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1 Úvod 

Svatba je pro mnohé nejdůleţitějším dnem v ţivotě; mezníkem, který odděluje ţivot 

„sám za sebe“ od ţivota sdíleného ve dvou.  

„Jde o to, ani ne tak více mít, jako více být.“ Slova bl. Jana Pavla II „více být“ je 

moţno chápat jako stát se jedním ze dvou, ţít ţivot společně. 

Svatební den je pro většinu nevěst a ţenichů dnem vysněným, a proto jeho přípravě 

věnují mnoho času, peněz a úsilí. Bez ohledu na to, jaká očekávání mají, je jistě chtějí mít 

precizně splněna.  

Svatbu je moţno vnímat jako naplnění lidské potřeby, hlubokého přání k někomu 

patřit. Toto vše však záleţí na prostředí, ve kterém se snoubenci narodili a na jakých 

pravidlech a normách okolí vyrostli, a dosud ţijí. Danou pravdu komentuje Ph. Kotler (2007, 

s. 41): „Lidská přání jsou potřeby utvářené vnější kulturou a osobností jedince.“ 

Téma diplomové práce autorka zvaţovala pečlivě a poté zvolila takové, které bude 

přínosné jak pro ni samotnou, případně pro její nejbliţší okolí, např. prostřednictvím tzv. 

word of mouth.  

Dnešní svět je silně konkurenční prostředí. Místo, kde se snoubí vysoké poţadavky 

s touhou po jejich precizním splnění, neomezené nároky a stále se vyvíjející produkty 

a sluţby s neotřelými a novými nápady. Výše uvedená charakteristika plně popisuje také 

svatební trh a vše, co jej ovlivňuje. Vzhledem k tomu, ţe autorka ţije na česko-polském 

pohraničí a zajímají ji také polské reálie, rozhodla se, ţe diplomovou práci vypracuje na 

základě informací shromáţděných z obou prostředí. Konkurence dnešní doby nezná hranice.  

Konkurenční boj se přelévá z jednoho státu do druhého. Autorka se zaměří na 

Těšínské Slezsko a jeho příhraniční oblast. Zákazníci této specifické oblasti, kterým 

euroregion Těšínské Slezsko bezesporu je, mají moţnost díky svým určitým jazykovým 

schopnostem vyuţít sluţeb v obou státech.  

Lidská touha a potřeba nezná omezení, neuznává jazykové bariéry, v honbě za jejich 

splněním překračuje kulturní odlišnosti a přizpůsobuje si ekonomické reálie. 



9 

 

Perfektní proţití svatebního dne je snem kaţdého, kdo se pro něj rozhodne. Kaţdý 

můţe dokonalost vnímat jinak. Kaţdý má jiné představy. Většina potencionálních zákazníků 

však hledá inspiraci, pomoc, radu a bezvadné sluţby, a produkty u odborníků.  

 

Diplomová práce obsahuje 5 kapitol.  

V 1. kapitole je popsána charakteristika svatebního trhu, jsou uvedeny subjekty trhu. 

Dále zahrnuje charakteristiku svatebních salonů v České republice a Polsku. Další 

podkapitoly se věnují analýzy makroprostředí s popisem makroukazatelů. 

Kapitola č. 2 obsahuje teoretická východiska hodnocení úrovně sluţeb. Týkají 

se problematiky zákazníka, sluţby, spotřebitelské hodnoty a spokojenosti, potřeb, nákupního 

chování a rozhodování, dále vlivu skupin na rozhodování zákazníka a nakupování přes 

internet. 

Ve 3. kapitole je uvedena metodika výzkumu. Metodika byla rozčleněna do dvou částí 

– etapy přípravné a realizační. Obsahem je i časový harmonogram, rozpočet a problémy 

vzniklé při sběru dat. 

Kapitola Analýza úrovně sluţeb je zaměřena na vyhodnocení výsledků samostatně pro 

české a samostatně pro polské salony. Na konci této kapitoly bylo provedeno souhrnné 

srovnání salonu z České republiky a Polska. Pro obě skupiny byly vytvořeny analýzy jak 

na základě aritmetických propočtů, tak s přihlédnutím k váhám určeným pro jednotlivé 

faktory. 

Obsahem poslední kapitoly jsou navrţená doporučení pro jednotlivé salony. Tuto 

kapitolu uzavírají souhrnná doporučení pro obě skupiny salonů. 

Cíl práce: 

Cílem práce je zhodnotit úroveň sluţeb v jednotlivých svatebních salonech 

s přihlédnutím k hmotným produktům podporujícím tyto sluţby. Výsledky mají ukázat, zda 

se tato úroveň v České republice a Polsku liší. 
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2 Charakteristika trhu svatebních salonů 

Lze říci, ţe svatba je organizačně náročná a zahrnuje mnoho úkolů, které je třeba 

splnit. Některých povinností se zhostí budoucí novomanţelé, rodinní příslušníci či nejbliţší 

přátelé, některé funkce je však vhodné přenechat odborníkům.  

Pokud osoby připravující obřad a svatební hostinu chtějí vyuţít odborných sluţeb, 

není v dnešní moderní době nic jednoduššího neţ zasednout k internetu a vyhledat 

si nejvhodnější poskytovatele přímo na www stránkách se svatební tématikou či na svatebních 

portálech. 

2.1 Charakteristika trhu 

Trh svatebních sluţeb a produktů je velmi členitý. Lze říci, ţe zahrnuje veškeré sluţby 

a zboţí od plánovacího svatebního kalendáře, přes svatební katalogy, svatební oznámení, 

plánovače svatebních darů, vše potřebné pro svatební hostiny, oděvy pro svatebčany, kytice, 

prsteny aţ po svatební šaty a veškeré doplňky pro nevěstu a ţenicha.  

Na trhu operuje mnoho firem, které nabízejí uţší či širší paletu různorodých sluţeb 

či produktů. Jenom prohlíţení www stránek se svatební tématikou zabere několik hodin. 

Firmy mají sortiment různě poskládaný z rozličného zboţí a sluţeb.  Tyto se od 

konkurenčních mohou lišit např. cenou nebo zpracováním či rozsahem. 

Některé organizace pracují pouze přes e-shopy, některé mají také své vzorkovny 

a kamenné prodejny, některé zase e-shop vůbec neprovozují. Podstatné je uvést, ţe ne 

všechny produkty lze takto prodávat. Koupit svatební šaty nebo obuv si přes internet troufne 

zřejmě málokdo, zatímco pořízení svatebních dekorací nebo doplňků „na síti“ je pohodlné 

a šetří čas i peníze.  

Specifickým místem, kde se formuje spotřebitelské chování, poţadavky, utváří 

se názory a podporuje nákupní chování, jsou bezesporu svatební portály. Jako nejvíce známé 

zde uveďme Beremese.cz. Na těchto stránkách se nacházejí svatební alba, alba z příprav, 

inspirace na nejpodstatnější prvky svatebního dne, rady, zkušenosti a také reference na 

jednotlivé svatební salony, svatební agentury, fotografy, kameramany a sluţby spojené 

s přípravou a konáním svatby. Kromě svatebních portálů se na trhu vyskytují i jiné subjekty. 

Subjekty trhu by autorka tedy rozdělila do těchto nejdůleţitějších: 
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 svatební salony, 

 svatební agentury, 

 e-shopy se svatebními doplňky a dekoracemi, 

 svatební portály. 

Kromě toho jsou zde organizace zabývající se: 

 svatební výzdobou a jejím aranţmá, 

 grafickým zpracováním svatebních oznámení, 

 výzdobou a půjčováním aut, 

 přípravou květinových aranţmá, 

 prodejem svatebních prstenů a jejich úpravou. 

Autorka práce se ve svém výzkumu zaměří především na svatební salony a jejich e-

shopy, pokud je provozují.  

Polský svatební trh se v ničem podstatném od českého neliší. Z pozorování je však 

jasné, ţe polské nevěsty preferují nákup vlastních šatů nebo jejich ušití, zatímco v Česku 

je trendem půjčování. Nabídka svatebních salonů se tak významně různí pouze v tomto 

ohledu.  

2.2 Subjekty trhu 

Kaţdá firma, kaţdý svatební salon má kolem sebe svůj podnikatelský prostor, tzv. 

mikroprostředí firmy. Zde se nachází právě ona a další subjekty, a všichni se vzájemně 

ovlivňují. Jsou to zejména: 

 dodavatelé 

Mezi dodavatele bezpodmínečně řadíme výrobce svatebních šatů a doplňků. Je zde 

moţno uvést také prodejce látek a jiných produktů potřebných k ušití šatů, pokud se jedná 

o salon, kde je na objednávku zhotovují.  

Dále je nutno uvést poskytovatele pracovní síly, dodavatele energií, informačních 

technologií. Není vhodné opomenout ani poskytovatele jiných sluţeb (fotograf, kameraman, 

kadeřnice), kteří jsou salonem doporučovaní a nepřímo ovlivňují jeho image a prestiţ.  
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 konkurenti 

Konkurenty daného salonu jsou a budou vţdy salony v jeho nejbliţším okolí nebo 

např. v případě menších měst také ty umístěné ve větších sídelních útvarech. Jsou to dále 

dámské krejčové, čínští producenti šatů na zakázku, které vypadají stejně jako originály (často 

k nerozeznání od velmi oblíbených modelů španělských a portugalských značek), mohou být 

však ošizeny na materiálu a jsou mnohem levnější.  

V případě doplňkových sluţeb a zboţí to mohou být: 

o  obuvnické firmy specializující se na svatební obuv, jako např. 

www.butyslubne.com.pl nebo www.svatebniobuv.cz (viz příloha č. 5), 

o klenotnické firmy nabízející šperky,  

o obchody s biţuterií,  

o kreativní portály např. www.fler.cz apod. 

 prostředníci 

Mezi prostředníky pro svatební salon lze zařadit finanční zprostředkovatele nebo 

i marketingové agentury, které mohou zajišťovat komunikaci daného salonu apod. 

 zákazníci 

Zákazníky svatebního salonu budou v drtivé většině případů ţeny, které hledají 

vhodné šaty na svatbu. Jsou to tedy nevěsty, které přicházejí s jistým časovým předstihem 

vybrat a vyzkoušet šaty.  

Mezi zákazníky lze zařadit případně také muţe, pokud salon nabízí i muţské obleky. 

V některých případech, pokud je taková nabídka, tak také ţeny, které chtějí 

společenské šaty či kostým nebo oděvy pro první přijímání či konfirmaci. 

 veřejnost  

Veřejnost přispívá svým názorem a také vlivem na zákazníka. Různé typy veřejnosti 

mohou ovlivňovat dosaţitelnost cílů společnosti a mít zájem na její profitabilitě. Veřejnost 

se dělí hned na několik skupin: 

o místní komunita čili občané – z tohoto typu často přicházejí zákazníci, 
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o širší veřejnost – zde je důleţité, aby společnost znala povědomí občanů 

o jejím image. Veřejnost ovlivňuje také velikost nákupů u této společnosti, 

o média – píše se o společnosti? Je viditelná ve vyhledávačích?, 

o zaměstnanci – jsou věrní? Šíří pozitivní word of mouth?, 

o finanční instituce – mají zájem o ziskovost společnosti a ovlivňují, 

schopnost získávat potřebné finanční prostředky, 

o vládní instituce – otázka legislativního a daňového zatíţení, 

o občanské iniciativy – mohou mít vliv na spotřebitele svými aktivitami i PR. 

2.3 Porterova analýza konkurenčních sil 

Porterova analýza zkoumá 5 konkurenčních sil a jejich vazby.  

Konkurence je vzájemně tak provázána, ţe jakákoliv změna jedné z nich, můţe 

ovlivnit zbytek. Za centrální se bude povaţovat konkurence v odvětví. 

Je velmi obtíţné zkoumat kaţdý z 5 typů konkurence pro kaţdý salon, natoţ 

postřehnout jejich vzájemné vazby. Uvede se tedy pouze konkurence uvnitř odvětví. 

Obr. 2.1: Porterova analýza konkurenčních sil 

 

Zdroj: autor 

Konkurenci uvnitř odvětví stanoví jednotlivé salony v daném regionu. 

V euroregionu Těšínské Slezsko jsou to např. salony v Havířově, Karviné, Třinci, Českém 

Těšíně, Dolní Lutyni, Jablunkově, Bystřici nad Olší. Velkým konkurentem jsou pak ostravské 

salony. 

odvětví

potenciální 
vstup do 
odvětví

zákazníci

substituty

dodavatelé
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V části Śląsk Cieszyński jsou to salony z Jastrzębia-Zdroju, Jasienicy a Skoczowa. 

Konkurenci pro tyto salony budou stanovit společnosti z větších blízkých měst – Katowic 

a Bielska-Białej. 

2.4 Charakteristika svatebních salonů 

Svatební salony jsou poskytovateli sluţeb a v jejich nabídce lze také nalézt širokou 

paletu zboţí. Tyto produkty jsou většinou druhově unifikovány. Liší se především svým 

rozsahem a cenou.  

2.4.1 Svatební salony v České republice 

Svatební salony jsou umístěny v kaţdém větším městě. V těchto jich vţdy můţeme 

najít hned několik. Z praxe však vyplývá, ţe je lze nalézt také v menších městech, kde je 

mohou navštěvovat zákazníci z přilehlých oblastí.  

Dle zjištěných informací lze tvrdit, ţe v kaţdém z vybraných salonů je k dispozici 

krejčová, která šaty na míru upravuje nebo poradí, jak je moţno šaty upravit – ne kaţdý salon 

však nabízí úpravu šatů dle představ nevěsty. 

Autorka se zaměřila na euroregion Těšínské Slezsko, proto jsou zde vyjmenovány 

salony z tohoto regionu.  

Přehled salonů dle jednotlivých měst a dostupných informací dle www stránek: 

Havířov: 

 Mirael, s.r.o., 

 Svatební centrum Tina, 

 Svatební salon Ţanetka. 

Karviná: 

 Svatební salon Maanba, 

 Svatební salon Romance, s.r.o., 

Český Těšín: 

 Svatební salon Barbara, 

 Svatební salon Vanessa. 

Třinec: 

 Studio Andrea, 
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 Svatební salon Simona, 

 Svatební salon Fanynka. 

Mosty u Jablunkova 

 Svatební salon Barbara. 

Významnou konkurenci pro tyto salony stanoví Ostrava, kde se nachází salony často 

zvučného jména s širokým sortimentem a doplňkovými sluţbami. Můţe se stát, ţe zde 

nevěsty zamíří s náročnějšími poţadavky a idejí, ţe zde lépe vyberou. Pro názornost jsou 

uvedeny ostravské salony v Moravské Ostravě: 

 Salon Paris, s.r.o., 

 Agentura Daja, 

 Svatební salon Angelika, 

 Svatební salon Bella, 

 Svatební salon Belladona, 

 Princesse salon. 

2.4.2 Svatební salony v Polsku 

V Polsku najdeme svatební salony rozmístěny víceméně stejně jako v ČR. Podle 

různých www stránek jednotlivých firem si nelze nevšimnout faktu, ţe v Polsku jsou tyto 

salony zaměřeny více na svatební šaty a doplňky k nim. Zvykem bývá, ţe tyto šaty se tam 

nepůjčují, ale ve výrazné většině kupují nebo dávají šít. Také výběr doplňujícího zboţí bývá 

stejně rozsáhlý a nabídka podobná té české. 

Autorka předpokládá, ţe zákaznice z příhraničních oblastí budou navštěvovat 

konkurenční firmy zejména v Cieszyně a nejbliţším okolí.  

Cieszyn: 

 Salon Sukień Ślubnych Alicja, 

 Salon Ślubny Sensuelle, 

 Ślub Centrum Svadba, 

 Moda Ślubna Bon Mariage, 

 Zakład Krawiecki Elizabeth, 

 Suknie Ślubne Lady Fashion. 

Jasienica 

 Lilea Salon Sukien Ślubnych. 

 

http://www.firmy.net/stroje-slubne-i-wieczorowe/lilea,94KBY.html
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Jastrzębie-Zdrój 

 Moda Ślubna SARAH, 

 Diori Moda Śluba i Wieczorowa. 

Skoczów 

 Izabela Salon Sukien Ślubnych i Wizytowych. 

Pro názornost zde uvedeme také konkurenční salony z Katowic: 

 Mira-Mariage Moda Ślubna i Wieczorowa, 

 Classa Suknie Ślubne, 

 Dorota Wormuth Salon Sukien Ślubnych. 

 Salon Sukien Ślubnych Katrin, 

 Galeria Mody Ślubnej i Wieczorowej Kwiat Lotosu. 

a Bielska-Białej: 

 Salon Ślubny Modena, 

 Centrum Ślubne Ewa Śliwa, 

 Salon Ślubny KAMI, 

 CENTRUM ŚLUBNE WHITE ROSES, 

 Gracja Świat Sukien, 

 Centrum Mody Ślubnej Moda-Pol, 

 CENTRUM MODY ŚLUBNEJ AGNES. 

2.5 Analýza makroprostředí 

Efektivní firma dokáţe vyuţít své prostředí ve svůj prospěch. Předpokladem je poznat 

potřeby, přání klientů a také identifikovat trendy, které se v dlouhodobém horizontu 

v prostředí projevují.  Trendy však nepřinášejí prostor pouze pro prosperitu a lákavou 

příleţitost, ale také pro hrozby. Firma by měla své prostředí poznat a pro úspěch vyuţít také 

dosud neuspokojených potřeb, jeţ vţdy existují. [5] 

Je nutno si uvědomit, které prvky makroprostředí mohou a opravdu ovlivňují trh se 

svatebními šaty, sluţbami a jinými proprietami.  

Zcela jistě se jedná o počet obyvatel, kulturní normy a obyčeje, také vztah dané 

společnosti a jedince k náboţenství, náboţenské zvyky, věkové rozdělení, počet potratů 

a postoj obyvatelstva k nim atd.  

http://www.bielsko.biala.pl/1262,bazaDanych
http://www.bielsko.biala.pl/1466,bazaDanych
http://www.bielsko.biala.pl/1727,bazaDanych
http://www.bielsko.biala.pl/2040,bazaDanych
http://www.bielsko.biala.pl/2153,bazaDanych
http://www.bielsko.biala.pl/2358,bazaDanych
http://www.bielsko.biala.pl/2406,bazaDanych
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2.5.1 Makroukazatelé 

Přehledy všech moţných různých makroukazatelů na www stránkách statistických 

úřadů a finančních serverech jsou rychlým zdrojem informací o statistickém vývoji 

poţadovaných ukazatelů. Tyto se rozdělují podle nejvlivnějších sil makroprostředí. 

