonec „Balíček návštěva“, 

ve kterém by bylo 5 kusů klasických zákusků, 10 kusů mini zákusků a drobné sladké či slané 

pečivo. Vše by bylo dle vlastního výběru zákazníka. Na celý balíček by se vztahovala sleva 

např.: 5 % nebo 10 % oproti nákupu každé položky zvlášť podle toho, co je pro cukrárnu 

reálné a co by si mohla dovolit. Při spokojenosti zákazníků by mohla cukrárna zavést 

postupně více typů těchto zvýhodněných balíčků. 

 

6.5 Doporučení k balení výrobků 

 

V oblasti obalů cukrářských výrobků, které by měly sloužit k jejich přenosu 

z cukrárny Majda na jiné místo, se objevilo asi nejméně spokojenosti. Naštěstí jsou 

pro zákazníky právě obaly nejméně důležitým atributem. Zákazníci si stěžovali 

na nepraktičnost papírových obalů a nestabilitu dortů v kartonových krabicích. 

Cukrárně Majda lze navrhnout, aby si zkusila mimo kartonové krabice na dorty zajistit 

plastové obaly na přenos výrobků, protože by je uvítaly více než tři pětiny zákazníků. Jelikož 

nejsou po chuti všem, prodavačka by vždy dala zákazníkovi na výběr mezi oběmi typy obalů.  

Zavedením plastových obalů by se zajistila i stabilita dortů, jelikož tento typ obalu 

nemusí mít pouze čtvercový tvar jako karton, ale je možné ho přizpůsobit klasickému tvaru 

dortu, tedy kruhu. Stabilita dortů by se dala vyřešit i používáním různých velikostí krabic 

popř. krabiček v závislosti na velikosti kupovaného dortu, což by zákazníci uvítali. 

Nepraktické papírové obaly by mohly být nahrazeny buď kartonovými, 

nebo plastovými krabičkami různých velikostí, do kterých by se daly zákusky lépe naskládat 

a rozhodně by se v nich poničily a poškodily mnohem méně než zabalené do papírového 

obalu. V krabičkách by se stávalo pouze minimálně, že se vršek šlehačkových či krémových 

dortíčků, zákusků či rolád zdeformuje a to nejlepší zůstane přilepené na papírovém obalu. 

Ceny balících papírů na potraviny se pohybují od 300 Kč do 500 Kč za roli, která váží 10 kg. 

Ceny se odvíjí od rozměrů a materiálu papíru (pergamen, hedvábný, potištěný atd.). Ceny 

kartonových krabic se pohybují od 4 Kč do 13 Kč u klasických krabic (nepotištěných, 

bez výřezů či zvláštních tvarů) v závislosti na velikosti krabičky či krabice. Ceny plastových 

krabiček a krabic jsou zpravidla 2 x vyšší než ceny těch kartonových.   
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6.6 Doporučení k šířce nabízeného sortimentu 

 

Mezi návrhy zákazníků, co by v cukrárně Majda oni sami zlepšili, změnili nebo co jim 

zde chybí, se nejčastěji objevovaly výtky k šíři sortimentu. Přes 6 % zákazníků v dotazníku 

uvedlo, že by si přálo nějakým způsobem rozšířit sortiment. Nejvíce se objevovaly požadavky 

na více druhů dortů a zákusků, dále také na více druhů marcipánových figurek, na zavedení 

dia výrobků, ale také na více druhů pečiva. 

Cukrárně lze tedy doporučit, aby zavedla již zmíněnou řadu diabetických výrobků, 

ale také další nové druhy dortů či zákusků, které zatím v Majdě nejsou k dispozici. Co se 

zákusků týče, bylo by vhodné, aby se v cukrárně udělala anketa, ze které by vyplynulo, o jaký 

druh zákusků mají zákazníci největší zájem. Vzhledem k velké popularitě šlehačkových 

cukrářských výrobků je možné cukrárně navrhnout, aby začala vyrábět a nabízet griliášové 

trubičky s bílou nebo pařížskou šlehačkou. Dále by bylo možné do nabídky zařadit i různé 

druhy řezů, např.: ovocné řezy s želatinou, míša řezy, šlehačkové nebo čokoládové řezy apod. 

Na žádost zákazníků by bylo vhodné ještě zavést do nabídky více druhů marcipánových 

figurek. 

 

6.7 Doporučení ke vzhledu cukrárny 

 

Připomínky zákazníků se v dotazníku rovněž týkaly vzhledu samotné cukrárny. Lehká 

kritika se dotkla jak exteriéru, tak i interiéru cukrárny.  

Největším přáním zákazníků je venkovní posezení u cukrárny. Vzhledem k tomu, 

že na letošní rok plánuje majitelka rekonstrukci jak exteriéru, tak interiéru cukrárny Majda 

v Jirkově, lze jí doporučit, aby do venkovního posezení investovala. Jistě by tak zvýšila 

spokojenost stávajících zákazníků, ale určitě by přilákala i zákazníky nové. Hezké slunečné 

počasí a venkovní posezení by jistě nalákalo nejednoho člověka, aby se v cukrárně chvilku 

zdržel na nějakou sladkost.  

Sladění vzhledu cukráren v Jirkově i v Mostě je možné majitelce jedině schválit. 

Drobnou změnou, která by majitelce ještě mohla být navržena, je nechat si udělat novou 

ceduli nad prodejnu, která by kromě označení, že jde o „Večerku a pekařství – cukrářství“, 

rovněž obsahovala název cukrárny „Majda“. Mnoho lidí, kteří sem chodí nakupovat, zkráceně 

říkají, že chodí do večerky a jen málokdo o prodejně mluví jako o Majdě. Výroba takové 

cedule ze smaltu by majitelku vyšla zhruba na 600 Kč až 3 500 Kč. Vše by záleželo 
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na velikosti dané cedule a počtu použitých barev na ní.  

 

6.8 Ostatní návrhy a doporučení 

 

Cukrárně je možné ještě doporučit, aby mírně upravila své internetové stránky. V sekci 

„Zákusky“ by bylo vhodné pro lepší orientaci ke každé fotce napsat, o jaký druh zákusku se 

jedná. Dále lze navrhnout, aby byla vytvořena nová sekce nazvaná „Pečivo“, ve které by se 

všem návštěvníkům stránek více přiblížilo, jaké slané a sladké pečivo Majda nabízí. Do této 

sekce by bylo vhodné přidat i fotografie vánočního cukroví a svatebních koláčků. 

V neposlední řadě je možné cukrárně doporučit, aby na stránky umístila fotografie jak 

exteriéru, tak interiéru pekařství – cukrářství Majda a doplnila informace o nově otevřené 

cukrárně v Mostě. Posledním doporučením ohledně webových stránek je, aby majitelka 

zapracovala na ceníku zákusků a dortů, který na stránkách již delší dobu není k dispozici. 

Dále lze majitelce doporučit, aby si udržela stávající personál, na který ze strany 

zákazníků nebyla jediná připomínka. Vzhledem k výše zmíněným doporučením, která se 

týkala rozšíření sortimentu, by bylo vhodné, aby majitelka přijala ještě jednu cukrářku, byť 

třeba jen na poloviční úvazek či nějakou brigádnici, která by současné cukrářce mohla 

s výrobou pomoci a možná by také vnesla do cukrářské výroby nové originální a neotřelé 

nápady. Majitelce by se však přijetím nové cukrářky zvýšily náklady zhruba o 4 000 Kč 

až 13 000 Kč podle toho, zda by přijala pouze brigádnici či stálou zaměstnankyni a zda by ji 

přijala na plný nebo jen částečný úvazek.  