Obr. 2.2: Ukazatele makroprostředí 

 

Zdroj: autor 

A. Demografické prostředí  

V tomto prostředí jsou základním a nejvíce podstatným prvkem lidé. Jejich věková 

a národností struktura, vývoj a růst populace v jednotlivých částech státu, postoje, chování 

a také výše zmiňované dlouhodobé trendy. [5] 

I. Česká republika 

V ČR ţije cca 10 548 527obyvatel (1. – 3. čtvrtletí 2011). Tak jako většina evropských 

států, má rovněţ obyvatelstvo Česka nepravidelnou strukturu. Díky nízké porodnosti dochází 

k postupnému stárnutí populace, takţe se mění relativní zastoupení hlavních věkových 

skupin. [23] 

Dle indexu maskulinity z roku 2003, (počet muţů připadajících na 100 ţen stejné 

věkové kategorie) je jasné, ţe v kategorii do 45 let věku je v ČR rovnováha počtu muţů a ţen. 

Nad tuto věkovou kategorii se tento stav vychyluje k převaze ţen. Dle ČSÚ se v roce 2001 

v Moravskoslezském kraji tento index pohyboval v hodnotách 95,8-96,2, čili převaţovaly 

dívky. Tento jev má jistě vliv na sňatečnost, neboť je autorka všeobecně předpokládá, ţe 

většinově se manţelství uzavírají do této věkové hranice. [23] 

V 1. čtvrtletí bylo uzavřeno pouze 3,2 tisíce manţelství, o dalších 0,5 tisíce méně neţ 

v lednu aţ březnu 2010. Pokles intenzity sňatečnosti je dlouhodobý a navíc početně silné 

makroprostředídemografické

ekonomické

technologické přírodní

kulturní

politické
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generace narozených v sedmdesátých letech jiţ věk vyšší sňatečnosti překročily. Niţší počet 

se týkal nejen sňatků mezi dvěma svobodnými snoubenci, kterých bylo 48 %, ale 

i opakovaných vstupů do manţelství. Průměrný věk svobodných ţenichů byl 31,8 roku, 

svobodným nevěstám bylo v průměru 29,0 let. [23] 

Další podstatný vliv na uzavírání sňatků můţe mít pokles intenzity rozvodovosti (klesá 

pod 50 %), sníţení počtů rozvodů o 1,3 tis. 

II. Polsko 

V Polsku ţije 38 200 037 obyvatel (k 1.1.2011). [23] Ke konci roku 2010 Polsko 

zaznamenalo kladný přirozený přírůstek, způsobený zvýšenou porodností, byť také zesilovala 

úmrtnost. Tento jev je zaznamenáván jiţ 3. rok po sobě. [24] 

V roce 2010 byl počet muţů ve věku 20-44 let cca 7 227,4 tis. Počet ţen ve stejné 

věkové skupině se pohyboval kolem 7 042,8 tis. Na 100 muţů v tomto věkovém rozmezí 

připadá 97 ţen. (Nad touto věkovou hranicí se poměr mění, převaţují ţeny.) [24]
 

Počet uzavřených manţelství v r. 2010 byl 228 337. V tomto roce se rozpadlo 220 727 

manţelství. Rozvodů proběhlo 61300. Na 1000 manţelství připadá 24,6 rozvodů. Celkově 

v roce 2010 existovalo 8984,9 tis. manţelství. [24] 

Snoubenci (počty) dle věku. [23] 

Muţi 

20-24 let 25-29 let 30-34 let 35-39 let 40-44 let 

44 683 103 417 44 104 14 772 6 162 

 

Ţeny 

20-24 let 25-29 let 30-34 let 35-39 let 40-44 let 

79 746 89 646 26 972 9 150 3 927 

Medián uzavírání manţelství je u muţů i ţen ve věku 25-29 let. Průměrný věk muţů při 

prvním sňatku je 28 let a u ţen 26 let. Z dané statistiky také vyplývá, ţe věk snoubenců je 

o 1,5 roku vyšší ve městech neţ u novomanţelů ţijících na vesnici. [23]
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Tab. 2.1: Srovnání průměrného věku při prvním uzavírání sňatku dle státu 

 Česko Polsko 

Muţi 31,8 let 28 let 

Ţeny 29 let 26 let 

Zdroj: autor 

B. Ekonomické prostředí 

Lze téměř s jistotou říci, ţe ekonomické prostředí ovlivňuje sňatečnost. S uspořádáním 

svatby se pojí určité výdaje, které mohou značně zatíţit rozpočty. Důleţitým prvkem tedy 

bude kupní síla, výše mzdy, výše nezaměstnanosti apod.  

Čím vyšší kupní síla obyvatelstva, tím větší pravděpodobnost, ţe zákazník sáhne po 

produktech a sluţbách, bude o ně mít zájem. Výše mezd a bohatství obyvatelstva ovlivňuje 

také, jaké statky kupuje.  

I. Česká republika 

V roce 2011 byla průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ve výši 24 089 Kč 

(k  5.12.2011). Reálně vzrostla o 0,6 %. [23] 

Index spotřebitelských cen se v 3. čtvrtletí 2011 zvýšil o 1,8 %. [23] 

HDP v běţných cenách za rok 2010 byl 3 775,2 mld Kč. Přepočteno na obyvatele je to 

358 957 Kč. [23] 

Průměrná meziroční míra inflace byla za rok 2011 1,9 %. Nyní je k 16.1.2012 

vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 2,1 %. [23] 

Míra registrované nezaměstnanosti (podle Ministerstva práce a sociálních věcí) 

se v lednu 2012 meziměsíčně zvýšila o 0,5 % a činila tak ke konci tohoto měsíce 9,1 %. U ţen 

je míra nezaměstnanosti 10,1 % a u muţů 8,3 %. [23] 

II. Polsko 

Průměrná hrubá mzda 3. čtvrtletí 3458,77 zł. [24] (Přepočteno kurzem k 22.02.2012 je 

to 20 789,50 Kč.) 

HDP v běţných cenách za rok 2010 vynesl 1 415 362 mil. zł. Přepočteno na obyvatele 

je to 37 064 zł. [24] (Přepočteno kurzem k 22.02.2012 – 222 828,77 Kč.) 
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Inflace za rok 2011 měřená podle ukazatelů cen zboţí a sluţeb byla 4,3 %. Oproti roku 

2010 vzrostla o 1,7 %. [24] 

Registrovaná nezaměstnanost (dle Głównego Urządu Statystycznego) v prosinci 2011 

byla na úrovni 12,5 %. Meziměsíčně vzrostla o 0,4 %. Za rok 2011 je moţno říci, ţe 

se pohybovala v rozmezí 11,8 – 13,4 %. [24] 

C. Technologické prostředí 

Rozvoj informačních a jiných inovativních technologií má přímý vliv na trh 

svatebních sluţeb a zboţí. Bez moţnosti připojení k internetu, který je dnes určitým 

standardem a stal se klíčem k vyhledávání potřebných informací, rad a nápadů a stanovování 

toho, co mohu očekávat od daného subjektu, si běţné nakupování nedokáţe skoro nikdo 

představit. Díky pokrokovým technologiím je jiţ samozřejmostí nakupování přes e-shopy, 

rozmáhají se elektronické aukce a roste počet nákupů na slevových portálech.  

Kromě těchto podstatných skoků ve vývoji jsou zde i malá kaţdodenní zlepšení 

a inovativní nápady, které významně přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti díky 

uspokojování i dosud neobjevených tuţeb a potřeb. Mohou tak přinášet nové příleţitosti pro 

sluţby a výrobky. [10] 

I. Česko 

Dle údajů Českého statistického úřadu z roku 2011 má více jak 60 % českých 

domácností připojení k internetu. [23] V roce 2005 pouţívalo internet 27 % jednotlivců, 

v 2009 jejich počet stoupl na 55 %. [23] 

Mezi nejoblíbenější činnosti provozované na internetu pro soukromé účely patří čtení 

online zpráv a vyhledávání informací o zboţí a sluţbách. [23] 

II. Polsko 

Dle GUS skoro 70 % domácností v roce 2010 vlastnilo osobní počítač. Uţivatelů ve 

věku od 16 do 44 let je více jak 80%. Nad 44 let se tyto počty sniţují. [24] 

V roce 2009 vyuţívalo internet 59 % domácností, o rok později je to jiţ 64 %. [24] 

Skoro 50 % Poláků vyuţívá internet k posílání a čtení korespondence. Informace 

o zboţí a sluţbách vyhledává 40 % z nich. [24] 
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6 miliónů polských uţivatelů přes internet nakoupilo v roce 2009, zatímco za rok jich 

bylo jiţ přes 8 miliónů. [24] 

D. Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí a jeho kvality mají nepřímý vliv na trh svatebních sluţeb. Jedná 

se především o vyuţívání krásných míst v přírodě ke konání svatebního obřadu, méně často 

ke svatebním hostinám. Ke svatebním obřadům jsou velmi často v letních měsících voleny 

louky, lesy nebo zámecká zákoutí a parky.  

Stav přírodního prostředí je také úzce spojen s prostředím kulturním a legislativním 

daného státu. Pokud převládají trendy na udrţování těchto často veřejných nebo smíšených 

statků, je jejich stav dobrý a lákavý. Velký vliv zde mají také památkáři a jejich posudky, 

lesní správy a lesní hospodáři, dále ekologové a jejich názory.  

Klimatické prostředí je jedním z významných vlivů vstupujících do podnikání. Počasí 

některé trhy značně ovlivňuje, nepřímo také trh svatebních sluţeb a zboţí – lze předpokládat, 

ţe k svatbám se vybírají měsíce, ve kterých se předpokládají příjemné atmosférické podmínky 

a v úvahu se bere i jejich pravděpodobná stálost. Počasí má také vliv na výběr místa sňatku 

a následné zábavy – je zde ochota riskovat svatbu pod širým nebem?  

E. Kulturní prostředí 

Prostředí, ve kterém ţijeme, je neodlučitelnou součástí kaţdodenního ţivota. Normy, 

ideje, poţadavky jsou vytvářeny mnoha generacemi a na nových generacích je, aby 

je udrţovaly, pozměnily nebo si vytvořily nové. Existují však takové hodnoty, které časem 

neztrácejí na aktuálnosti a přenášejí se celými pokoleními.  

Prvkem kulturního prostředí jsou hodnota a postavení rodiny ve společnosti, tradice, 

svatební zvyky. Některé z těchto elementů se mohou přenášet dlouhodobě, některé z důvodu 

neaktuálnosti zanikají; zde je také patrný vliv rodiny jako základu, ze kterého se vychází.  

Velikou roli hraje vliv náboţenství, to, zda je společnost religiózní, zda přijala 

pravidla nějakého náboţenství nebo jestli je většinově nebo významně ateistická. 

Při přijetí obecně známých předpokladů a znalostí jednotlivých států je jasné, 

ţe kulturní prostředí se v otázkách rodiny a svazku manţelského, bude značně lišit zejména 

z pohledu hodnoty, jakou tyto instituce mají.  
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I. Česko 

Všeobecně je známo, ţe Česko je státem s nejvíce ateistickým obyvatelstvem. 

Poslední údaje z roku 2011 (předběţné údaje ze sčítání lidu) říkají, ţe v ČR věří v Boha 

1,5 mil. čili 9,5 % obyvatel z celkového počtu 10,5 mil. Z toho se skoro 1,1 mil. hlásí k Církvi 

římskokatolické. K Církvi československé husitské pak necelých 40 tis. obyvatel 

a k Českobratrské církvi evangelické bezmála 52 tis. občanů. Bez vyznání je zde 3,6 mil. 

obyvatel a náboţenskou víru neuvedlo 4,7 mil. obyvatel. [23] 

II. Polsko 

Polsko je bráno jako křesťanský stát, s vysokým počtem věřících obyvatel. Za věřící 

se pokládá 92 % obyvatel, pouhá 2,3% populace avizuje, ţe je zásadně nevěřící. [25] 

Dle údajů z roku 2006-2008 ke katolickým církvím se hlásí 33,8 mil. obyvatel, 504 tis. 

lidí patří k pravoslavné církvi a 158 tis. avizuje protestantské vyznání. [25] 

F. Politické prostředí 

Značný význam má to, kdo je ve státě u moci. Jedná-li se o pravici nebo levici. Právě 

levice se zaměřuje na podporu rodin. Významnou roli zde hraje také legislativa. Bude 

se jednat nejenom o zákony upravující podnikání, ale také např. předpisy týkající se vstupu 

do manţelství nebo registrovaného partnerství.  

I. Česko 

Nejvýznamnějším zde bude Zákon č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském oprávnění s řadou 

aktualizací anebo Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění dalších aktualizací.  

Dále pak Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Také Zákon o rodině č. 94/1963 

Sb. Nejnovější Zákon 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství.  

II. Polsko 

Zde jsou nejdůleţitějšími zákony stejné právní normy jako v ČR, mají pouze své 

originální polské názvy. Mezi ně tedy zahrneme: Ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej Dz. U. z 2010 nr 220 poz. 1447 (podobný ţivnostenskému zákonu). Dále 

Kodeks handlowy Dz. U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502ve znění pozdějších aktualizací (obchodní 

zákoník).  

http://www.glpartnerstvi.cz/zakon-o-registrovanem-partnerstvi/zakon-115/2006-sb.-o-registrovanem-partnerstvi.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19340570502
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Patří zde ještě Kodeks rodzinny Dz. U. z 5 marca 1964 Nr 9 poz. 59 (zákon o rodině) 

a Kodeks postępowania cywilnego z 1964 Dz.U. Nr 43, poz. 296 (občanský zákoník).  
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3 Teoretická východiska hodnocení úrovně služeb 

Tato kapitola pomocí teoretických poznatků z různých oborů objasňuje jevy, 

od kterých se odvíjí celá existence a fungování firmy – svatebního salonu.  

Kaţdá organizace pro naplňování svého poslání a vykonávání svých činností potřebuje 

znát svého zákazníka. Je zde proto, aby splňovala jeho přání a potřeby. Pokud dokáţe 

uspokojit své cílové skupiny ve správné míře, generuje zisk. Zisk je účelem provozování 

jakékoli obchodní činnosti. Zcela jasně to ukazují dvě základní právní normy vymezující 

podnikání v ČR. 

První z nich je ţivnostenský zákon, č. 455/1991 Sb. ve znění dalších předpisů, který 

vymezuje ţivnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem. [27] 

Druhou normou je obchodní zákoník, ve kterém stojí, ţe „Podnikáním se rozumí 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosaţení zisku.“ [26] 

Zřejmě nejlepší situace nastává, pokud se klient vrací opakovaně, rostou jeho výdaje 

a tím i zprostředkovaně příjmy a zisky společnosti. Ne vţdy je však ţádoucí nebo moţné, aby 

se zákazník vracel. Takovým případem bude právě poskytování svatebních sluţeb a prodej 

produktů se svatební tématikou. Daná problematika bude nyní přesněji objasněna 

na teoretických poznatcích.  

3.1 Zákazník 

Zákazníka je moţno definovat jako osobu, která přichází, aby naplnila svoje představy 

a uspokojila své potřeby.  

„Zákazník není králem, ale diktátorem.“ [15] V konečném důsledku právě zákazník je 

tím pomyslným Shakespearovským Hamletem, který vyřkne „být či nebýt“. Zákazník 

rozhoduje o bytí nebo nebytí firmy. 

To, co bylo kdysi nemoţné sehnat, je dnes samozřejmostí. Jak říká prof. Ph. Kotler 

(2007, s. 19): „Budoucnost není před námi, již nastala.“ Je moţno říci, ţe 21. století 

je synonymem dynamiky a pokrokových technologií. Zákazník je ta osoba, která se o firmě 
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můţe dozvědět skoro vše. Na internetu si zjišťuje informace, utváří si názor o kvalitě sluţeb 

a výrobků, dokáţe porovnávat a psát reference, které mají značnou váhu. 

Reference často rozhodují o tom, zda firmu navštíví další potencionální klienti.  

Aby bylo „word of mouth“ pozitivní, je třeba, aby se firma nastavila prozákaznicky. Aby bylo 

vytvořeno prostředí pro péči o zákazníka, které vţdy musí být zaměřeno ven, směrem k němu. 

Toto však není moţné bez přičinění zaměstnanců, jejich motivace a uvědomění, ţe právě oni 

jsou nezbytnou součástí obchodního koloběhu.  

3.1.1 Základní principy péče o zákazníka 

Chce-li firma bezchybně pečovat o své zákazníky, měla by se zaměřit na: 

a) otevřenost – čím blíţe pozná svého zákazníka, hlouběji pozná jeho potřeby, tím 

lépe je můţe uspokojit přípravou takové sluţby nebo produktu, které naplní jeho 

poţadavky. Zákazník chce být informován a chce být opravdovou součástí 

obchodních vztahů. Jednoduše to lze shrnout do tvrzení, ţe je-li otevřená firma, 

otevře se i zákazník, 

b) proaktivita – je samozřejmé, ţe pasivní reagování na poţadavky zákazníka 

se můţe ukázat být snazší, ale určitě to není to, co klienta nadchne. Tou 

rozhodující výhodou můţe být umění zaměstnance předvídat a reagovat na to, 

co potencionálního klienta přivádí, 

c) férovost – je moţno si vyloţit jako podmínku a stvrzení vzniku a trvání 

obchodního partnerství. Zneuţití dominantní pozice prodejce, vyuţití krizové 

situace zákazníka, jakékoli kličky a léčky, přinesou krátkodobě přínos, ale 

zapamatování této situace nebo subjektivní „křivdy“ zákazníkem v dlouhodobém 

horizontu. 

Je moţno tedy říci, ţe na základě psychologických poznatků se tento férový vztah 

projeví i ve chvíli, kdy se firma dostane do znevýhodněného postavení a zákazník 

jej nezneuţije, 

d) znalost zákazníka – firma by měla poznat jednotlivce, mikrosegmenty 

i segmenty, které přichází nakoupit a splnit tak své poţadavky. 
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3.1.2 Vytvoření prostředí zaměřeného na spokojenost zákazníka 

Prozákaznicky zaměřenou společnost je moţné poznat podle jejího poslání, vize 

a marketingové strategie, se kterou přichází na trh. 