 83 

7 ZÁVĚR 

 

Měření spokojenosti zákazníků by v dnešní době měl každý podnik nebo každý 

živnostník věnovat velkou pozornost. Současný trh je ve všech oborech vysoce konkurenčním 

prostředím a nových konkurentů neustále přibývá. Důležitým mezníkem, který velmi přispívá 

k úspěšnosti podnikatelů, jsou právě zákazníci. Udělá-li podnikatel vše, co jim na očích vidí, 

má už z poloviny vyhráno. Spokojený zákazník je zpravidla i věrný zákazník a nejen, že se 

k danému podnikateli opakovaně rád vrací, ale šíří o něm i o jeho výrobcích dobré reference 

a dělá mu tak pozitivní image. Proto je problematika měření spokojenosti zákazníků velmi 

důležitá a z toho důvodu je tato diplomová práce psaná právě na toto téma. 

Cílem mé práce bylo zjistit, zda jsou zákazníci cukrárny Majda spokojeni s jejími 

cukrářskými výrobky a v případě, že by spokojeni nebyli, navrhnout cukrárně takové kroky, 

kterými by mohla spokojenost zákazníků zvýšit. Kromě celkové spokojenosti je práce 

zaměřena na zjištění spokojenosti s dílčími atributy cukrářských výrobků, kterými byly chuť, 

vzhled, balení pro přenos, cena a kvalita, kterou je míněna čerstvost a použité ingredience.  

K měření spokojenosti zákazníků byla vybrána již zmíněná cukrárnu Majda, jež je 

charakterizována v první kapitole této práce. Kromě historie, popisu cukrárny a její nabídky 

byla provedena analýza mezoprostředí i makroprostředí.  

Dále následují teoretická východiska pojednávající o klasifikaci, vrstvách a atributech 

produktu, ale především o měření spokojenosti zákazníků, jež obsahuje kromě pojmů 

souvisejících s tématem také metodiku a metody měření. 

Praktická část práce začíná použitou metodikou shromažďování dat, která se skládá 

z přípravné a realizační fáze. Pro měření spokojenosti zákazníků je použito písemné 

dotazníkové šetření, jelikož se jeví jako nejvhodnější, a to z toho důvodu, že osobní 

dotazování v dnešní době většinu lidí spíše obtěžuje. Písemný dotazník si respondenti mohli 

v klidu vyplnit nejen na prodejních pultech, ale i doma. Šetření se zúčastnilo celkem 

182 respondentů, použitelných dotazníků bylo však jen 177. Vzhledem k tomu, 

že 7 dotazovaných vůbec nekupuje cukrářské výrobky, byla většina otázek vyhodnocena 

pouze na základě odpovědí 170 zákazníků. 

Z analýzy výsledků šetření vyplynulo, že jsou zákazníci s cukrářskými výrobky 

i samotnou cukrárnou Majda vcelku spokojení. Největší spokojenost se ukázala u chuti 

a kvality cukrářských výrobků, ale také u vzhledu a ceny. Nejnižší spokojenost zákazníci 

pociťovali s balením pro přenos výrobků. To je však pro ně nejméně důležitý faktor 
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při nákupu cukrářských výrobků. Nejvyšší důležitost přikládali zákazníci právě chuti 

a kvalitě.  

Na základě analyzovaných výsledků šetření bylo vyhodnoceno několik návrhů 

a doporučení pro každý atribut cukrářských výrobků, ale také pro další oblasti související 

s cukrárnou a její nabídkou, které by mohly spokojenost zákazníků zvýšit. 

Tyto výsledky a návrhy i doporučení by mohly být pro cukrárnu Majda přínosem 

a mohly by jí pomoci nejen zvýšit spokojenost stávajících zákazníků, ale také přilákat ještě 

více zákazníků nových, kteří budou s cukrářskými výrobky cukrárny alespoň stejně 

tak spokojení, jako jsou ti současní.   
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SEZNAM ZKRATEK 

 

aktualiz. = aktualizované 

apod. = a podobně 

atd. = a tak dále 

atp. = a tak podobně 

č. = číslo 

dopl. = doplněné 

ISO = International Standards Organization (Mezinárodní organizace pro stanovení 

standardů) 

km = kilometr 

mld. = miliarda 

mil. = milion 

např. = například 

obr. = obrázek 

odst. = odstavec 

popř. = popřípadě 

přel. = přeložil/a 

resp. = respektive 

s., str. = strana 

Sb. = sbírky 

tab. = tabulka 

tj. = to je 

TQM = Total quality management (celkové řízení kvality) 

tzv. = tak zvaný 

vyd. = vydání 
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Fotografie výrobků cukrárny Majda      Příloha č. 1 

Obrázek 1: Vybrané dorty a zákusky cukrárny Majda 

 

Zdroj: http://www.zakuskyjirkov.cz/index.php, dostupný dne 16. 2. 2012 

 

http://www.zakuskyjirkov.cz/index.php
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Vnímání vrstev produktu podle dalších autorů     Příloha č. 2  

 

 V průběhu plánování své nabídky na trhu obchodníci musí řešit pět úrovní produktu, 

viz Obr. 1. Každá úroveň přidává zákazníkům vyšší přidanou hodnotu a společně představují 

hodnotovou hierarchii pro zákazníka. 

 

Obr. 1: Koncepce totálního výrobku podle Kotlera a Kellera (5 vrstev) 

 

 

Zdroj: KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12th edition. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006, 

str. 372, vlastní zpracování  

 

Pět úrovní podle Kotlera a Kellera (2006) tvoří: 

o Hlavní přínos, což je základní úroveň výrobku. Jde o podstatu toho, proč si vlastně 

zákazník daný produkt kupuje. Obchodníci musí sami sebe vidět jako poskytovatele 

určité výhody. 

o Základní produkt představuje druhou úroveň. Jde o to, že obchodníci musí 

k hlavnímu přínosu přidat základ, který bude výrobek činit použitelným. 

o Očekávaný produkt je třetí úrovní, kterou obchodníci připravují. Je to soubor 

vlastností a podmínek, které kupující normálně očekávají, když kupují daný produkt. 

o Rozšířený produkt tvoří čtvrtou úroveň. Tato vrstva by měla předčit očekávání 

zákazníků.  

 

1. Hlavní přínos 

2. Základní produkt 

3. Očekávaný produkt 

4. Rozšířený produkt 

5. Potenciální produkt 

 

2. 

5. 

4. 

3. 

1. 
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o Potenciální produkt stojící na páté úrovni, zahrnuje všechna možná rozšíření 

a transformace, které produkt nebo nabídka mohou podstoupit v budoucnu. Toto je 

úroveň, kde firmy hledají nové způsoby, jak uspokojit zákazníky a odlišit svou 

nabídku od konkurence. (Kotler – Keller, 2006) 

 

Podle Crawforda a Benedetta (2008) kupující při nákupu obdrží svazek vrstev, 

ze kterých se produkt skládá. Jde o následujících pět vrstev: 

o základní užitek, 

o fyzický výrobek, 

o značka a balení, 

o předprodejní a poprodejní služby, 

o nehmatatelné atributy. 

Jako vysvětlení rozdělení produktu do těchto pěti vrstev Crawford a Benedetto (2008) 

uvádějí, že nakupující chce někdy pouze jeden nebo více základních užitků, ale proto, aby je 

získal, musí si také koupit ostatní vrstvy produktu, tedy fyzický výrobek, značku a balení, 

předprodejní a poprodejní služby i nehmatatelné atributy, protože všechny tyto vrstvy jdou 

společně ruku v ruce se značkou a tím, co firma dělá a prodává. Tyto další nakoupené vrstvy 

mohou zvyšovat celkovou hodnotu nebo naopak od ní odvádět pozornost, ale každá z nich 

nabízí příležitost pro odlišení se nebo pro zničení či zastínění základního užitku, pokud s nimi 

nebude nový produktový manažer správně manipulovat. (Crawford – Benedetto, 2008) 

 

Leeflang rozlišuje u výrobku 3 následující vrstvy, viz Obr. 2: 

o Fyzický produkt, který zahrnuje typické fyzické vlastnosti výrobku jako např.: barva, 

hmotnost, velikost, aroma, tvar, chuť atp. 