Za veškerá strategická rozhodnutí v podniku je zodpovědný management podniku, 

který si jako první musí uvědomit, ţe klient je tahounem v šachové hře o přeţití a ziskovost 

na trhu. 

3.2 Zákazník svatebního salonu 

Zákazník, který přichází nakoupit sluţby a zboţí do svatebního salonu, sice jedná 

racionálně, ale lze s jistotou tvrdit, ţe má také emocionální nutkání.  

Kdysi byly sňatky víceméně uzavírány z rozumu. Během staletí se jejich význam 

neměnil, za to se měnily obřady, smlouvy, placení za nevěstu, rituály, tradice, zvláštnosti. 

Současná doba není tolik svazována předsudky jako dříve. Dnešní nevěsty, ţenichové, 

svatebčané jsou v pozici toho, kdo si můţe dovolit luxus vybírat a uspokojovat své poţadavky 

u těch firem, které je dle jeho názoru naplní na nejvyšší úrovni. [3] 

Zvláště zde by se mělo dbát na důkladné poznání všech principů, které ovládají 

potencionálního kupujícího. Svatba je pro většinu lidí určitým vyvrcholením, stvrzením 

vztahu, proto je na její bezchybný průběh spolu s hodnotami společnosti, kladen nebývalý 

důraz. Tito lidé pak nepřicházejí pouze vypůjčit si šaty, koupit voničky a balonky, chtějí 

si zajistit bezchybný svatební den.  

Hlavními zákazníky svatebních salonu jsou ţeny – nevěsty, okrajovým segmentem 

pak muţi – ţenichové a rodinní příslušníci, kteří sem přicházejí pro slavnostní oděvy.  

3.3 Služba 

Sluţba je nehmotný projev lidské činnosti, aktivita, myšlenka, která slouţí 

k uspokojení lidských potřeb.  

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

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem.“ [16] 
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Sluţba je konkrétní relace mezi dvěma zcela odlišnými osobami, chcete-li subjekty, 

poskytovatelem sluţeb (firmou, osobou) a jejich odběratelem.  

S rostoucí kupní silou a ţivotní úrovní, informovaností spotřebitelů rostou také jejich 

poţadavky a potřeby. Aby byly uspokojeny v plné míře, zvyšuje se také trţní nabídka. Firmy 

se v dnešních proměnlivých podmínkách přímo musí předhánět v tom, co nabízí. Nejde pouze 

o to, nabídnout toho co nejvíce, důleţité, ba přímo podstatné, je dát nejvyšší přidanou 

hodnotu. Jak je uvedeno v „bibli“ marketingu, uţ dávno nestačí jenom zákazníka uspokojit, 

povinností je ho potěšit. [5] 

V dnešní době si nelze představit zboţí bez doprovodných, doplňkových sluţeb. Tento 

vztah platí i opačně. Velmi často se vyskytují sluţby, které jsou spojeny s produkty jakoţto 

zhmotněním sluţby. [16] 

Jak uvádí Ing. M. Vaštíková (2008, s. 15): „Dokonce můžeme konstatovat, že 

v současné době je ve vyspělých ekonomikách uplatňován právě tento typ nabídky.“ 

Lze rozlišit tři typy postavení v celkové nabídce: 

Tab. 3.1: Tři typy postavení v celkové nabídce 

 

Zdroj: [16], pozměněno autorem 

Prof. Philip Kotler (2007) rozlišuje pět kategorií nabídek, kde u některých i sluţby 

hrají svou roli: 

1. Čistě hmotné zboží – bez jakékoliv sluţby, 

•muzea, zábava, vzdělávání, cestov
ní ruch

Služby, které jsou v 
zásadě nehmotné

•realitní kanceláře, překladatelé a 
tlumočníci, fotografické 
služby, servis

Služby poskytující 
přidanou hodnotu 

k hmotnému 
produktu

•půjčovny, maloobchod, poštovní a 
doručovatelské služby, e-shopy

Služby 
zpřístupňující 

hmotný produkt
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2. Hmotné zboží s jednou nebo více doprovodnými službami – servis, doprava nebo 

finanční sluţby např. u prodávaných aut nebo elektrických spotřebičů, 

3. Hybridní nabídka – se základní sluţbou je dodáván i fyzický výrobek – zboţí 

i sluţby jsou zastoupeny rovnoměrně. Příkladem je restaurace, kde je jídlo 

i obsluha., 

4. Služba doprovázená drobným zbožím – sluţba je hlavní a hmotné produkty jsou 

doplněním nebo bonusem. Cesta autobusem Student Agency je sluţbou a nabízené 

noviny a pití jsou doprovodným výrobkem., 

5. Čistá služba – nehmotný produkt v nejčistší formě – vytvoření účesu, kosmetické 

sluţby, vyprání prádla či finanční sluţby. 

Svatební trh nabízí spíše kombinace sluţby a výrobku neţ čistou sluţbu. Svatební 

salony tedy poskytují sluţby zpřístupňující hmotný produkt.  

Kaţdá sluţba, i ta svatební, má svoje vlastnosti, které ji odlišují od hmotných 

produktů. Základním rysem, který tyto dva statky odlišuje, je jejich podstata. K popsání 

rozdílů mezi sluţbou a hmotným statkem existuje široká řada charakteristik. Zde jsou 

nejobecnější a nejrozšířenější: 

a) nehmotnost 

Sluţbu nelze posoudit ţádným smyslem, nelze si ji ve většině případů vyzkoušet. 

Dá se říci, ţe je to jedna velká neznámá. Proto se s ní váţe větší míra nejistoty a zvýšených 

pocitů rizika. Kvalitu můţe spotřebitel posoudit na základě vlastní zkušenosti, koupě 

a  vyzkoušení sluţby. Skládá se z různých prvků jako je důvěryhodnost, spolehlivost, přístup 

zaměstnanců a poskytovatel sluţeb.  

Zatímco u hmotného zboţí je pro tvorbu přidané hodnoty pro zákazníka poskytováno 

spektrum doplňkových sluţeb, u sluţeb je oproti tomu snaha o její zhmotnění, tedy 

doprovodění hmotnými statky.  

Nemoţnost vyzkoušení a tedy hodnocení smysly je důvodem, proč spotřebitelé stěţí 

rozlišují mezi konkurencí. V tomto případě velikou roli hrají reference a názory, word 

of mouth z okolí. Důleţitým hodnotícím hlediskem se zde stává cena.  
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Svatební salony mohou být označeny za specifické poskytovatele sluţeb. Zde je 

samotné půjčení svatebních šatů a všeho potřebného ohodnotitelné smysly. Proces funguje 

tak, ţe je moţno si šaty vyzkoušet bez nutnosti sluţbu (půjčení šatů, doplňků atd.) koupit.  

b) neoddělitelnost od osoby poskytovatele 

Zákazník ve většině případů musí být účastníkem procesu poskytování sluţeb. Stejně 

tak se jej musí zúčastnit jejich producent. Na rozdíl od zboţí, které je moţno vyrobit např. 

v únoru a prodat spotřebiteli v květnu nebo září, je u sluţeb nutná interakce klienta a firmy, 

kteří se musí setkat na určitém místě a čase, aby mohla být sluţba vůbec vyprodukována. 

Samozřejmě ne u všech sluţeb je nutná bezprostřední přítomnost objednatele, jedná se zde 

např. u vyhotovení překladu nebo vyhotovení smlouvy právním zástupcem. Některé sluţby, 

zejména veřejné, se bez spoluúčasti klienta neobejdou, zde se uvádí příklad ošetření pacienta 

lékařem nebo nemoţnost proběhnutí výuky, pokud nebudou v posluchárně ţádní studenti. 

Z neveřejné sféry je to např. nemoţnost ostříhání zájemce o nový účes, pokud se neobjeví 

v kadeřnictví apod.  

S neoddělitelností je spjato i vnímání kvality. Zatímco u hmotných produktů kvalitu 

spotřebitel poznává jejich uţíváním, u sluţeb je díky jeho přítomnosti vnímán samotný proces 

jejího poskytování. Zákazník je součástí tohoto procesu, kaţdá chyba nebo jiný nevhodný 

impuls v procesu jiţ vyvolává pocit sníţené kvality a zhoršuje výsledný efekt.  

Zaměstnanci svatebních agentur, svatební zprostředkovatelé nebo svatební salony 

nemohou poskytovat sluţby bez přítomnosti zájemkyň a zájemců. Nelze půjčovat svatební 

oděvy bez jejich vyzkoušení a doplňky bez výběru provedeného kupujícím. Lze doporučit 

floristku, která např. na základě obrázku bez přítomnosti objednavatele vyhotoví výzdobu. 

Pokud doporučená kadeřnice a kosmetička neprojeví dostatek umu, odrazí se to na výsledném 

pocitu ze sluţby a dokonce můţe nevhodně ovlivnit mínění o doporučující zastřešující 

svatební organizaci. 

c) heterogenita 

Vzhledem k tomu, ţe lidé nejsou stejní, proto ani sluţba, ani proces jejího 

vyhotovování nemůţe být homogenní. Pro její vykonání je třeba dvou stran, zákazníka 

i poskytovatele. Chování člověka je nepředvídatelné, lze říci, ţe kaţdý je individuální black 

box. U některých sluţeb jsou však normy chování pevně určeny směrnicí nebo vnitřním 
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předpisem, neboť je nepřípustné, aby se producent sluţby choval jinak neţ předepsaným 

způsobem. Příkladem jsou policisté, lékaři, řidiči autobusů, uvaděčka v kině apod.  

Prodavačka ve svatebním salonu můţe být po řadě nepříjemných zákaznic unavená, 

proto i na poslední zákaznici, i přes předepsané normy chování, můţe být neurvalá nebo 

netrpělivá. Její chování můţe vyvolat nepříjemnou atmosféru a způsobit, ţe ona poslední 

zákaznice i přes reklamovanou širokou nabídku raději odejde ke konkurenci. Samozřejmě 

jinak se bude komunikovat a prodávat sluţba klidné zákaznici, která ví, co chce a dokáţe 

specifikovat svá přání a jinak s nevrlou klientkou, která se chová povýšeně a nijak neurčí své 

poţadavky. 

d) neskladovatelnost 

Hotové výrobky se naskladní do skladu hotových výrobků. Výrobky se dále prodají 

a stávají se zboţím, které je také uskladněno. Povaha hmotných statků umoţňuje je skladovat. 

Sluţby však nelze díky jejich nehmotnosti vyrobit do zásoby. Ta, která není zkonzumována 

v okamţiku jejího vzniku, její nabídky, je nenávratně ztracena.  

Poskytovatelé musí dbát na naplňování kapacit, aby nebyli ztrátoví. Jako příklad 

se uvádí zlevněné letenky, pokud není naplněno letadlo nebo směny v jídelně, aby bylo 

moţno obslouţit všechny strávníky během směnného provozu výrobního závodu.  

Během roku jsou měsíce, které nejsou příliš frekventované v pořádání svateb, proto 

není ani tolik zájemců o sluţby svatebních salonů. Tyto nastávající situaci řeší tím, 

ţe poskytují různé slevy a akce na svou nabídku. Poskytují se slevy na půjčovné šatů, k šatům 

je zdarma závoj, k obleku lze zdarma vypůjčit vázanku apod.  

e) nemoţnost vlastnictví 

Zaplacením zboţí přechází vlastnické právo na kupujícího. Sluţbu, právě pro její 

nehmotnost a neskladovatelnost, není moţno vlastnit. Zaplacením sluţby si zákazník kupuje 

pouze právo na sluţbu, na její poskytnutí.  

Oděvy a všechny doplňky po zakoupení sluţby ve svatebním salonu zákazník 

nevlastní. Přísluší mu pouze vyuţít je v zaplacené výpůjční době a pak je zpátky vrací. 

Nepřechází tedy na něj vlastnictví vypůjčené věci.  
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Specifikem je u některých salonů moţnost si vypůjčené šaty zakoupit, tehdy 

samozřejmě přechází vlastnictví na kupujícího, jedná se ovšem o vlastnictví věci ne prvotní 

poskytované sluţby.  

3.3.1 Marketingový mix služeb 

MMix sluţeb je na rozdíl od klasického mixu, tzv. 4P, rozšířen o některé další sloţky 

a uvádí se jako  7PMMix.  

Product (Produkt) 

Jako produkt je označovaná samotná sluţba. Nemusí to být pouze čistá sluţba, můţe 

být také doprovázená hmotnými věcmi. U čistých sluţeb je produktem vlastně proces 

poskytování sluţby. Klíčová je vţdy kvalita. Lze definovat 4 sloţky produktu: 

 výhoda pro spotřebitele, 

 koncept sluţby, 

 nabídka sluţby, 

 systém dodávky sluţby. 

Price (Cena) 

Také u sluţeb je to jediný příjmový nástroj a vysoce pruţný. Očekávaná kvalita je také 

posuzována dle výše ceny sluţby. Cena je důleţitým zdrojem informací, symbolizuje hodnotu 

produktu, je nástrojem pro konkurenční odlišení sluţeb. Stanoví důleţité kritérium 

rozhodování zákazníka.  

Určování cen je klíčovým úkolem marketingových strategií. [19] 

Promotion (Komunikace) 

Komunikace by měla přiblíţit produkt potencionálnímu zákazníkovi, zájemci 

o sluţbu. Cílem je sníţit nejistotu při výběru a samotném rozhodování, nákupu sluţby. 

Účelem můţe být také vytvoření povědomí a vyvolání zájmu o danou sluţbu.  

Place (Místo, distribuce) 

Cílem rozhodování o distribuci je usnadnit přístup zákazníka k poskytované sluţbě. 

Rozhoduje se o místě poskytování sluţby a o distribučním mixu. Do distribuce lze taktéţ 

zahrnout, zda je v blízkosti moţnost parkování nebo zastávka MHD. Rozhoduje se také 
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o tom, zda zákazník přijde za poskytovatelem nebo poskytovatel za zákazníkem nebo je 

moţno vyuţít zprostředkovatele. Vše záleţí na druhu nabízených sluţeb.  

People (Lidský faktor) 

Do lidského faktoru se zahrnují zaměstnanci, ale také zákazníci, neboť obě tyto 

sloţky mají vliv na proces sluţby a na její konečný výsledek. V kapitole 2.3.2 a 2.3.3 

je problematika blíţe vysvětlena a o zaměstnancích je blíţe pojednáno. 

Neméně důleţití jsou během poskytování sluţby také zákazníci. Tito ve sluţbách plní 

3 role:  

 spoluproducent sluţby, 

 uţivatel sluţby, 

 nositel informací. 

Krátké vysvětlení problematiky se nachází také v kapitole 2.3.3. 

Process (Procesy) 

Mezi procesy se řadí naprosto veškeré postupy, úkoly, činnosti, mechanismy, časové 

rozvrhy a rutinní aktivity, které jsou nutné a potřebné pro poskytování sluţeb. Procesy lze 

chápat ze dvou hledisek, a to komplexnosti a rozmanitosti. Jejich sniţováním nebo 

zvyšováním se firma buď přibliţuje individuálním poţadavkům zákazníků, nebo svou 

nabídku standardizuje (rozmanitost) nebo se specializuje či přiblíţí široké, univerzální 

nabídce (komplexnost).  

Physical evidence (Fyzické atributy čili materiální prostředí) 

Materiální prostředí zahrnuje prostředí, ve kterém se sluţba poskytuje a kde dochází 

ke kontaktu firma – zákazník. Dále se jedná o hmotné věci, se kterými je zákazník v interakci. 

Prostředí působí na více smyslů najednou, je vnímáno, aniţ by se na ně jedinec nějak 

důkladně soustředil a zahrnuje v sobě jistou míru motivace k nákupu sluţby.  

Je moţno je rozdělit na základní (interiér a exteriér) a periferní (téměř bez hodnoty, ale 

je doplněním a zákazník je můţe vlastnit – propiska, mýdélko v hotelu apod.). 

Význam má zrakové, čichové, zvukové vnímání a hmatové vjemy.  
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3.3.2 Odlišení služeb od konkurenční nabídky 

Společnost můţe své sluţby rozlišit pomocí tzv. 3 P marketingu sluţeb – prostředí, 

procesy, personál.  

Svatební salon můţe vybudovat skvělé, příjemné prostředí. Můţe se lišit elegantní 

výzdobou či efektním naaranţováním šatů, které vytvoří charakteristiku daného salonu 

a ovlivní vztah zákazníka. 

Salon se můţe diferencovat výjimečným procesem poskytováním sluţeb. Nabídne-li 

obslouţení bez zdlouhavého čekání nebo fotografování zkoušených šatů bez poplatku, odliší 

se od své konkurence a přitáhne klienty. 

Obrovský vliv na spokojenost zákazníka má personál. Pouze správně zvolení lidé pro 

daný post, kteří jsou si vědomi svého významu, jsou vyškolení a motivovaní, dokáţou udrţet 

vysoký standard a kvalitu sluţeb. V očích zákazníka musí existovat soulad mezi motivací 

personálu a tím, co zákazník reálně dostává. [22] 

Zaměstnanci jsou pro firmu důleţití, proto je jim věnována také další podkapitola. 

3.3.3 Lidé v procesu poskytování služeb 

Lidé jsou v procesu poskytování sluţeb nesmírně důleţití, jsou také prvkem 

marketingového mixu. Ten se od základního 4prvkového, jak je uvedeno výše, liší právě 

rozšířením o lidský aspekt, materiální prostředí a procesy.  

A. Účast lidí v procesu služby 

Rozlišují se 3 formy vstupu lidí do sluţby: 

1. zaměstnanci organizace – jedná se kontaktní personál, který má přímý kontakt 

se zákazníkem, dále ovlivňovatelé – management, který je zodpovědný za přípravu 

strategií, marketingové a pracovní plány apod. Poslední z této skupiny je pomocný 

personál, který má nepřímý vliv na sluţbu a pomáhá produkci sluţby – uklízečky, 

pomocník v kuchyni apod. 

2. zákazník – někdy je od něj vyţadována aktivní spolupráce, aby mohla sluţba 

vzniknout a proběhnout. Nejjednodušší je, kdyţ on sám nebo majetek 

je předmětem sluţby (kadeřnické, servisní práce). Jindy je nutno zpřístupnit něco, 
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aby mohlo dojít k procesu poskytování, např. podání informací při ţádosti o úvěr 

nebo poţadavků při výběru destinace na dovolenou.  