o Rozšířený produkt je představován přidanými charakteristickými znaky, jako je 

např.: obal, známost, značka, dostupnost, záruka, cena, poprodejní služby apod. 

o Totální produkt je tvořen symbolickými či odvozenými rysy jako např.: novost, 

statut, mladý vzhled, vnímaná délka životnosti, pokrokovost atd. (Tomek – Vávrová, 

2001) 
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Obr. 2: Koncepce totálního výrobku podle Leeflanga 

 

 

Zdroj: TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Výrobek a jeho úspěch na trhu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, str. 34, vlastní 

zpracování  

 

Bagozzi rozlišuje pouze 2 vrstvy výrobku, a to: 

o Hmatatelný výrobek, jenž zahrnuje vlastnosti, které se dají jednoznačně určit. Jde 

např.: o hmotnost, velikost, tvar, barvu, vůni, konzistenci apod. 

o Nehmatatelný výrobek, jenž je tvořen vlastnostmi, které jsou každým zákazníkem 

vnímány odlišně. Jedná se např.: o estetičnost, prestiž, image, užitečnost, styl, kvalitu 

atd. (Velčovská, 2007) 

 

2. Rozšířený produkt 

3. Totální produkt  

1. Fyzický produkt 
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Klasifikace značek         Příloha č. 3  

 

Tabulka 1: Různá kritéria členění značek 

 

Zdroj: TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Marketing od myšlenky k realizaci. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Professional Publishing, 

2011, s. 211. 
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Model spokojenosti zákazníka       Příloha č. 4  

 

Obrázek 1: Základní model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 58. 
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Model spokojenosti zákazníka podle Kana     Příloha č. 5  

 

Obrázek 1: Kanův model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

Zdroj: NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001, s. 63. 
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Dotazník pro měření spokojenosti zákazníků     Příloha č. 6  

 

Dotazník 
 
Vážená paní, slečno, vážený pane, 

jako studentka 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TUO nyní zpracovávám diplomovou práci na 

téma Měření spokojenosti zákazníků. Dovolte mi proto, abych Vás požádala o vyplnění tohoto 

dotazníku, který zjišťuje Vaši spokojenost s výrobky cukrárny Majda. Dotazník je anonymní a jeho 

vyplněním mi pomůžete při vypracování diplomové práce. Vaše názory také pomohou ke zlepšení 

nabídky cukrárny a zvýšení Vaší spokojenosti. V první části dotazníku, prosím, zakřížkujte pouze 1 

odpověď, pokud není uvedeno jinak, popř. odpověď vyplňte. 

Veronika Michalská 

 

1. Jak často nakupujete cukrářské výrobky? 

 1 x týdně   1 – 2 x za čtvrt roku 

 2 – 3 x za měsíc   Méně často 

 1 x za měsíc   Vůbec 

 

2. K jaké příležitosti cukrářské výrobky nakupujete? Je možné zatrhnout více odpovědí. 

 Svatba   Na chuť 

 Narozeniny   Pro návštěvu 

 Jiný typ oslavy   Jiné:  ____________________ 

 

3. Kde cukrářské výrobky spotřebováváte? Je možné zatrhnout více odpovědí. 

 Přímo v cukrárně   Odnáším je s sebou domů 

 

4. Jaké cukrářské výrobky nakupujete? Je možné zatrhnout více odpovědí. Výrobek, 

který nakupujete nejčastěji, prosím, podtrhněte. 

 Dorty   Drobné cukroví 

 Rolády   Marcipánové figurky 

 Zákusky   Jiné:  ____________________ 

 

5. Jaký druh cukrářských výrobků kupujete nejčastěji? (max. 2) 

 Čokoládové   Ovocné 

 Šlehačkové   Marcipánové 

 Krémové    Jiné:  ______________________ 

 

6. Jaká kritéria jsou pro Vás při nákupu cukrářských výrobků nejdůležitější? (max. 3) 

 Cena   Velikost 

 Chuť   Trvanlivost 

 Vzhled   Složení, ingredience 

 Balení (na přenos výrobků)   Dřívější zkušenosti 

 Kvalita, čerstvost   Doporučení  

 Jiné:  ______________________ 

 

7. Proč nakupujete cukrářské výrobky právě v cukrárně Majda? Je možné zatrhnout více 

odpovědí. 

 Jsou lepší než jinde   Mám to nejblíže  

 Jsou za nejlepší ceny    Je zde dlouhá otevírací doba  

 Jsou čerstvé a trvanlivé    Jiné:  ____________________ 
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8. Kde všude nakupujete cukrářské výrobky? 

 Pouze v cukrárně Majda   Různě 

 Převážně v cukrárně Majda   Většinou jinde 

 

9. Jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria při nákupu cukrářských výrobků? 
       Velmi důležité                 Důležité              Mám neutrální postoj         Nedůležité           Zcela nedůležité 

Chuť            

Vzhled            

Balení (pro přenos)          

Cena            

Kvalita            

(tj. čerstvost, trvanlivost, ingredience) 

 

10. Jaká je Vaše spokojenost u cukrářských výrobků cukrárny Majda s následujícími 

kritérii? 
       Velmi spokojen               Spokojen            Mám neutrální postoj        Nespokojen         Velmi nespokojen 

Chuť            

Vzhled            

Balení (pro přenos)          

Cena            

Kvalita            

(tj. čerstvost, trvanlivost, ingredience) 

Celková spokojenost          

  
V další části dotazníku, prosím, uveďte, zda s následujícími tvrzeními k výrobkům cukrárny Majda 

souhlasíte či nikoli. 

 

11. Množství náplně a krémů v cukrářských výrobcích je přiměřené. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
Pokud jste zaškrtl/a Nesouhlasím nebo Naprosto nesouhlasím, napište, zda je náplně a 

krémů příliš mnoho nebo naopak málo. 

 

 

12. Chuť krémů a náplní je výborná. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

13. Krémy a šlehačky jsou příliš těžké a tučné. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

14. Těsto je příliš tuhé a tvrdé (okoralé). 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

15. Cukrářské výrobky jsou přiměřeně sladké. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
Pokud jste zaškrtl/a Nesouhlasím nebo Naprosto nesouhlasím, napište, zda jsou 

cukrářské výrobky příliš sladké nebo naopak málo sladké. 
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16. Cukrářské výrobky vypadají lákavě. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

17. Marcipánové figurky mají výrazné syté barvy. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

          
 

18. Čokoláda na cukrářských výrobcích je měkká až rozteklá. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

19. Dorty jsou příliš přezdobené až přeplácané. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

20. Dorty jsou originální. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

21. Cukrářské výrobky jsou čerstvé. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

22. Cukrářské výrobky jsou dobré i 2., či 3. den po nákupu. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

23. Koupil/a jsem cukrářský výrobek, který byl zkažený (nebo jeho část, např.: ovoce,…). 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
Pokud jste zaškrtl/a Naprosto souhlasím nebo Souhlasím, napište, kolikrát se tak stalo. 

 

 

24. Papírový obal (na zabalení zákusků, rolád a marcipánu) je nepraktický, protože 

výrobky poškodí, poničí. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

25. Dorty jsou v kartonové krabici nestabilní (posouvají se ze strany na stranu). 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

26. Uvítal/a bych spíše plastové obaly na přenos výrobků před papírovými či kartonovými 

obaly. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
Pokud jste zaškrtl/a Nesouhlasím nebo Naprosto nesouhlasím, napište, jaký typ obalu 

byste vyžadoval/a. 

 

 

27. Cena cukrářských výrobků odpovídá jejich kvalitě. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 
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Pokud jste zaškrtl/a Nesouhlasím nebo Naprosto nesouhlasím, napište, proč podle Vás 

neodpovídá cena kvalitě.  

  

 

28. Cena cukrářských výrobků odpovídá jejich velikosti. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
Pokud jste zaškrtl/a Nesouhlasím nebo Naprosto nesouhlasím, napište, proč podle Vás 

neodpovídá cena velikosti.  