3. referenční trh – tvoří jej zákazníci, jejich rodinní příslušníci, přátelé a známí. 

„Referenční trh spolu s ostatními trhy tvoří marketing vztahů. Tito účastníci 

referenčního trhu se podílí tzv. ústní reklamou na vytváření image produktu služby 

i celé organizace, která službu poskytuje.“ [16] 

Tento referenční trh je pro svatební trh nesmírně důleţitý; u tohoto typu organizací 

se zákazníci rozhodují právě na základě „word of mouth“.  

B. Význam zaměstnanců 

Zaměstnanci, kteří mají bezprostřední kontakt se zákazníky, se mohou ocitnout pod 

značným tlakem. Právě oni mají význam v chápání kvality, protoţe jejich chování ovlivňuje 

výsledný efekt. Mají za úkol poznat a uspokojit poţadavky zákazníka, musí se ztotoţnit 

s jeho potřebami. Toto ztotoţnění je výchozím bodem pro samotný management, který 

vybírá zaměstnance. Musí shrnout veškeré nároky na pracovníky a dle poţadavků zvolit 

ty nejvhodnější. Kritéria výběru mohou být: znalosti a dovednosti, schopnosti, kompatibilita, 

oddanost, charakter. [20] 

Zaměstnanec přináší nejen náklady, ale je-li opravdu schopný, motivovaný, 

zodpovědný a ztotoţněný s firmou, přinese spokojeného zákazníka, prostřednictvím kterého 

přiláká další zákazníky a výsledkem bude zisk pro zaměstnavatele.  

3.3.4 Specifika na svatebním trhu 

Všeobecně se traduje, ţe zákazník, pokud je spokojený se sluţbami nebo zboţím dané 

firmy, tak se vrací. Tudíţ ţe spokojený zákazník = věrný zákazník. Věrný zákazník je takový, 

který se vrací. Tento fakt nebude jistě u sluţeb poskytovaných svatebními salony ţádoucí 

nebo předpokládán.  

Spokojený klient má však v ruce obrovský trumf a tím jsou jeho reference. Lidé jsou 

si vzájemně referenčním okolím, kde je tzv. „slovo z úst“ nástrojem pro sdělení své 

spokojenosti a doporučení jiným. Je také vyjádřením kvality koupené sluţby.  

Lze říci, ţe u svatebních salonů zprostředkujících svatební šaty není nejdůleţitějším 

sluţba, ale právě hmotná věc, kterou zprostředkovává. Svatební šaty a doplňky nemohou být 
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zašpiněné nebo poškozené – toto vše má vliv na pocit a spokojenost zákazníka a jeho 

reference. 

Samotné poskytování sluţby, tedy půjčování šatů, je krátkodobé. To, co předchází 

samotnému půjčení, je oproti tomu často zdlouhavý proces, kdy jsou šaty nebo doplňky 

vybírány a zkoušeny. V tomto procesu je často potřeba rady obsluhující osoby, která by měla 

umět poradit a být profesionální. Nic nedokáţe odradit tak jako nepřístupná prodavačka, která 

obrací oči sloup a má poznámky o dlouhém zkoušení nebo nesouměrné postavě. 

3.3.5 Kvalita služby 

Podnikání je velmi dynamické a stále je ohroţeno rostoucí konkurencí. Právě kvůli 

vlastnostem sluţeb poskytuje konkurenční odlišení lepší, kvalitnější sluţba.  

Standardně se uvádí deset prvků ovlivňujících kvalitu: 

 spolehlivost – je sluţba realizovaná řádně?, 

 vnímavost – je poskytovatel schopen nebo i ochoten reagovat na potřeby a přání 

zákazníka? A to rychle, pohotově, aktivně a kreativně?, 

 kompetentnost – uplatňují se veškeré znalosti, schopnosti, vědomosti, způsobilosti 

k bezvadnému poskytnutí sluţby?, 

 zdvořilost – je vztah k zákazníkům uctivý, pozorný, kultivovaný, srdečný?, 

 důvěryhodnost – je vztah firma-zákazník postaven na upřímných záměrech, 

loajalitě vůči zákazníkovi, mohou zákazníci firmě důvěřovat?, 

 bezpečnost, jistota – není zákazník zatíţen nejistotou, necítí riziko z koupení 

sluţby, není ohroţen, cítí se bezpečně? Je informován o moţném riziku nebo 

nebezpečí?, 

 přístupnost – je sluţba dostupná ve vhodném místě, čase?, 

 hmatatelnost – jaká je úroveň vybavení, se kterou je zákazník konfrontován? 

Je fyzické i technické zařízení bezpečné a provozuschopné?, 

 komunikativnost – dokáţe poskytovatel sluţbu definovat, přiblíţit a bez dlouhého 

čekání ji zákazníkovi zpřístupnit?, 

 pochopení zákazníka – je firma schopna poznat zákazníka, jeho poţadavky 

a problémy? Je mu věnována dostatečná péče a individuální pozornost?. 
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Je třeba si tedy zodpovědět aspoň částečně výše uvedené otázky nebo si najít další. 

Vţdy by mělo být co zlepšovat – jedině tak se lze dívat dopředu a vyhledávat příleţitosti. [1] 

3.4 Spotřebitelská hodnota a spokojenost 

Všeobecně je hodnota vnímána jako „přijaté sdělení o důleţitosti něčeho 

či někoho“ Jak specifikuje Ing. L. Prudký (2004, s. 8): „Pojem hodnota je vždy spojen 

s postižením významu objektu (činnosti, chování, …., vize, taktiky, …), který jedinec či 

skupina tomuto objektu přikládá.“ 

Dnešní dynamická konkurence způsobuje, ţe jsou spotřebitelé nerozhodní. Podle čeho 

tedy vybírají ten nejzajímavější nebo pro ně nejvhodnější výrobek či sluţbu? Sledují, co jim 

daná koupě přinese – nákupní rozhodnutí ovlivní hodnota, kterou očekávají. [6] 

Jak konstatuje Ph. Kotler (2007, s. 42) o spotřebitelské hodnotě, ţe je to„zákazníkovo 

hodnocení celkové schopnosti produktu uspokojit jeho potřeby.“ Je stanovena rozdílem mezi 

uţitkem, který zákazník bude mít z vlastnictví a pouţívání výrobku nebo uţitku ze sluţby, 

a náklady na jejich pořízení.  

Jiný zdroj říká, ţe spotřebitelská hodnota je funkcí 3 proměnných: potenciálním 

uţitkem či ziskem, náklady na pořízení a ţivotním stylem zákazníka. [14] 

Hodnotou můţe být získání pocitu výjimečnosti, jistého sociálního statusu, 

jedinečnosti, kvality, image, bezpečí, spolehlivosti, samotného vlastnictví dané věci nebo 

proţití sluţby. Zákazník tedy porovnává jednotlivé hodnoty a výhody, které můţe získat 

a vybírá tu nejvyšší.  

Hodnota získaná zákazníkem je dále porovnávána s jeho očekáváními a poţadavky. 

Pokud je firma svou nabídkou předčila a hodnota je tedy vyšší, je zákazník spokojen, je-li 

tomu naopak, objevuje se nespokojenost. V knize Moderní marketing se píše: „Pokud výkon 

očekávání splní nebo předčí, je kupující spokojen nebo dokonce nadšen.“ [6] 

Spokojený či ještě lépe entuziastický zákazník přijde nakoupit znovu a navíc se svou 

zkušeností podělí s jinými spotřebiteli ve své referenční skupině. 

Na trhu svatebních sluţeb bude specifické to, ţe zákaznice se spíše vracet nebudou. 

Mocnou zbraní je však jejich reference a předávání zkušeností dále svému okolí. 
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3.4.1 Hodnota firmy pro zákazníka 

S rukou na srdci by si kaţdá firma měla zodpovědět otázku, kterou pokládá ve své 

knize Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu její autor Nirmalaya Kumar (2008, s. 37):  

„If you went of business, would anyone miss you?“ (Kdyby vaše firma zanikla, postrádal by ji 

někdo?) 

3.5 Potřeby 

Potřebu je moţno definovat jako pocit určitého nedostatku spojený s touhou jej 

uspokojit. Jak jsou rozmanité a různé lidské osobnosti, tak se různí jejich potřeby. Není 

to výmysl doby, technologie, organizace, je to emoce zakořeněná v člověku. „Tyto potřeby 

neobjevili marketingoví specialisté, jsou nedílnou součástí lidských bytostí.“ [6] 

Potřeby je moţno rozdělit do dvou skupin. Ty se mezi sebou liší stupněm naléhavosti 

a zejména svou podstatou. Jedná se o skupinu potřeb niţší a vyšší. Niţší představují 

fyziologické nedostatky nutné k naplnění a pocity bezpečí. V literatuře taky často bývají 

označeny jako „nedostatkové“. K těmto nedostatkovým se ještě někdy řadí potřeby lásky 

a sounáleţitosti, které významný americký psycholog Abraham Harold Maslow umístil 

doprostřed své revoluční pyramidy hierarchie potřeb.  

Obr. 3.1: Maslowova pyramida potřeb 

 

Zdroj: autor 

Jak je vidět z přehledné Maslowovy pyramidy, zbývají ještě „vyšší“ potřeby. Tyto se 

často pojmenovávají „existenční“. Zde řadíme touhu po uznání a úctě, seberealizaci. Proč jsou 

seberalizace

uznání a úcta

sounáležitost a láska

bezpečí

fyziologické
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vyšší? Proč je základna pyramidy tvořena niţšími potřebami? Člověk nejprve uspokojuje 

nejnaléhavější pocity nedostatku, které potřebuje k přeţití a základní psychické pohodě 

a jistotě. S mírou jejich naplnění, „šplháním“ po pyramidě na vrchol, je prostor k utišení 

dalších se ozývajících potřeb. Na samotný vrchol se někdy umisťuje také potřebu estetického 

cítění. 

Uzavření sňatku, vstup do manţelství, manţelský slib můţe být naplněním základny 

pyramidy. Můţe ji pokrývat skoro celou. Pro někoho naplní potřebu bezpečí, přináší lásku, 

vnese uznání, úctu např. v rámci sociálního statusu. Někdo se sňatkem můţe realizovat. 

Naplnění těchto různých individuálních, samostatných nebo provázaných, nedostatků 

a nutností jejich uspokojení je uzavřeno a odstartováno ve svatební den.  

Lidé ve vyspělých zemích neuspokojují své základní a rozvinutější potřeby tím, 

co je k dispozici, ale mohou a také vybírají. [6] 

Potřeby jsou základním zdrojem motivace. Na stejné úrovni jsou zde emoce a jsou 

spolu provázány. Uspokojení, resp. neuspokojení potřeby je spojeno s příjemnými či naopak 

nepříjemnými emocemi. [17] 

Potřeba rodí přání. Přání zase poţadavek. Přání podloţená kupní silou (v různých 

zemích jinak silnou) se transformují na poptávku.  

3.6 Nákupní chování a rozhodování 

Kaţdý člověk hraje roli zákazníka, kaţdý něco objednává, nakupuje a platí. Vše, co jej 

přitom ovlivňuje, dokáţou částečně ukázat různé modely spotřebního chování. 

3.6.1 Strom spotřeby 

Člověk, který statky nakupuje i spotřebovává, by měl být alespoň částečně znalý toho, 

co ovlivňuje jeho chování obecně a také by si měl uvědomovat, co má vliv na jeho spotřební 

a nákupní chování. Obtíţnost, rozsáhlost a náročnost tohoto poznání názorně ilustruje tzv. 

strom spotřeby. 
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Obr. 3.2: Strom spotřeby 

 

Zdroj: [17] 

3.6.2 Model černé skříňky 

Model tzv. black box je velmi často vyuţíván. I přes veškeré pokrokové technologie, 

rozvinutou medicínu, objem vědeckých poznatků je lidská mysl neprobádaným územím. 

Místem, které je tak sloţité a jakékoliv pokusy o standardizaci procesů a dění lidského 

myšlení, ţe jsme schopni jej prozatím chápat pouze omezeně, v úzkých mezích. Proto je tato 

část označována jako „černá skříňka“.  
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Model je zkonstruován velmi jednoduše. Je zde podnět, který v konečném důsledku 

vyvolá určitou reakci. Avšak mezi tímto „vstupem“ a „výstupem“ se nachází ona zmiňovaná 

černá skříňka, která je ovšem ještě ovlivňována proměnnými.  

Model lze jednoduše vyjádřit nákresem: 

Obr. 3.3: Model černé skříňky 

 

Zdroj: autor 

Vstupy, jinak také podněty, v sobě zahrnují jak marketingové prvky, tak osobní vlivy. 

Do marketingových patří produkt, cena, distribuce propagace. Do osobních pak podněty 

ekonomické, technologické, politické a kulturní. Ne vţdy však působí všechny tyto podněty 

společně, mohou působit pouze některé.  

Černá skříňka je spotřebitel, jeho mysl, charakteristiky, zvyky a zvyklosti, hodnoty, 

jeho vlastní rozhodovací proces. 

Výstup je pak finální rozhodnutí, reakce kupujícího. V té se prolíná volba produktu, 

daného výrobku nebo sluţby, volba značky, volba prodejce, načasování koupě a rozhodnutí 

o disponibilní částce, kterou je zákazník ochoten vynaloţit na zvolený statek. [6] 

3.6.3 Rozhodovací proces 

Zákazník při rozhodování o pro něj nejvhodnějším produktu postupně prochází 

5 fázemi rozhodovacího procesu: 

Obr. 3.4: Rozhodovací proces 

 

Zdroj: [1] 

Není však nikde řečeno, ţe vţdy se musí projít všemi fázemi procesu. Vše záleţí na 

typu nákupního chování – jiné to bude u rutinního nákupu, kde se přeskočí např. hledání 

vstup černá skříňka výstup

rozpoznání 
potřeby

hledání 
informací

hodnocení 
alternativ

nákupní 
rozhodnutí

ponákupní 
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informací a jiné u extenzivního nákupu (zejména draţší věci), kde je racionální i logické 

absolvovat celý proces.  

Koupě nové sluţby nebo výrobku je vţdy svázána s rizikem, a proto je zákazník při 

svém rozhodování vázán na jednotlivé etapy. 

Zákaznice, které chtějí vyuţít svatebních sluţeb, budou procházet většinou fází 

rozhodovacího a nákupního procesu, některé moţná všemi fázemi. 

3.6.4 Spotřební a nákupní zvyklosti 

Nákupní a spotřební zvyklosti představují určitý způsob reakce na situace, které 

se opakují a mohou tak být částečně vyhodnocovány automaticky. Tyto zvyklosti slouţí 

k pochopení motivačních faktorů pro nákup výrobků, zboţí i sluţeb.  

Některé zvyklosti jsou podmíněny kulturně anebo vytvořeny sociálním prostředím.  

Dále můţe být zvyklostní chování zákazníka ovlivněno i místem prodeje či nákupními 

podmínkami. Okouzlení nabídkou všeho, co trh poskytuje, se začíná ztrácet v historii a klade 

se důraz i na čistotu v prodejnách, přístup personálu či kvalitu a úroveň obsluhy.  

Toto vše platí také pro chování na trhu svatebních sluţeb a zboţí. Tak, jak je člověk 

zvyklý nakupovat, se odrazí i v těchto „vodách“.  

3.7 Vliv skupin na chování a rozhodování spotřebitele 

Spotřebitelé při vyhledávání informací a hodnocení alternativ slyší mnoho referencí, 

tzv. word of mouth – slovo z úst. Tyto informace získává z členských skupin, do kterých 

patří. Jsou to zprávy nejen z primární skupiny (rodina, spoluţáci, přátelé a známí, 

spolupracovníci), ale také ze sekundárních skupin, jako jsou náboţenské skupiny a odborové, 

profesní svazy. 

Skupiny, které přímo nebo nepřímo slouţí jako srovnání při vytváření chování 

a postojů, se nazývají referenční.  

3.7.1 Referenční skupina 

Mají přímý nebo nepřímý vliv na chování a názory člověka. Skupina dokáţe ovlivnit 

pomocí poskytovaných referencí a postojů spotřební a nákupní chování.  
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3.7.2 Aspirační skupina 

Je to referenční skupina, do které si člověk přeje patřit. Jiţ částečně jej ovlivňuje 

a poskytuje informace.  

3.8 Nakupování přes internet 

Obchodování přes internet se stalo fenoménem, synonymem pro XX. století. [8] 

Dnes by se jiţ stěţí hledala osoba, která nezná pojem nakupování přes internet nebo e-

shop.  

Veškeré elektronické obchody, nakupování, e-aukce, samotná jednoduchá komunikace 

přes internet by nebyla moţná bez vývoje informačních technologií i technologií jako 

takových. Bez široké dostupnosti k veřejnému internetu by však tyto koncepty neměly 

význam, prostor k rozvíjení ani ţádnou budoucnost. [9] 

3.8.1 Elektronické obchodování 

E-obchod spadá pod širší pojem elektronického podnikání, které kromě uvedeného 

v sobě zahrnuje také další vztahy a činnosti podniku s jinými podniky a partnery. 

Komunikace se mezi všemi zúčastněnými řeší pomocí elektronických médií, 

telekomunikačních a počítačových sítí. 

Lze říci, ţe elektronický obchod je vlastně obchodování prováděno elektronicky. Mezi 

činnosti zde zahrnované patří samostatný proces prodeje zboţí nebo sluţby a dále doplňkově: 

výměna zákaznických informací, poskytování klientských údajů, provádění plateb, reference 

apod. pomocí počítačů a jejich sítí. 

3.9 Marketingový výzkum v prostředí internetu 

Na internetu jsou k dispozici téměř libovolná data. Společnost, která umí vyuţít 

informace ve svůj prospěch, vyhraje. Ve stejné situaci je zákazník. Ten, jenţ umí 

vyhodnocovat dostupné zdroje, dokáţe si je protřídit a vybrat to nejvhodnější, bude si moct 

stanovit, co nejlépe uspokojí jeho potřeby.  

Lidé si mohou vyměňovat informace, sdělovat si zkušenosti nebo od jiných čekat 

odpovědi na otázky.  

V dnešní době tyto procesy jiţ přestávají být nákladné a náročné na čas či obtíţné.  
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Marketingový výzkum můţe probíhat s interními daty, dostupnými na vnitřní síti – 

intranetu nebo na externích datech, veřejně publikovaných na internetu. [9] 

Na internetu je v dnešní době nepočitatelné mnoţství dat. Je nutno si uvědomit, ţe 

ne všechny jsou pravdivé, aktuální, kvalitní či s dobrou vypovídací hodnotou. K informacím 

se spotřebitel můţe dostat prakticky kdykoliv a odkudkoliv.  

Informace lze jednoduše najít díky tzv. vyhledávačům, které naleznou potřebná data 

dle zadaných klíčových slov téměř v ten samý okamţik po zadání poţadavku.  

Vyhledávání jednotlivých salonů či organizací poskytujících poţadované svatební 

sluţby nebo prodávajících svatební sortiment probíhá také přes vyhledávače. Nicméně 

je pravdou, ţe se ve výsledcích mohou objevit také jiţ neaktivní stránky, zastaralé 

či nefungující.  

Autorka si myslí, ţe podstatná část zákazníků vyuţívá před samotným rozhodnutím 

o koupi dané věci informace veřejně dostupné a upotřebí také reference umístěné 

na různorodých portálech.  
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4 Metodika výzkumu 

Měření úrovně poskytovaných sluţeb jednotlivých svatebních salonů probíhalo ve 

dvou etapách, etapě přípravné a realizační.  Pro zpracování daného tématu se autorka rozhodla 

vyuţít kvalitativního výzkumu, a to méně časté metody tzv. mystery shoppingu. 

Mystery shopping je druh terénního experimentu, protoţe bude testován ne spotřebitel, 

ale prodejce; utajený nákup se provede ve vybraných salonech. [10] 

4.1 Etapa přípravná 

Výběru svatebních sluţeb a svatebního zboţí je vţdy věnována zvláštní péče. V dnešní 

době je nemyslitelné, aby se někde v poskytování sluţeb nebo v prodeji zboţí vyskytla chyba. 

Při důleţitosti a významnosti těchto produktů pro zákazníky se mohou vyskytovat 

nesrovnalosti, ale vţdy je na místě, aby byly uspokojeny optimálně a s hodnotou pro 

spotřebitele. Svatební salony jsou organizace, kterými projdou desítky či stovky zákaznic 

a zákazníků ročně. Samozřejmostí je individuální přístup.  

Cílem výzkumu je především zjistit a zhodnotit úroveň poskytovaných sluţeb a zboţí 

v jednotlivých salonech. Interesantní by mohlo být porovnání výsledků z organizací v Česku 

a Polsku, které jsou si geograficky velmi blízké, avšak v této problematice by se mohly lišit. 

Porovnání by mohlo přinést informaci, zda se můţe očekávat, ţe spotřebitelé budou mít 

důvod vyhledávat a kupovat svatební díla u konkurence v zahraničí. Výsledky by měly určit, 

zda je proč šířit kladné „word of mouth“, které přitahuje další a další klienty, a zjistit, kde 

je prostor pro zlepšení.  

Přípravná etapa zahrnovala vytvoření plánu výzkumu a také přípravu podkladů 

k provedení „utajeného nákupu“.  

Tato etapa zahrnuje přípravu všech aspektů, které budou zkoumány – a tou je nejen 

osoba prodejce, ale také další významné prvky, které mají vliv na poskytovanou sluţbu – 

interiér, šíře nabídky, čistota prostor, čekací doba na obslouţení apod.  

4.1.1 Plán výzkumu 

Ve výzkumu bude vyuţito jak primárních dat, získaných pomocí mystery shoppingu, 

tak dat sekundárních, které autorka získá „od stolu“, studiem www stránek a prospektů, 

budou-li takové k dispozici. Metoda utajeného nákupu byla zvolena jako nejvhodnější díky 
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tomu, ţe pozorovaný neví o tom, ţe je sledován a chová se v dané, pro něj přirozené, situaci 

tak, jak je u něj běţné. 

Z utajeného nákupu nebudou pořizovány záznamy elektronickým způsobem, tzn. 

ţádné videonahrávky, fotografie, hlasové nahrávky. Výhodou je, ţe nedochází k porušování 

práv pozorovaného a ke zkreslování údajů, např. pozměněným chováním. Takto je moţno 

získat objektivizovaná data.  

Základním souborem jsou svatební salony v Euroregionu Těšínské Slezsko.  Výzkum 

bude proveden ve 4 českých a 4 polských svatebních salonech. 

Pro zaznamenávání dat se vyuţije záznamový arch, který je zahrnut v přílohách (viz 

příloha č. 1). 

Rozpočet je tvořen nutnými výdaji na tisk záznamového archu, který umoţní ihned 

po skončení mystery shoppingu zapsat relevantní údaje, a také cestovními výhradami ve výši 

750,- Kč (pohonné hmoty).  

4.1.2 Výběr svatebních salonů 

Jak bylo uvedeno, základním souborem byly veškeré svatební salony, ve kterých se 

buď šaty půjčují, kupují nebo šijí a to na území euroregionu Těšínské Slezsko. Po pečlivé 

úvaze byly zvoleny salony: 

 v Havířově (Mirael),  

 v Karviné (Romance),  

 v Dolní Lutyni (Emmi Mariage), 

 v Českém Těšíně (Vanessa). 

V Polsku byly 3 salony vybrány z Cieszyna a 1 ze Skoczowa.  

Jedná se o salony: 

 Salon Sukień Ślubnych Alicja, 

 Salon Ślubny Sensuelle, 

 Ślub Centrum Svadba, 

 Suknie Ślubne Izabela (Skoczów). 

Jak v České republice, tak v Polsku je mnoho půjčoven a obchodů se svatebními šaty 

a potřebami. Pro výzkum byly omezeny lokalitou, ve které autorka ţije, a tím je Těšínské 
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Slezsko. Důvodem pro jejich výběr byla dobrá dostupnost a blízkost míst pro provedení 

výzkumu. Nespornou výhodou je také jejich dostatečný počet v daných lokalitách.  

4.1.3 Časový harmonogram 

Časový harmonogram má za úkol přehledně zobrazit, v jakém časovém rozmezí 

probíhal výzkum daného problému. 

Tab. 4.1: Časový harmonogram 

Činnost/období Listopad 

2011 
Únor  2012 

Březen 

2012 
Duben   2012 

Specifikace problému x    

Tvorba záznamového archu  x   

Pilotáţ  x   

Sběr údajů   x  

Analýza   x  

Vyhodnocení údajů    x 

Závěrečná doporučení    x 

Zdroj: autor 

4.1.4 Záznamový arch 

Záznamový arch v sobě zahrnuje 71 hodnotících hledisek vybraných dle 

marketingového mixu pro sluţby. Odpovědi jsou jednoduché – ano, ne, a to z důvodu 

dosaţení co nejvyšší objektivity. 

Pilotáţ proběhla na začátku března ve svatebním salonu v Třinci. Některá hlediska 

byla upravena a některá se ukázala jako nevhodná, byla tedy z archu vyřazena.  

4.2 Realizační fáze 

Realizační fáze je sloţena ze dvou etap; nejprve probíhal sběr a zpracování 

sekundárních, poté primárních dat. 

4.2.1 Sběr sekundárních dat 

Mezi sekundární data byly zařazeny informace z www stránek jednotlivých salonů 

a také získané na veletrhu Nevěsta 2012 ze dne 2. – 4. února 2012 a před samotným 
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výzkumem. Toto se týkalo salonu Romance a Emmi Mariage. U polských byla zjišťovaná 

data pouze z internetových zdrojů.  

4.2.2 Sběr primárních dat 

Primární data byla získávána během března 2012 ve všech uvedených místech: 

Havířov, Dolní Lutyně, Karviná, Český Těšín, Cieszyn, Skoczów pomocí záznamového 

archu.  

Výběrovým souborem byly salony: 

 Mirael, s.r.o., 

 Emmi Mariage, 

 Romance, s.r.o., 

 Vanessa, 

 Sensuelle, 

 Alicja, 

 Izabela, 

 Svadba.

 

4.2.3 Zpracování dat 

Před vyhotovováním analýz byla data ze záznamového archu přenesena 

do tabulkového kalkulátoru MS Excel. V dubnu 2012 byly v Excelu provedeny výpočty, 

zhotovily se grafy a proběhly analýzy. 

Příprava podkladů pro vyhodnocení dat 

Pro podrobnější vyhodnocení dat byl proveden výzkum, který měl určit preference 

spotřebitelů. Na základě výsledků pak bylo objektivně určeno, kterým prvkům budou 

přiřazeny váhy. 

Výzkum probíhal na základě krátkého záznamového archu, který měl určit preference 

zákaznic. 

Základním souborem byly pouze ţeny bydlící v Českém Těšíně a v Polsku výzkum 

probíhal na území Cieszyna. Výběrovým souborem se stalo 10 náhodných ţen (5 z ČR, 

5 z PL), ve věku 20-30 let.  

Respondentky měly po krátkém vysvětlení, co které hledisko obsahuje a o čem 

pojednává, vybrat, které jsou pro ně: 

a) důleţité, 

b) lhostejné (jsou vůči němu indiferentní), 
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c) nedůleţité.  

Tento jednoduchý dotazník je uveden v přílohách. 

Na základě výsledků pak byly jednotlivým hlediskům přiřazeny váhy. Faktorům 

označeným jako důleţité (3 ze všech 10) byla dána váha větší neţ hodnota 1. Hlediska, vůči 

kterým jsou respondentky indiferentní, měly určenou váhu 1 (4 ze všech faktorů). Prvkům, 

které respondentky uvedly jako nedůleţité, byla z důvodu matematické správnosti přiřazená 

váha menší neţ hodnota 1: 

 váha pro důleţitá, podstatná kritéria – 1,3, 

 váha pro kritéria, vůči kterým jsou zákaznice indiferentní – 1, 

 váha pro zcela nedůleţitá kritéria, ta, která nemohou ovlivnit – 0,7. 

Význam vyhodnocení výsledků také na základě převáţení je ve větší vypovídací 

schopnosti o důleţitosti jednotlivých hledisek pro ţeny, které jsou potencionálními zákazníky. 

4.2.4 Problémy vzniklé při sběru dat 

Problémem při sběru dat se u polských salonů ukázala nefunkčnost www stránek 

salonu Svadba (nefunkční odkazy či zahlcení reklamami, které znemoţňovaly pouţití 

odkazů). 

V České republice se potíţe vyskytly u 1. výzkumu, a to u salonu Vanessa, s.r.o., kde 

v průběhu uvedené otevírací doby nebylo moţno přijít, protoţe bylo zavřeno (během 2 týdnů 

při 3 návštěvách, byl salon otevřen pouze 1x, výzkumník přišel vţdy v jinou denní dobu).  
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5 Analýza úrovně služeb 

V této kapitole proběhne analýza poskytovaných sluţeb pro kaţdý salon samostatně 

i souhrnně pro kaţdý stát. Na konci se porovnají výsledky Polska a České republiky. 

Analýza jednotlivých salonů 

V následující kapitole budou uvedeny výsledky získané pomocí mystery shoppingu 

a mystery pozorování provedeném v jednotlivých salonech. 

5.1 Salony v ČR 

Pro analýzu byly vybrány 4 české svatební salony, ve kterých proběhl utajený nákup, 

a to ve městech: Český Těšín, Karviná, Dolní Lutyně, Havířov. 

5.1.1 Svatební salon Vanessa 

Svatební salon Vanessa je jedním ze dvou salonů v Českém Těšíně. Kromě něj zde 

funguje ještě Barbara, která je více rozsáhlá a má své pobočky v Bystřici, Třinci a Mostech 

u Jablunkova.  

Vanessa je zavedená firma působící v Českém Těšíně. Jako jediná z vyjmenovaných 

salonů pořádá svoje svatební přehlídky.  

Tento svatební salon kromě klasického půjčování šaty a jejich úpravu nabízí také 

moţnost ušití zcela nových šatů (svatebních nebo společenských) dle obrázku nebo katalogu.  

Mezi klasické sluţby se řadí úprava hotových svatebních šatů na míru zdarma, 

moţnost zakoupení doplňků – korunek, biţuterie, čelenek, ozdob do vlasů. Dále moţnost 

si dle katalogu objednat a zakoupit svatební a slavnostní obuv.  

Salon je schopen zajistit komplexní sluţby pro nevěsty – kadeřnici, kosmetičku – 

líčení a modeláţ nehtů. Spolupracuje s fotografickým studiem, nabízí dohodnutí videa, 

doporučuje osobu zabývající se výzdobou aut. 

Kromě dívčích šatů nabízí také chlapecké obleky, tyto však přímo v salonu vystaveny 

nejsou. 

Velmi zajímavá je komplexní nabídka salonu. Pokud si zde zákaznice rezervuje šaty 

a sloţí zálohu, získává slevu na prstýnky a svatební oznámení. 
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Zajímavosti: 

I. Otevírací doba 

Salon Vanessa má vzorně vyveden vstup do prodejny. Výloha je upravena, na dveřích 

se vyjímá logo a vyznačená otevírací doba. Během výzkumu však vyšlo najevo, ţe byť 

by mělo dle aktuální hodiny být otevřeno, dveře byly zamčené, uvnitř se nesvítilo a ani nebyl 

zanechán ţádný vzkaz. Teprve na třetí pokus, a to v průběhu dvou týdnů, se vydařilo přijít, 

kdyţ byl salon otevřený a domluvit si schůzku. 

II. Prozákaznický přístup 

Výzkum od začátku probíhal velmi poklidně. Personál však ne zcela respektoval přání 

zákaznice a snaţil se přesvědčovat o své pravdě. Za zcela nevhodné se však pokládají 

poznámky: 

 „Opravdu se mi nelíbíte ani v jedněch šatech.“ 

 „I v těch (šatech) vypadáte trochu jako klobása.“ 

 „Bílá barva Vám nesluší, oblékněte si růţové nebo ţluté šaty.“ 

 „Pokud eventuálně dokáţete zhubnout, přijďte v květnu, ale nezaručuji, ţe pro vás 

něco budeme mít.“ 

 „Tak se tedy rozloučíme, jiţ vám nemám co nabídnout.“ 

Je zřejmě jasné, ţe takovéto poznámky dokáţou potencionální zákazníci rozčílit nebo 

znechutit. Která nevěsta by pak měla eventuálně zájem si zde šaty vypůjčit nebo ušít? 

5.1.2 Svatební salon Romance, s.r.o. 

Romance, s.r.o. je jedním z 3 salonů v Karviné. Jeho sídlo je přímo v centru Karviné, 

ve Fryštátě. Salon se nachází aţ v 2. patře historické budovy na náměstí, ale i přesto je cesta 

řádně označena, takţe jej nelze minout.  

Nabídka svatebního salonu je velmi široká. Kromě standardních sluţeb jako 

je půjčování svatebních i společenských šatů nabízí také jejich prodej. 

Lákadlem jsou i výprodeje či moţnost si vypůjčit šaty větších velikostí.  

Přímo v salonu lze zakoupit výzdobu, doplňky pro nevěsty – biţuterii, závoje, spodní 

prádlo či punčochy.  
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Kaţdá poloţka zboţí v salonu je řádně označena cenovkou, toto platí i pro šaty, kde 

je uvedena jak cena půjčovného, tak cena za koupi daného modelu. 

Závoj ani slunečník nejsou zahrnuty v ceně půjčovného, toto vše se platí zvlášť. 

V tomto salonu momentálně běţí akce (do 31. 3. 2012) „kolo štěstí“, kde je moţné při 

rezervaci šatů do konce března vytočit zajímavou slevu na půjčovné. Nevěsta, která si zde 

vypůjčí šaty, má právo na slevu na prstýnky.  

Samozřejmostí pro tento salon je e-shop, který je dosti obsáhlý a je moţno si v poklidu 

vybrat zboţí a vyzvednout si je např. přímo v prodejně, pokud zákazník nechce platit 

za dobírku.  

Online si lze vybrat svatební šaty ve výprodeji, obuv, biţuterii, závoje, podvazky, 

kabelky, bublifuky a lampiony štěstí atd. 

Velikým lákadlem byla nabídka svatebních šatů vytvořených dle modelu vévodkyně 

Katherine, které se staly hitem po celém světě. 

Zajímavosti: 

I. E-shop 

Velkou výhodou salonu je jeho bohatý e-shop. Nezvyklostí, oproti jiným zkoumaným 

salonům, je moţnost přes e-shop vybrat svatební prsteny, a pak objednat v prodejně nebo 

přímo v daném partnerském zlatnictví. Cena je uváděná za gram zlata, takţe vypadá lákavě, 

celková cena se odvíjí od gramáţe – velikosti a poţadavku na šířku prstenu. 

II. Přímé srovnání s ostravskými salony 

Na svých www stránkách Romance přímo srovnává svůj salon s konkurenčními 

ostravskými salony. Svým sdělením můţe ovlivňovat zákaznice (viz příloha č. 4). 

III. Prozákaznický přístup 

Do svatebního salonu je moţno přijít bez domluvené schůzky, kdykoliv v otevírací 

době – je nutno se však připravit na 2-3 minutové čekání po zazvonění před zamčenými 

dveřmi.  

Přístup personálu zde byl vstřícný, ochota vyslechnout vysoká. Po sdělení poţadavků 

personál vybral zcela jiné šaty s poznámkou, ţe nevěsty vţdy mají jinou představu. Personál 
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skoro vůbec nekomunikoval, nic neříkal, pouze nejnutnější pokyny nebo poznámky, coţ 

způsobovalo subjektivní pocit stísněné atmosféry a přítěţe.  

 Nestandardně byly nabídnuty pouze 2 modely zcela jiné, neţ byla prvotní sdělená 

představa a poţadavek (nepřeplácané šaty s ramínky nebo zakrytými rameny 

vs. nabídnuté šaty korzetového typu s řasenou sukní a 1,5m dlouhou vlečkou). 

 Poslední si přímo personál zapsal jako vhodný se slovy, ţe model se upraví, aby 

seděl, aniţ by výzkumník přímo řekl, ţe si tyto šaty rezervuje. 

 V tomto salonu byl výzkumník upozorněn, ţe přichází šaty vybírat velmi pozdě, ţe 

takovéto čekání je nepříliš vhodné a neţádoucí. Tento fakt byl sdělen poznámkou: 

„Na co jste čekala? Takto pozdě vybírat šaty? To pak holky volají a brečí, ţe 

nemají šaty.“ 

Nemluvný personál nebo nevhodná poznámka mohou u zákaznic způsobit ztrátu 

zájmu o šaty nebo chuť je vůbec zkoušet. 