 

  

29. Jsem spokojen/a s nabídkou cukrářských výrobků cukrárny Majda. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
Pokud jste zaškrtl/a Nesouhlasím nebo Naprosto nesouhlasím, napište, co Vám 

v nabídce cukrárny chybí. 

 

 

30. Uvítal/a bych cukrářské výrobky pro diabetiky. 
Naprosto souhlasím         Souhlasím           Mám neutrální postoj        Nesouhlasím         Naprosto nesouhlasím 

         
 

31. Doporučil/a byste cukrářské výrobky cukrárny Majda svým přátelům a známým?  

 Ano 

 Ne.  Uveďte prosím důvod:  ______________________________ 

 

32. Co byste doporučil/a cukrárně Majda zlepšit?  

 

 
V poslední části dotazníku prosím vyplňte: 

 

33. Pohlaví: 

 Muž   Žena 

 

34. Věk: 

 15 – 25 let   51 – 65 let 

 26 – 35 let   66 a více let 

 36 – 50 let 

 

35. Ukončené vzdělání: 

 Základní   Vyšší odborné 

 Středoškolské (výuční list)   Vysokoškolské 

 Středoškolské (maturitní zkouška) 

 

36. Bydliště (obec): 

 Jirkov   Most  

 Chomutov   Jiné:  ____________________ 

 

 

Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas. 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vybrané výsledky dotazníkového šetření       Příloha č. 7 

Tabulka 1: Case Processing Summary  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 2: Frekvence nákupu cukrářských výrobků dle pohlaví 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 3: Chi-Square Tests 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 4: Nejčastěji poptávaný typ výrobku podle pohlaví a věku 

Pohlaví Věk

Data 1
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Počet z Dorty 43% 47% 43% 30% 67% 43% 10% 48% 54% 38% 53% 45% 44%

Počet z Rolády 14% 33% 29% 20% 67% 29% 20% 30% 40% 12% 33% 27% 28%

Počet z Zákusky 100% 93% 79% 70% 67% 84% 80% 85% 86% 82% 60% 81% 82%

Počet z Cukroví 0% 20% 21% 30% 0% 18% 0% 11% 11% 9% 13% 10% 12%

Počet z Marcipán 14% 7% 0% 10% 0% 6% 0% 0% 14% 3% 13% 7% 6%

Počet z Jiné 14% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 4% 0% 9% 13% 5% 4%

C
el

k
em

 z
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en
a

C
el

k
em

C
el

k
em

 z
 M

u
žMuž Žena

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 5: Nejčastěji kupovaný druh výrobku podle pohlaví 

Data Muž Žena Celkem

Počet z Čokoládové 47% 36% 39%

Počet z Šlehačkové 47% 46% 46%

Počet z Krémové 24% 31% 40%

Počet z Ovocné 41% 44% 60%

Počet z Marcipánové 8% 5% 8%

Počet z Jiné 0% 0% 0%

Pohlaví

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 6: Nejčastěji kupovaný druh výrobku podle věku 

Data 15 - 25 let 26 - 35 let 36 - 50 let 51 - 65 let 66 a více let Celkem

Počet z Čokoládové 35% 36% 43% 36% 44% 39%

Počet z Šlehačkové 29% 50% 55% 52% 17% 46%

Počet z Krémové 29% 31% 27% 25% 39% 29%

Počet z Ovocné 41% 43% 41% 41% 56% 43%

Počet z Marcipánové 18% 5% 6% 2% 6% 6%

Počet z Jiné 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Věk

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 1: Důvody nákupu cukrářských výrobků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 2: Místo nákupu cukrářských výrobků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 7: Důležitost kritérií při nákupu cukrářských výrobků podle pohlaví 

Data Muž Žena Celkem

Počet z Cena 43% 55% 51%

Počet z Chuť 76% 78% 77%

Počet z Vzhled 39% 45% 45%

Počet z Balení 0% 3% 2%

Počet z Kvalita, čerstvost 47% 44% 45%

Počet z Velikost 16% 16% 16%

Počet z Trvanlivost 8% 11% 10%

Počet z Složení, ingredience 12% 5% 7%

Počet z Dřívější zkušenosti 18% 4% 8%

Počet z Doporučení 4% 4% 4%

Počet z Jiné 0% 0% 0%

Pohlaví

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 8: Důležitost kritérií při nákupu cukrářských výrobků podle věku 