5.1.3 Svatební salon Emmi Mariage 

Salon umístěný v rodinném domě v Dolní Lutyni. Jeden z mladších salonů, na trhu 

se pohybuje teprve 5 let, z toho první 3 roky jako prodejna pouţitých šatů – bazarový prodej.  

Do Emmi Mariage je moţno přijít pouze po předem, telefonicky nebo e-mailem, 

domluveném termínu a specifikované hodině.  

Široká nabídka sluţeb přiláká týdně, dle slov majitelky, 8-10 zákaznic. Mezi standard 

zde patří, ţe zákaznici se věnuje maximum času, takţe pro jednu se vyhradí i 4 hodiny, pokud 

je třeba. Schůzky se domlouvají buď na dopoledne, nebo odpoledne, aby kaţdou individuální 

zákaznici nic nerušilo. 

Salon Emmi Mariage v Dolní Lutyni je v tomto regionu výhradním dovozcem 

a prodejcem šatů polské značky Emmi Mariage, čímţ si zajistil určitou úroveň exkluzivity. 

Dále se tyto šaty prodávají pouze Karlových Varech, Pardubicích, Plzni, Kolíně, Děčíně 

a Uherském Hradišti. 

V salonu jsou nabízeny šaty originálně zpracované a ušité dle nejnovějších trendů 

z kolekcí 2012, 2011 i 2010. Šaty se půjčují 2x, maximálně 3x a pak se prodávají.  

Veškeré doplňky jako bolerka a šály se buď půjčují samostatně, nebo dávají šít 

na míru. 
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K zakoupení jsou zde biţuterie, bolerka, kabelky i boty.  

Pánské oděvy ani doplňky v nabídce nejsou.  

Velmi důleţitým prvkem nabídky je moţnost si zkombinovat šaty z modelů různých 

kolekcí, čili 2010 – 2012 a šaty si dát ušít na míru a pak pouze vypůjčit; zákaznice si 

je nemusí kupovat.  

Zajímavosti: 

I. Prozákaznický přístup 

 V salonu nikdy nepřijímají více jak 2-3 zákaznic denně, aby kaţdá měla dostatek 

času na výběr a zkoušení. 

 Zákaznici i doprovodu je nabídnuto občerstvení – voda, čaj, káva a bonbony.  

 Personál nejdříve vyslechne představy a poţadavky, případně ukáţe katalog 

a vybere vhodné varianty šatů a vysvětlí, proč je zvolila. 

 Focení vybraných a zkoušených modelů je zde zdarma a je samotným personálem 

doporučováno. 

 Personál doporučoval také, zcela k překvapení autorky, zajít si ještě do jiného 

salonů, vyzkoušet jiné šaty a případně se vrátit.  

 Šaty jsou po výběru objednávány podle zákaznice, pokud nejsou přímo 

na prodejně v dané velikosti. 

5.1.4 Svatební salon Mirael 

Jeden ze tří konkurenčních salonů v Havířově. V tomto městě kromě Mirael-u funguje 

ještě svatební salon Tina a Ţanetka, které si dle slov majitelky ostře konkurují. V nabídce jsou 

svatební šaty různých značek i kolekcí. Kromě toho salon nabízí k půjčení bolerka a závoje.  

Zakoupit lze biţuterii, ozdoby na auta, podvazky a obuv.  

Vyberou si zde také jiné osoby, které si chtějí půjčit slavnostní oděvy.  

Pro dotaţení svatebního snaţení je zde k výběru 10 katalogů svatebních oznámení 

a pozvánek ke stolu. Je moţno si zde také vybrat svatební prsteny od několika tuzemských 

firem. 
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Zajímavosti: 

I. Prozákaznický přístup 

 Personál si uzurpoval právo na doporučování vhodných alternativ šatů a dá se říci, 

subjektivně, ţe nutil k vyzkoušení i šaty, které si zákaznici nelíbily. 

 Při zkoušení šatů se polonahá zákaznice ukazuje ve výloze salonu. Z kabinky kde 

jsou zrcadla, ale není osvětlení, se vystupuje do prostoru salonu, z kterého vedou 

ven francouzská okna.  

 Doprovod si nemohl ani odloţit, natoţ se někde posadit. Personál si jej vůbec 

nevšímal ani s ním nekomunikoval. 

 Zákazníci si při vstupu do salonu musí zout boty. 

II. Služba 

 Salon nabízí netradičně barevné šaty, kromě standardně bílých a ecru. Barvy 

se pohybují od pastelových po velmi syté, tmavé. 

 V salonu nabízejí šaty 15 značek a všechny modely, které jsou na www stránkách, 

si lze reálně vyzkoušet v půjčovně. 

5.2 Salony v PL 

Salony v PL se vyznačovaly tím, ţe ve všech uvedených případech nabízí ušití zcela 

nových šatů, které se po zaplacení stávají majetkem zákaznice. Kromě této sluţby však 

poskytují standardní výpůjčku svatebních šatů a doplňků nebo i prodej vystavených modelů. 

Tyto sluţby avizovaly všechny ze zkoumaných salonů. 

5.2.1 Sensuelle Moda Ślubna 

Sensuelle Moda Ślubna je salon umístěný v jedné z postranních historických uliček 

Cieszyna. Jeho poloha je více neţ atraktivní, nachází se totiţ hned vedle významné památky 

z dalekých dějin Polska a Těšínska, vedle Studny tří bratří. Byť vznikla teprve nedávno, 

v roce 2010, chlubí se širokou řádkou spokojených zákaznic.  

Salon je spíše menší, svatebních šatů je zde pouze několik modelů, které je moţno 

si vypůjčit nebo koupit. Kromě těchto jiţ standardních sluţeb, převaţuje šití modelů přímo 

na míru zákaznici, a to dle obrázku nebo nabídky z několika různých katalogů v salonu. 
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Dále v nabídce figurují různé doplňky – bolerka a závoje, které se kupují nebo rovněţ 

šijí na zakázku. V salonu je moţno si vybrat z několika různých druhů obuvi, biţuterie. 

Zakoupit lze také voničky a prvky výzdoby, kromě výše uvedeného nabízejí také katalogy 

svatebních oznámení a pozvánek ke svatebnímu stolu. 

Pokud si chce zákaznice pořídit vše pod jednou střechou, je to moţné. Kromě 

svatebních šatů a obuvi zde vybere spodní prádlo, punčochy, závoj, rukavičky i podvazky. 

Na výzdobu lze např. zakoupit balony štěstí, ozdobné krabičky, figurky na dort nebo 

polštářky pod svatební prsteny. 

Zajímavosti: 

I. E-shop 

Salon Sensuelle Moda Ślubna provozuje také svůj e-shop. V nabídce lze nalézt 

nejenom zboţí, které je reálně na prodejně, ale lze zde objednat více sortimentu. Svatební 

zboţí je přehledně uspořádáno a po objednání si je bohuţel nelze vyzvednout přímo 

na prodejně bez poplatku za balné a poštovné. 

Velikým plusem je česká verze e-shopu, ve které jsou sice drobné chyby, ale přece 

jenom je to krok směrem k potencionálnímu českému zákazníkovi, který si orientačně vytvoří 

představu o sluţbách a zboţí poskytovaných salonem Sensuelle. Byť je e-shop v češtině, 

smlouva je v polštině a není moţno zboţí poslat do zahraničí, výjimkou je domluva mezi 

prodejcem a kupujícím.  

II. WWW stránky 

Salon si je vědom své strategické pozice na hranici dvou států, proto jsou jeho www 

stránky v polštině i češtině. Stejně jako u e-shopu, se na www stránkách vyskytují drobné 

chyby, ale i tak se to dá povaţovat za veliké plus a snaha o kvalitní prozákaznický přístup. 

III. Prozákaznický přístup 

Na začátku mystery shoppingu nebyla přítomna majitelka a zároveň zodpovědná 

osoba. Nakupující chtěla odejít, ale pozdrţel ji rodinný příslušník personálu, nabídl 

občerstvení a ukázal katalogy. Personál se ihned po příchodu omluvil za nepřítomnost 

a věnoval se zákaznici. 

 Personál nabídl firemní notebook k nahlédnutí na internet a ukázce typu šatů, které 

by si zákaznice dala ušít nebo by si ráda vypůjčila. 
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 Vzhledem k časové náročnosti svatebních příprav – dle slov personálu, se šaty 

ušijí jiţ za 6 týdnů od první schůzky na míru. 

5.2.2 Salon Sukien Ślubnych Alicja 

Salon z Cieszyna působí na trhu jiţ od roku 1998, coţ mu jistě dává výhodu díky 

tradici a image. Salon je nedávno renovovaný.  

Ve své nabídce má různé typy a modely šatů, které reálně korespondují s nabídkou na 

webových stránkách. 

Kromě vypůjčení či zakoupení svatebních šatů, si lze objednat model na míru 

a to nejen pro nevěstu, ale také oblek pro ţenicha. Šijí zde také oděvy pro slavnostní 

příleţitosti nebo pro dívky a chlapce k 1. svatému přijímání. 

Zakoupit lze závoj, obuv, spodní prádlo nebo si lze individuálně objednat ušití 

jakéhokoliv doplňku. Pokud je třeba také oblečení pro druţičky, v salonu si jistě vyberou. 

Jiţ standardně si je moţno zakoupit rukavičky, kabelky, věnečky pro nevěstu i pro 

druţičky, případně pro dívky ke konfirmačním šatům, dále oznámení, voničky pro 

svatebčany, svědky i rodiče nebo i peleríny a šály.  

Zajímavosti: 

Salon vypadá na internetu velice lákavě. Budova je sice omšelá, ale to uţ je dáno 

historickým rázem Cieszyna a jeho budov. Na webových stránkách je salon prezentován jako 

luxusní místo s atraktivně naaranţovanými šaty. O to větší překvapení zákazníky čeká 

po příchodu do reálné prodejny. Právě ta stěna, která je na fotografii umístěna na internetu, 

je jediná výrazně vymalovaná a nasvícena s ukázkou šatů. Zbytek stěn a samotný salon 

je osvětlen slabě a není renovován.  

 Šaty nepůsobivě visí na příliš krátké tyči, která zasahuje do prostoru. Část šatů 

se tísní také v místnosti pro personál. 

 V nabídce je také obuv, nevypadá však, ţe by někdo měl zájem ji kupovat – 

ve vitríně byla viditelně zaprášena a subjektivně staromódních tvarů.  

 V salonu byla citelná zima, personál oblečen v tlustém svetru a nepříjemně tam 

páchlo zatuchlinou. 
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5.2.3 Izabela Salon Sukni Ślubnych i Wizytowych 

Izabela je jedním ze dvou svatebních salonů ve Skoczově, které jsou od sebe pouze 

100 m. Je to vlastně svatební salon a prodejna různých společenských šatů v jednom. 

Jak byl výzkumník informován, nyní se šije šaty pro odhadem 100 zákaznic 

a v hojném zastoupení se klientkami staly také nevěsty z Čech. 

Salon je situován blízko historického centra, právě zcela na hojně navštěvovaném 

náměstí s originální osvětlenou kašnou. Salon nelze přehlédnout díky rozměrnému poutači 

na budově, ve které se nachází. Cesta na 2. patro, kde je umístěn, je dostatečně označena 

šipkami. 

V salonu Izabela se šaty půjčují nebo kupují. Kupují se však šaty šité na míru, takţe 

jsou zcela přizpůsobeny mírám zákaznice. Jednotlivé šaty je moţno zkombinovat, ale 

za příplatek a personál upozornil, ţe nezaručuje stejně efektní výsledek, jako u jiţ 

vytvořených modelů. 

Zakoupit lze i obuv a biţuterii či závoje. V nabídce jsou i prvky výzdoby (balonky) 

či voničky pro svatebčany. 

Neexistuje zde moţnost zamluvit si fotografa nebo zakoupit oznámení či vyuţít sluţeb 

kosmetičky nebo kadeřnice. 

Zajímavosti: 

 Většina biţuterie je ručně zhotovována – kaţdý kus je originál – zejména vlasové 

ozdoby. Na přání zákaznice lze zhotovit šperk přímo pro ni.  

I. Prozákaznický přístup 

 V interiéru panovala velmi citelná zima, coţ je pro kaţdou zákaznici velmi 

subjektivní, ale personál oblečený do svetru příjemné atmosféře nepřispíval. 

 Naprostým překvapením byl přístup personálu ke zkoušení šatů. Autorce práce 

se líbily dva modely. Byla však vyzvána, aby si zvolila pouze jedny šaty, 

a ty si vyzkouší. Bylo řečeno, ţe zkouší se ty šaty, které se líbí nejvíc.  

 Personál před tím, neţ zjistil, ţe si zákaznice chce šaty vyzkoušet, upozorňoval, ţe 

není moţno si na šaty šáhnout, aby se neušpinily. Toto se můţe ukázat klíčové 

zejména v okamţiku, pokud přijde zákaznice se seriózním zájmem dát si šaty ušít 

nebo koupit a nebude si moct ani zjistit, z jakého jsou materiálu. 
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 Objektivně řečeno, není příliš vhodné naznačovat zákazníkovi, ţe jeho ruce nejsou 

čisté, a ţe by mohl šaty znečistit. 

II. Služba 

 Ušití šatů je moţné pouze, pokud se zákaznici vezmou míry, coţ je logické. K této 

zkoušce je však nutno mít boty, které k těmto šatům budou nošeny a spodní prádlo 

určené pod tyto šaty. Vzhledem k tomu, ţe šaty je třeba dát šít nejméně 3 měsíce 

před svatbou, takţe je třeba počítat i s pořízením těchto produktů. 

 I kdyţ je na www stránkách avizováno, ţe šaty je moţno půjčit, nebylo 

to personálem nabídnuto, pouze ušití zcela nových šatů na míru. 

 Ve vitrínách byly umístěny jak svatební doplňky (často zhotovované na zakázku) 

ale i obuv, která byla v několika modelech i odstínech, takţe je opravdu moţnost 

si vybrat.  

5.2.4 Ślub CENTRUM Svadba 

Salon lze nalézt přímo za hraničním přechodem, těsně vedle mostu Druţby. Kromě 

obleků se zde nachází také půjčovna a prodejna svatebních šatů. 

V nabídce jsou také doplňky ke svatebním šatům, které se kupují přímo nebo dávají šít 

podle přání zákaznice. K půjčovaným šatům si lze vypůjčit také doplňky. 

Svatební šaty se půjčují tradičně jednodílné nebo si lze vypůjčit i starší typy 

dvoudílných modelů.  

Standardně jsou v nabídce závoje, bolerka, šály, biţuterii, podvazky a jiné. Lze zde 

objednat také voničky pro hosty a také zdobnější verze pro bliţší příbuzné. 

Salon v současné době zřejmě končí svou činnost nebo se chce zbavit starých kolekcí, 

neboť jiţ delší dobu (2 měsíce) nabízí vysoké slevy a hlásí výprodej. 

Zajímavosti: 

 Nepříliš dobře působí hrubka v názvu salonu, který je uveden na více místech. 

 V salonu chybí zvonek při dveřích nebo jiná signalizace, ţe vešel zákazník. Při 

prvním pokusu o utajený nákup, autorka po 6 minutách odešla, aniţ by si ji někdo 

všimnul, natoţ věnoval.  
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 Veškeré úpravy půjčovaných i kupovaných šatů se zahrnují do ceny – bez rozdílu 

rozsahu úprav. 

 Na www stránkách si lze stáhnout Řád půjčovny.  

 Kromě půjčovného se platí ještě kauce, která se započítává do celkové ceny.  

5.3 Porovnání salonů za jednotlivé státy 

V této kapitole se uvedou souhrnné výsledky provedených mystery nákupů zvlášť 

za Českou republiku a zvlášť za Polsko. 

Hodnotící hlediska byla rozčleněna do okruhů dle jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu sluţeb a takto byla také vyhodnocována 
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5.3.1 Česká republika 

Zde bude provedena analýza českých salonů. 

Produkt 

V tabulce „produkt I“ jsou kritéria hodnotící podstatné doplnění sluţby – produkt, 

který si zákazníci do svatebního salonu vyzkoušet, a který si chtějí zapůjčit. 

Tab. 5.1: Produkt 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

produkt I         

efektní vystavení šatů 1 1 1 1 

pohodlná prohlídka šatů 1 1 1 1 

čistota šatů 1 1 1 1 

bezvadný stav (nepoškození) šatů 1 1 1 1 

přítomnost šatů nabízených na www 0 0 0 1 

šaty větších velikostí 0 1 1 1 

modely různých značek 1 1 0 1 

zastoupení více jak 3 značek 1 1 0 1 

úprava šatů dle přání švadlenou 1 0 1 0 

netradiční barevné šaty 0 0 0 1 

krátké svatební šaty 0 0 1 0 

Celkem 7 7 8 9 

Počet kritérií 11 11 11 11 

Vyjádření v % 63,6% 63,6% 63,6% 81,8% 

Jak je patrno, efektní vystavení šatů, fakt, ţe si je lze pohodlně prohlédnout, ţe 

vystavené šaty byly nepoškozené a čisté, splnily všechny salony. V salonech byly k vidění 

šaty více různých značek, pouze Emmi Mariage zastupuje pouze jednu značku a modely jsou 

pouze od jednoho výrobce.  

Pouze Mirael měl všechny šaty uvedené na www stránkách také reálně na prodejně. 

Salon Vanessa neměl v nabídce šaty větších velikostí (42+), ty byly pouze k ušití 

na míru a koupení, pokud vůbec. 

Upravit šaty na míru nabízel pouze salon Vanessa a Emmi Mariage.  

Atypické modely byly zastoupeny pouze u salonů Emmi Mariage (krátké šaty) 

a Mirael (netradiční barevné – syté i pastelové odstíny). 