Data 15 - 25 let 26 - 35 let 36 - 50 let 51 - 65 let 66 a více let Celkem

Počet z Cena 59% 43% 49% 57% 56% 51%

Počet z Chuť 71% 83% 73% 75% 83% 77%

Počet z Vzhled 47% 38% 43% 48% 56% 45%

Počet z Balení 6% 7% 0% 0% 0% 2%

Počet z Kvalita, čerstvost 35% 50% 51% 45% 22% 45%

Počet z Velikost 24% 24% 10% 11% 17% 16%

Počet z Trvanlivost 6% 7% 10% 11% 17% 10%

Počet z Složení, ingredience 6% 10% 8% 5% 6% 7%

Počet z Dřívější zkušenosti 12% 5% 14% 7% 0% 8%

Počet z Doporučení 6% 10% 2% 2% 0% 4%

Počet z Jiné 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Věk

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 9: Rozdíly v hodnocení důležitosti dle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 10: Independent Samples Test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 11: Míra spokojenosti s dílčími aspekty jednotlivých atributů 

Spokojenost s chutí Naprosto souhlasím Souhlsím Mám neutrální postoj Nesouhlasím Naprosto nesouhlasím

Náplní je přiměřené množství 29% 65% 5% 1% 1%

Chuť krémů je výborná 34% 59% 4% 2% 1%

Krémy jsou těžké a tučné 2% 5% 11% 51% 30%

Těsto je tuhé a okoralé 1% 2% 6% 45% 46%

Výrobky jsou přiměřeně sladké 25% 55% 15% 4% 1%

Spokojenost s kvalitou Naprosto souhlasím Souhlsím Mám neutrální postoj Nesouhlasím Naprosto nesouhlasím

Výrobky jsou čerstvé 34% 61% 5% 0% 0%

Výrobky jsou dobré i 2. či 3. den 16% 48% 30% 4% 2%

Koupil/a jsem zkažený výrobek 1% 3% 4% 50% 42%

Spokojenost se vzhledem Naprosto souhlasím Souhlsím Mám neutrální postoj Nesouhlasím Naprosto nesouhlasím

Výrobky vypadají lákavě 40% 54% 5% 2% 0%

Marcipán má výrazné syté barvy 5% 19% 54% 12% 10%

Čokoláda je měkká až rozteklá 2% 2% 8% 51% 38%

Dorty jsou přeplácané 2% 5% 16% 50% 24%

Dorty jsou originální 26% 38% 29% 6% 1%

Spokojenost s cenou Naprosto souhlasím Souhlsím Mám neutrální postoj Nesouhlasím Naprosto nesouhlasím

Cena odpovídá kvalitě výrobků 17% 72% 11% 0% 0%

Cena odpovídá velikosti výrobků 18% 71% 11% 0% 0%

Spokojenost s balením Naprosto souhlasím Souhlsím Mám neutrální postoj Nesouhlasím Naprosto nesouhlasím

Papírový obal je nepraktický 15% 45% 18% 16% 7%

Dorty jsou v krabici nestabilní 5% 18% 36% 32% 9%

Uvítal/a bych plastové obaly 6% 49% 39% 5% 1%  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 12: Rozdíly v hodnocení chuti dle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 13: Independent Sample Test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 14: Rozdíly v hodnocení kvality dle pohlaví  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 15: Independent Sample Test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 16: Rozdíly v hodnocení vzhledu dle pohlaví  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 17: Independent Sample Test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 18: Rozdíly v hodnocení ceny dle pohlaví  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 19: Independent Sample Test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 20: Rozdíly v hodnocení balení dle pohlaví  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 21: Independent Sample Test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 22: Rozdíly v hodnocení spokojenosti dle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 23: Independent Sample Test 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 