Celkově nejlepší hodnocení získal salon Mirael, který splnil 81,8 % kritérií v dané 

oblasti. Zbylé 3 salony vyhověly stejně v 63,6 % kritérií, i kdyţ se skladba splnění různí. 
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Doplňky 

Tab. 5.2: Doplňky 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

produkt II         

možnost vybrat obuv 0 0 0 1 

bezvadný stav (nepoškození) obuvi 1 1 1 0 

více druhů obuvi 0 0 0 1 

možnost vypůjčení doplňků 1 1 1 1 

možnost zakoupení doplňků 1 1 1 1 

více druhů doplňků 1 1 1 1 

katalog doplňků 0 0 1 0 

nabídka pánských oděvů 0 0 0 1 

doplňky k pánským oděvům 0 0 0 1 

Celkem 4 4 5 7 

Počet kritérií 9 9 9 9 

Vyjádření v % 44,4% 44,4% 55,6% 77,8% 

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, nejlépe daná kritéria naplnil salon Mirael 

(77,8 %), který také jako jediný má ve své nabídce obuv a pánské oděvy. 

Emmi Mariage, který se s 55,6 % stal druhým nejlépe hodnoceným, měl svůj katalog 

doplňků.  

Vanessa a Romance naplnily zcela stejné kritéria a jejich hodnocení je 44,4 %.  

Doplňkové sluţby 

Tab. 5.3: Doplňkové sluţby 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

produkt III         

možnost zamluvit kadeřnici 1 0 0 0 

možnost zamluvit kosmetičku 1 0 0 0 

možnost zamluvit fotografa 1 0 0 0 

katalog prstýnků či kontakt na zlatnictví 1 1 0 1 

zakoupení či objednání voniček 1 1 1 1 

koupě nebo objednání výzdoby 1 0 0 1 

Celkem 6 2 1 3 

Počet kritérií 6 6 6 6 

Vyjádření v % 100,0% 33,3% 16,7% 50,0% 

Všechna kritéria spadající pod doplňkové sluţby splnil jako jediný salon Vanessa. 

Ţádný z nich nebyl naplněn u Emmi Mariage, který se zaměřuje pouze na půjčování a prodej 

svatebních šatů, eventuálně doplňků (bolerka, závoje). 
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Cena 

V kritériích, která byla hodnocena, získal nejlepší hodnocení salon Romance, s.r.o., 

který splnil 2 z 3 vybraných hledisek, čili dosáhl 66,7 %. Ţádné hledisko z daného okruhu 

nesplnil salon Vanessa a Emmi Mariage. 

Tab. 5.4: Cena 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

cena         

cenovka na šatech 0 1 0 0 

vypůjčení doplňků v ceně 0 0 0 1 

ceny uvedená na www  0 1 0 0 

Celkem 0 2 0 1 

Počet kritérií 3 3 3 3 

Vyjádření v % 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 

Cenovku na šatech měly pouze modely v salonu Romance, kde na nich byla uvedena 

cena jak za půjčení, tak za koupi.  

Doplňky se do půjčovného započítávaly v salonu Mirael, zde se jednalo o bolerko, 

závoj, pompadúrku a háčkovaný slunečník.  

Ceny na www stránkách neuváděl ţádný salon, pouze Romance zmiňuje cenové 

rozmezí půjčovného. 

Komunikace 

Jak je vidět v níţe uvedené tabulce, veškerá kritéria splnil pouze salon Romance, s.r.o. 

Zbylé naplnily pouze polovinu z nich.  

Tab. 5.5: Komunikace 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

komunikace         

vývěsný štít, logo 0 1 1 0 

vzhled výlohy 1 1 0 1 

Celkem 1 2 1 1 

Počet kritérií 2 2 2 2 

Vyjádření v % 50,0% 100,0% 50,0% 50,0% 

Zajímavým zjištěním bylo, ţe salon Emmi Mariage, byť měl dobrou polohu 

(u silničního tahu), nebyl nijak zvláště označen a bylo stěţí poznat, ţe se zde půjčují šaty. 

Logo se nachází ne z viditelné strany, ale je umístěno na budově, kde jej stíní vegetace.  
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Distribuce 

Ne vţdy je moţno umístit půjčovnu či prodejnu do nejpřístupnějšího místa, příkladem 

jsou např. firmy umístěné v rodinných domech. Důleţité je si uvědomit, ţe se zákazník musí 

v tomto případě nějak k poskytovateli dostat. V dnešní době je podstatné si uvědomit, 

ţe nakupování přes e-shopy šetří čas a je pohodlné, proto se rozhoduje i o těchto hlediscích. 

Tab. 5.6: Distribuce 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

distribuce         

parkovací místa 1 1 1 1 

zastávka MHD 1 1 0 1 

možnost e-shopem koupit doplňky 0 1 0 0 

možnost e-shopem koupit výzdobu 0 1 0 0 

Celkem 2 4 1 2 

Počet kritérií 4 4 4 4 

Vyjádření v % 50,0% 100,0% 25,0% 50,0% 

Všechna kritéria splňoval salon Romance, má proto 100 %. Pouze 1 ze 4 faktorů 

vyhověl salon Emmi Mariage (25 %). 

Personál 

To, jak je zákazník spokojen se sluţbou, závistí také na personálu. 

Tab. 5.7: Personál 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

personál         

pozdrav personálu 1 1 1 1 

aktivita personálu po příchodu 1 1 1 1 

schopnost personálu poradit 0 1 1 1 

ochota radit 0 0 1 1 
akceptace přání zákazníka  
(nepřesvědčování o své pravdě) 0 1 1 0 

zdůvodnění rady personálu 1 1 1 0 

volba vhodné varianty šatů 0 1 1 1 

nabídka doplňků k vyzkoušení 0 1 1 1 

trpělivost personálu 0 0 1 1 

usměvavost personálu 0 1 1 1 

Celkem 3 8 10 8 

Počet kritérií 10 10 10 10 

Vyjádření v % 30,0% 80,0% 100,0% 80,0% 
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Výsledky výzkumu byly spíše vyrovnané, aţ na hodnocení personálu v salonu 

Vanessa. Ten kritéria splňoval pouze na 30 %, chyběla zde schopnost radit i ochota vůbec, 

volba šatů byla bez akceptace přání zákazníka, byla zde absence trpělivosti i úsměvu. 

Shodně o 80 % získaly salony Romance (absence ochoty poradit a trpělivosti) a Mirael 

(přesvědčování o pravdě personálu bez zdůvodnění). 

Všechna kritéria splnil salon Emmi Mariage, kde měl personál nejlepší přístup 

(100 %). 

Prostředí 

Pro analýzu bylo fyzické prostředí rozděleno na exteriér a interiér. 

Tab. 5.8: Prostředí exteriér 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

prostředí         

exteriér         

označení vchodu 1 1 1 1 

provozní doba ozn. 1 1 1 1 

vzhled vchodu 1 1 1 1 

Celkem 3 3 3 3 

Počet kritérií 3 3 3 3 

Vyjádření v % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

U všech českých salonů byl vchod řádně označen (název firmy, zodpovědná osoba), 

je nutno uvést, ţe toto je ze zákona povinné. 

Kaţdý salon měl také uvedenou otevírací dobu. Všechny vchody byly čisté, bez 

odpadků či jakéhokoliv smetí.  

Všechny salony splnily kritéria zvolená pro exteriér na 100 %. 

  



65 

 

Tab. 5.9: Prostředí interiér 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 
Mariage Mirael 

prostředí         

interiér         

osvětlení interiéru 1 1 1 0 

čistota podlahy 1 1 1 1 

vzhled zrcadel 1 1 0 1 

vhodné osvětlení před zrcadly 1 1 0 0 

dostatečná velikost kabinek 0 1 1 1 

hudba 0 0 0 0 

nepřítomnost nevybaleného zboží  
(uklizená prodejna) 1 1 1 1 

výzdoba interiéru 0 1 1 1 

žádný zápach v místnosti 1 1 1 1 

příjemná teplota 1 1 1 1 

vystavení doplňků 1 1 1 1 

posezení pro doprovod 0 0 1 0 

Celkem 8 10 9 8 

Počet kritérií 12 12 12 12 

Vyjádření v % 66,7% 83,3% 75,0% 66,7% 

Ţádnému ze salonu nelze vytknout nedodrţování čistoty – podlahy byly vzorně 

uklizené, stejné to bylo s nevybaleným zboţím, které se nenacházelo ani v jednom z nich. 

Příjemná teplota a absence zápachu jsou společné pro všechny zkoumané půjčovny.  

V salonu Emmi Mariage byl vzhled zrcadel na pováţenou – byly flekaté. V tomto 

salonu a také u Miraelu bylo světlo před zrcadly pouze přírodní – okna.  

V ţádném ze salonů nehrála hudba. 

K zamyšlení je pak fakt, ţe v salonu Vanessa a Romance nebyl prostor pro případný 

doprovod. Tento by celou dobu stál a případně si drţel svrchní oděv, protoţe zde nebyl ţádný 

věšák. 

Nejlépe byl hodnocen salon Romance, který splnil 83,3 % kritérií, dále pak Emmi 

Mariage s 75,0 %, zbylé dva naplnily hlediska z 66,7 %.  
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Procesy 

Tab. 5.10: Procesy 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

procesy         

možnost odložení věcí 0 1 1 0 

čekání kratší jak 5 min 1 1 1 1 

přítomnost www stránek 1 1 1 1 

přítomnost prospektů (vzít, půjčit) 1 0 0 0 

e-mailová domluva schůzky 0 1 1 1 

telefonická domluva schůzky 1 1 1 1 

možnost přijít bez domluvy 0 1 0 1 

přehlednost www stránek 1 1 1 1 

viditelnost fotografií v galerii 1 0 1 1 

reference nebo fotografie nevěst 1 0 1 0 

možnost e-shopem koupit výzdobu 0 1 0 0 

Celkem 7 8 8 7 

Počet kritérií 11 11 11 11 

Vyjádření v % 63,6% 72,7% 72,7% 63,6% 

U Vanessy a Miraelu chyběla moţnost odloţit si věci, jak pro zákaznici, tak pro 

doprovod. Na stránkách salonu Romance nebyly uvedeny reference nebo fotografie nevěst, 

které by měly jeho šaty.  

U všech salonu existovala moţnost domluvit si schůzku telefonicky, mailem taktéţ 

s výjimkou Vanessy. Do Vanessy a Emmi Mariage nelze přijít bez předem domluvené 

schůzky.  

Prospekty si lze vzít pouze v salonu Vanessa. 

Romance jako jediný ze všech provozuje svůj vlastní e-shop s doplňky.  

Shodně splnily na 72,7 % dané kritéria Romance a Emmi Mariage. Vanessa a Mirael 

naplňují 63,6 % z nich. 
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5.3.2 České salony souhrnně 

V této podkapitole se vyhodnocují celkové výsledky salonů mezi sebou za jednotlivé 

skupiny hodnocených kritérií. 

Tab. 5.11: České salony souhrnné 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

  
Průměr 
 za ČR 

produkt I 63,6% 63,6% 63,6% 81,8%   68,2% 

produkt II 44,4% 44,4% 55,6% 77,8%   55,6% 

produkt III 100,0% 33,3% 16,7% 50,0%   50,0% 

cena 0,0% 66,7% 0,0% 33,3%   25,0% 

komunikace 50,0% 100,0% 50,0% 50,0%   62,5% 

distribuce 50,0% 100,0% 25,0% 50,0%   56,3% 

personál 30,0% 80,0% 100,0% 80,0%   72,5% 

prostředí I 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 

prostředí II 66,7% 83,3% 83,3% 66,7%   75,0% 

procesy 63,6% 72,7% 72,7% 63,6%   68,2% 

Celková  
hodnota 56,8% 74,4% 56,7% 65,3%   63,3% 

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, pouze salon Mirael byl ohodnocen nadprůměrně 

a to 81,8 % v kategorii produkt I. Zbylé salony byly hodnoceny podprůměrně, měly stejné 

hodnocení na úrovni 63,6 %. 

Kritéria spadající pod produkt II čili pod doplňky byla hodnocena nadprůměrně 

u salonu Mirael (77,8 %), Emmi Mariage byl průměrný (55,6 %). 

Nejhůře u produktu III dopadl salon Emmi Mariage s pouhými 16,7 %. Průměrné 

hodnocení získal Mirael (50 %). Nejlepší výsledek, 100%, získal salon Vanessa. 

Vysoce nadprůměrně byl v cenové kategorii hodnocen salon Romance (66,7 %) 

a Vanessa s Emmi Mariage jej nesplňují. 

Výsledky u komunikace a distribuce jsou si velmi podobné. Romance má vţdy 

po 100 %, Vanessa a Mirael vţdy 50 % (podprůměrné), Emmi Mariage u komunikace také 

podprůměrné (50 %) a u distribuce dokonce 25% splnění dané kategorie.  

Kritéria týkající se personálu 100% naplňuje salon Emmi Mariage, Mirael a Romance 

jsou s 80 % nadprůměrné a silně podprůměrný je salon Vanessa (30 %). 

Všechny salony zcela naplnily poţadavky na prostředí I čili exteriér. 
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Kritéria hodnotící interiér nadprůměrně s 83,8 % splnily Emmi Mariage a Romance. 

Podprůměrné byly se společným hodnocením 66,7 % Vanessa a Mirael. 

Obdobné je hodnocení u procesů. Nadprůměrně (72,7 %) byly hodnoceny Emmi 

Mariage a Romance, podprůměrně (63,6 %) Vanessa a Mirael. 

Celkově je nejlepším salonem na základě výsledků ze všech kategorií 

s nadprůměrným výsledkem 74,4 % salon Romance, druhé místo zaujímá s mírně 

nadprůměrným hodnocením 65,3 % Mirael, na třetí pozici se umístil salon Vanessa 

s podprůměrnými 56,8 % a na 56,7 % naplnil všechna kritéria salon Emmi Mariage. 

Přepočteno s váhami 

Tab. 5.12: Přepočteno s váhami 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael 

produkt I 108,2% 108,2% 108,2% 139,1% 

produkt II 75,6% 75,6% 94,4% 132,2% 

produkt III 100,0% 33,3% 16,7% 50,0% 

cena 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 

komunikace 15,0% 30,0% 15,0% 15,0% 

distribuce 15,0% 30,0% 7,5% 15,0% 

personál 51,0% 136,0% 170,0% 136,0% 

prostředí I 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

prostředí II 66,7% 83,3% 83,3% 66,7% 

procesy 63,6% 72,7% 72,7% 63,6% 

Celková  
hodnota 52,5% 66,6% 59,8% 68,1% 

Po pouţití vah, které byly stanoveny podle preferencí objektivně zjišťovaných 

u respondentek, byl jako nejlépe hodnocen salon Mirael s 68,1 % a jako druhý Romance 

s 66,6 %. Více jak polovinu převáţených kritérií splnil také salon Emmi Mariage s 59,8 % 

a rovněţ s 52,5 %, avšak na posledním místě Vanessa s 52,5 %. 
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Obr. 5.1: Srovnání českých salonů s přihlédnutím k váhám 

 

Výše uvedený graf, kde jsou salony seřazeny sestupně dle aritmetických výpočtů, 

ilustruje změnu výsledků jednotlivých salonů po pouţití vah.  

První dva salony, Romance a Mirael, svá první místa obhájila. Avšak nyní je Emmi 

Mariage s 59,8 % na třetím místě a Vanessa s 52,5 % na posledním. 
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5.3.3 Polsko 

Také pro polské salony bylo hodnocení uspořádáno dle jednotlivých prvků 

marketingového mixu. 

Produkt 

Tab. 5.13: Produkt 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

produkt I         

efektní vystavení šatů 1 1 0 1 

pohodlná prohlídka šatů 0 1 0 0 

čistota šatů 1 1 1 1 

bezvadný stav (nepoškození) šatů 1 0 1 1 

přítomnost šatů nabízených na www 1 0 0 0 

šaty větších velikostí 1 0 1 0 

modely různých značek 1 0 1 1 

zastoupení více jak 3 značek 1 0 0 0 

úprava šatů dle přání švadlenou 1 1 1 1 

netradiční barevné šaty 1 0 0 0 

krátké svatební šaty 0 0 1 0 

Celkem 9 4 6 5 

Počet kritérií 11 11 11 11 

Vyjádření v % 81,8% 36,4% 54,5% 45,5% 

Velmi důleţité je, aby šaty byly vidět, toto kritérium nesplnil pouze salon Sensuelle; 

zde také není moţné si všechny šaty pohodlně prohlédnout.  

Veškeré salony měly šaty čisté, bezvadný stav byl zanedbán pouze v salonu Izabela, 

kde byly poněkud potrhané od dlouhodobého zkoušení.  

Pouze salon Alicja měl své vystavené šaty z www stránek také reálně v prodejně, 

kromě toho nabízí také netradičně barevné šaty. 

Krátké šaty jsou v nabídce v salonu Sensuelle. Ostatní salony nesdělily moţnost 

takové ušít. 

Celkově byl v kritériích pro hlavní produkt nejvýše hodnocen salon Alicja (81,8%). 

Dále pak Sensuelle s 54,5 %, Svadba s 45,5 % a nejniţší hodnocení získal salon Izabela 

s 36,4 %. 
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Doplňky 

Tab. 5.14: Doplňky 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

produkt II         

možnost vybrat obuv 1 1 1 1 

bezvadný stav (nepoškození) obuvi 0 1 0 1 

více druhů obuvi 0 1 1 1 

možnost vypůjčení doplňků 0 0 0 0 

možnost zakoupení doplňků 1 1 1 1 

více druhů doplňků 1 1 1 1 

katalog doplňků 0 0 0 0 

nabídka pánských oděvů 0 0 0 1 

doplňky k pánským oděvům 0 0 0 1 

Celkem 3 5 4 7 

Počet kritérií 9 9 9 9 

Vyjádření v % 33,3% 55,6% 44,4% 77,8% 

Ve všech firmách je moţno si vybrat obuv, ne vţdycky však byla v bezvadném stavu. 

Ţádný ze salonů nenabízí moţnost vypůjčit si doplňky, avšak je vţdy moţno je zakoupit.  

Pánské oděvy a doplňky k nim má ve své nabídce pouze centrum Svadba. 

Jak je patrno z tabulky, nejvíce kritérií naplnilo svatební centrum Svadba, takţe jeho 

konečný výsledek je 77,8 %. Dalším je salon Izabela s podstatně niţším 

hodnocením a to 55,6 %, následuje jej Sensuelle s 44,4 % a nejméně kritérií splnil salon 

Alicja. 

Doplňkové sluţby 

Tab. 5.15: Doplňkové sluţby 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

produkt III         

možnost zamluvit kadeřnici 0 0 1 0 

možnost zamluvit kosmetičku 0 0 1 0 

možnost zamluvit fotografa 0 0 0 0 

katalog prstýnků či kontakt na zlatnictví 0 0 1 1 

zakoupení či objednání vývazků 1 1 1 1 

koupě nebo objednání výzdoby 0 1 0 0 

Celkem 1 2 4 2 

Počet kritérií 6 6 6 6 

Vyjádření v % 16,7% 33,3% 66,7% 33,3% 

Nejvíce doplňkových sluţeb nabízí salon Sensuelle a celkově byl ohodnocen 66,7 %. 

V salonu Izabela je moţno nakoupit či objednat voničky a prvky výzdoby, celkově 33,3% 
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všech kritérií. Stejný výsledek má centrum Svadba, kde lze nalézt kontakt na zlatnictví a také 

objednat či zakoupit voničky.  

Alicja nabízí pouze nákup voniček a její výsledek je nejslabší – 16,7%. 

Cena 

Tab. 5.16: Cena 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

cena         

cenovka na šatech 0 1 0 1 

vypůjčení doplňků v ceně 0 0 1 0 

ceny uvedená na www  0 0 0 0 

Celkem 0 1 1 1 

Počet kritérií 3 3 3 3 

Vyjádření v % 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

Cenovka na šatech byla pouze na modelech v salonu Izabela a Svadba. V Alicji 

a Sensuelle je cena za ušití šatů kalkulována individuálně. Chyběla však cenovka na šatech 

k vypůjčení. 

K šatům určeným k vypůjčení i ke koupi byly nabízeny doplňky (bolerko, závoj) 

v ceně pouze v Sensuelle. 

Cena ani cenové rozmezí půjčovaných šatů nebyly k dispozici na ţádných www 

stránkách, jsou dostupné pouze na vyţádání. 

Ţádné kritérium z daného okruhu nesplnil salon Alicja, má tedy 0,0 %. Zbylé tři 

naplnily hlediska z 1/3. 

Komunikace 

Jak je patrno z níţe uvedeného grafu, Alicja i Sensuelle splnily obě hodnocená 

hlediska – přítomnost vývěsného štítu a loga a tematicky vyvedenou výlohu. Mají tedy 100% 

hodnocení.  

Tab. 5.17: Komunikace 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

komunikace         

vývěsný štít, logo 1 1 1 0 

vzhled výlohy 1 0 1 1 

Celkem 2 1 2 1 

Počet kritérií 2 2 2 2 

Vyjádření v % 100,0% 50,0% 100,0% 50,0% 
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Svadba nesplnila kritérium vývěsného štítu a Izabela byla zcela prosta jakékoliv 

tematické výzdoby oken (je sice v patře, ale okna byla počmáraná), proto obě splnily pouze 

komunikační hledisko na 50 %. 

Distribuce 

Izabela jako jediný salon neměl v blízkosti parkovací místa, pouze na kraji náměstí 

bylo moţno zaparkovat na placeném parkovišti. Zastávka MHD ve vzdálenosti odpovídající 

do 5 minut chůze se nacházela nedaleko salonu Izabela a Sensuelle. 

Tab. 5.18: Distribuce 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

distribuce         

parkovací místa 1 0 1 1 

zastávka MHD 0 1 1 0 

možnost e-shopem koupit doplňky 0 0 1 0 

možnost e-shopem koupit výzdobu 0 0 1 0 

Celkem 1 1 4 1 

Počet kritérií 4 4 4 4 

Vyjádření v % 25,0% 25,0% 100,0% 25,0% 

Svůj vlastní e-shop s doplňky má pouze salon Sensuelle, který nabízí také moţnost 

koupě výzdoby (balonky, stuhy) elektronickou cestou. Sensuelle jako jediný naplnil 

distribuční kritéria na 100 %, zbylé tři pouze z 25,0 %.  
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Personál 

Jak je z tabulky patrno, všechna kritéria splnil pouze personál v salonu Sensuelle, 

proto je jeho hodnocení 100%. 

Tab. 5.19: Personál 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

personál         

pozdrav personálu 1 1 1 1 

aktivita personálu po příchodu 1 0 1 0 

schopnost personálu poradit 1 0 1 0 

ochota radit 1 0 1 1 
akceptace přání zákazníka  
(nepřesvědčování o své pravdě) 1 1 1 1 

zdůvodnění rady personálu 1 1 1 0 

volba vhodné varianty šatů 1 0 1 0 

nabídka doplňků k vyzkoušení 0 0 1 0 

trpělivost personálu 1 0 1 1 

usměvavost personálu 1 0 1 1 

Celkem 9 3 10 5 

Počet kritérií 10 10 10 10 

Vyjádření v % 90,0% 30,0% 100,0% 50,0% 

Dále si výborně vedla obsluhující osoba v salonu Alicja, která pouze nenabídla 

doplňky k vyzkoušení, proto je výsledek 90 %.  

Aktivita personálu ve svatebním centru Svadba nebyla valná, schopnost radit 

nepřesvědčivá, personál nezdůvodnil svou radu a pouze na ţádost zvolil varianty šatů, dosáhl 

tak 50 % všech kritérií. 

Nejslabší výsledek má salon Izabela (30 %), kde byl pozitivní pozdrav personálu, 

akceptace přání zákazníka a zdůvodnění rady.  
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Prostředí 

Také pro polské salony byla kritéria rozčleněna na ta, která spadají pod exteriér 

a na ty, které patří k interiéru. 

Tab. 5.20: Prostředí exteriér 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

prostředí         

exteriér         

označení vchodu 1 1 1 1 

provozní doba ozn. 1 1 1 1 

vzhled vchodu 0 0 1 1 

Celkem 2 2 3 3 

Počet kritérií 3 3 3 3 

Vyjádření v % 66,7% 66,7% 100,0% 100,0% 

Veškerá kritéria týkající se exteriéru a 100% hodnocení tedy získal salon Sensuelle 

a Svadba. Salony Alicja a Izabela splňují hlediska na 66,7 %, neboť jejich vchody byly 

špinavé nebo zaloţené odpadky. 

Tab. 5.21: Prostředí interiér 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

prostředí         

interiér         

osvětlení interiéru 0 1 1 0 

čistota podlahy 1 1 1 1 

vzhled zrcadel 0 1 1 1 

vhodné osvětlení před zrcadly 0 0 0 1 

dostatečná velikost kabinek 0 1 1 1 

hudba 0 0 1 0 

nepřítomnost nevybaleného zboží  
(uklizená prodejna) 0 1 1 1 

výzdoba interiéru 0 0 1 1 

žádný zápach v místnosti 1 1 1 1 

příjemná teplota 0 0 1 1 

vystavení doplňků 1 1 1 0 

posezení pro doprovod 0 0 1 1 

Celkem 3 7 11 9 

Počet kritérií 12 12 12 12 

Vyjádření v % 25,0% 58,3% 91,7% 75,0% 

V kritériích týkajících se interiéru nejlepšího hodnocení dosáhl salon Sensuelle 

s výsledkem 91,7 %. Chybělo mu pouze osvětlení před zrcadly. V jako jediném také hrála 
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hudba. Na druhé pozici se umístil salon Svadba se 75,0 %, a to proto, ţe zde mimo jiné byla 

absence hudby a doplňky nebyly vystaveny, byť jsou avizovány jak na tematické nástěnce 

před salonem, tak na www stránkách. 3. místo obsadila Izabela s 58,3 %. Nejslabší se ukázal 

salon Alicja, ve kterém bylo šero (nebylo zapnuto osvětlení), zrcadla byla flekatá 

a zkreslovala, kabinka byla malá a v zázemí pro personál, kromě toho byla teplota nízká. 

V Izabele a Alicji chyběla moţnost posezení pro doprovod. 

Procesy 

Tab. 5.22: Procesy 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

procesy         

možnost odložení věcí 0 0 1 1 

čekání kratší jak 5 min 1 1 1 0 

přítomnost www stránek 1 1 1 1 

přítomnost prospektů (vzít, půjčit) 0 0 0 1 

e-mailová domluva schůzky 1 1 0 0 

telefonická domluva schůzky 1 1 1 0 

možnost přijít bez domluvy 1 1 1 1 

přehlednost www stránek 0 1 1 0 

viditelnost fotografií v galerii 0 1 1 0 

reference nebo fotografie nevěst 0 0 0 0 

možnost e-shopem koupit výzdobu 0 0 1 0 

Celkem 5 7 8 4 

Počet kritérií 11 11 11 11 

Vyjádření v % 45,5% 63,6% 72,7% 36,4% 

Nejlepší hodnocení získal, jak je vidět z tabulky, salon Sensuelle s 72,7 %. Na 63,6 % 

splnil kritéria salon Izabela, kterému chyběl mezi jinými vlastní e-shop nebo moţnost odloţit 

si věci. 

Méně neţ polovinu, 45.5 % hledisek, naplnil salon Alicja, který také nemá e-shop, ani 

místo pro odloţení věcí či jej charakterizuje také např. nepřehlednost webových stránek, 

ţádné reference či špatná viditelnost šatů ve fotogalerii. Na pouhých 36,4 % vyhověl salon 

Svadba, který byl pozitivně hodnocen v moţnosti odloţit si věci, měl k zapůjčení prospekty 

či zde bylo moţno přijít bez domluvy. 
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5.3.4 Polské salony souhrnně 

Tab. 5.23: Polské salony souhrnně 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 
  

Průměr 
za PL 

produkt I 81,8% 36,4% 54,5% 45,5%   54,5% 

produkt II 33,3% 55,6% 44,4% 44,4%   44,4% 

produkt III 16,7% 33,3% 66,7% 33,3%   37,5% 

cena 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%   25,0% 

komunikace 100,0% 50,0% 100,0% 50,0%   75,0% 

distribuce 25,0% 25,0% 100,0% 25,0%   43,8% 

personál 90,0% 30,0% 100,0% 50,0%   67,5% 

prostředí I 66,7% 66,7% 100,0% 100,0%   83,3% 

prostředí II 25,0% 58,3% 91,7% 75,0%   62,5% 

procesy 45,5% 63,6% 72,7% 36,4%   54,5% 

Celková  
hodnota 48,4% 45,2% 76,3% 49,3%   54,8% 

Nadprůměrně byl u produktu I hodnocen pouze salon Alicja (81,8 %), průměrně 

Sensuelle (54,5 %), podprůměrně Izabela (36,4 %) a Svadba (45,4 %). 

U kategorie doplňků je nad průměrem výsledek Izabely (55, 6 %), průměrně byl 

hodnocen Sensuelle a Svadba (44,4 %). Alicja skončila jako poslední s 33,3 %. 

U doplňkových sluţeb je nadprůměrně hodnocen s 66,7 % salon Sensuelle. Zbylé 

salony mají podprůměrné výsledky. 

Ţádné hledisko u ceny nesplnil salon Alicja, zbylé tři organizace mají stejně kaţdý 

po 33,3 % (nad průměrem za danou kategorii). 

Maximální hodnocení v oblasti komunikace získal salon Alicja a Sensuelle. Polovinu 

z nich (jiţ podprůměrné) splnila Izabela i Svadba. 

Výsledek u distribuce je 100% pouze u Sensuelle, ostatní mají podprůměr s 25 %. 

Skvělý přístup personálu k zákazníkovi byl oceněn 100 % u Sensuelle a 90 % u Alicje. 

Podprůměrně skončil salon Izabela (66,7 %) a Svadba (50,0 %). 

Exteriér měly dle kritérií nejlepší Sensuelle a Svadba (100 %), podprůměrný ostatní 

dva salony. 

Nejlepší hodnocení za interiér získaly Sensuelle (91,7 %), nejhorší pak Alicja 

(25,0 %). 
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Procesy mají nejlépe zvládnuty v salonu Sensuelle (72,7 %), nadprůměrné jsou také 

u Izabely (63,6 %), ostatní jsou podprůměrné – Alicja (45,4 %) a poslední Svadba (36,4 %). 

Po přepočtu s váhami 

Tab. 5.24: Po přepočtu s váhami 

Hlediska Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

produkt I 139,1% 61,8% 92,7% 77,3% 

produkt II 56,7% 94,4% 75,6% 75,6% 

produkt III 16,7% 33,3% 66,7% 33,3% 

cena 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

komunikace 30,0% 15,0% 30,0% 15,0% 

distribuce 7,5% 7,5% 30,0% 7,5% 

personál 153,0% 51,0% 170,0% 85,0% 

prostředí I 20,0% 20,0% 30,0% 30,0% 

prostředí II 25,0% 58,3% 91,7% 75,0% 

procesy 45,5% 63,6% 72,7% 36,4% 

Celková  
hodnota 49,3% 43,8% 69,3% 46,8% 

I po převáţení pomocí vah objektivně stanovených podle preferencí respondentek 

se ukázalo, ţe nejlépe je hodnocen salon Sensuelle s 69,3 %. Ostatní salony se jiţ pohybují 

pod 50% hranicí. Salon Alicja splnil kritéria na 49,3 %, Svadba na 46,8 % a nejniţší 

hodnocení má Izabela s 43,8 %.  

Obr. 5.2: Srovnání polských salonů s přihlédnutím k váhám 

 

Jak je vidět z výše uvedeného grafu, který je seřazeny sestupně dle aritmetických 

výpočtů, po pouţití vah se změnilo pořadí hodnocení jednotlivých salonů. Svoje prvenství si 
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obhájil salon Sensuelle. Na druhém místě je po převáţení salon Alicja. Třetí místo zaujímá 

Svadba a nejhůře je hodnocen salon Izabela. 

5.4 Srovnání českých a polských salonů 

Vzhledem k tomu, ţe jednotlivé salony byly důkladně analyzovány, proto budou 

v souhrnném porovnání uvedeny pouze nejvýraznější výsledky a to pomocí tabulek i grafů. 

Tab. 5.25: Srovnání českých a polských salonů 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael Alicja Izabela Sensuelle Svadba   

Celkový 
 průměr 

produkt I 63,6% 63,6% 63,6% 81,8% 81,8% 36,4% 54,5% 45,5%   61,4% 

produkt II 44,4% 44,4% 55,6% 77,8% 33,3% 55,6% 44,4% 44,4%   50,0% 

produkt III 100,0% 33,3% 16,7% 50,0% 16,7% 33,3% 66,7% 33,3%   43,8% 

cena 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%   25,0% 

komunikace 50,0% 100,0% 50,0% 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 50,0%   68,8% 

distribuce 50,0% 100,0% 25,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 25,0%   50,0% 

personál 30,0% 80,0% 100,0% 80,0% 90,0% 30,0% 100,0% 50,0%   70,0% 

prostředí I 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 66,7% 66,7% 100,0% 100,0%   91,7% 

prostředí II 66,7% 83,3% 83,3% 66,7% 25,0% 58,3% 91,7% 75,0%   68,8% 

procesy 63,6% 72,7% 72,7% 63,6% 45,5% 63,6% 72,7% 36,4%   61,4% 

Celková  
hodnota 56,8% 74,4% 56,7% 65,3% 48,4% 45,2% 76,3% 49,3%   59,1% 

Z výše uvedené tabulky je na první pohled patrné, jak který salon plní jednotlivá 

hlediska a jak se jejich výsledky mají k celkovému průměru.  

V produktu plnily nadprůměrně pouze salony z Česka. U doplňků to byly pouze 

salony Emmi Mariage (ČR) a Mirael (ČR), z polských pak Izabela. 

Kritéria spadající pod doplňkové sluţby byly nadprůměrně hodnoceny u polského 

salonu Sensuelle, českého Miraelu a 100% hodnoty dosáhl salon Vanessa.  

Cenová hlediska nesplnil salon Vanessa a Emmi Mariage (oba ČR) a Alicja (PL). 

Zcela všechny předpoklady u komunikace naplnily Romance, Alicja, Sensuelle. 

Distribuce a naplnění zvolených předpokladů je u Romance a Sensuelle. 

Vysoce podprůměrné hodnocení personálu se vyskytuje u salonu Vanessa a Izabela. 

Nadprůměrné – zcela splněno, je u Emmi Mariage a Sensuelle. 

Exteriér byl vyhovující u všech organizací kromě salonů Alicja a Izabela. 
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Interiér byl dle výzkumu nevyhovující u salonu Alicja, kde získal 25,0% hodnocení 

a celkový průměr je 68,8 %.  

Procesy jsou u poskytování sluţeb nesmírně důleţité. Jejich náročnost zvládlo 7 z 8 

zkoumaných salonů – nevyhověl salon Alicja.  

Obr. 5.3: Celkové srovnání všech salonů 

 

V porovnání všech se jako nejlépe hodnocený ukázal salon Sensuelle (76,3 %), těsně 

následován českým Romance (74,4 %). Na třetí pozici se umístil salon Vanessa (56,8 %) 

z Českého Těšína.  

Nejhůře hodnoceným byl salon Izabela (45,2 %) ze Skoczowa a Alicja z Cieszyna 

(48,4%). 
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Po přepočtu s váhami 

Tab. 5.26: Po přepočtu s váhami 

Hlediska Vanessa Romance 
Emmi 

Mariage 
Mirael Alicja Izabela Sensuelle Svadba 

produkt I 108,2% 108,2% 108,2% 139,1% 139,1% 61,8% 92,7% 77,3% 

produkt II 75,6% 75,6% 94,4% 132,2% 56,7% 94,4% 75,6% 75,6% 

produkt III 100,0% 33,3% 16,7% 50,0% 16,7% 33,3% 66,7% 33,3% 

cena 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

komunikace 15,0% 30,0% 15,0% 15,0% 30,0% 15,0% 30,0% 15,0% 

distribuce 15,0% 30,0% 7,5% 15,0% 7,5% 7,5% 30,0% 7,5% 

personál 51,0% 136,0% 170,0% 136,0% 153,0% 51,0% 170,0% 85,0% 

prostředí I 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 20,0% 20,0% 30,0% 30,0% 

prostředí II 66,7% 83,3% 83,3% 66,7% 25,0% 58,3% 91,7% 75,0% 

procesy 63,6% 72,7% 72,7% 63,6% 45,5% 63,6% 72,7% 36,4% 

Celková  
hodnota 52,5% 66,6% 59,8% 68,1% 49,3% 43,8% 69,3% 46,8% 

Jak je vidět z tabulky, v kategorii produkt byly 3 ze 4 českých salonů hodnoceny nad 

100 %, z polských je to pouze Alicja. 

Hlediska vymezující kategorii doplňkových sluţeb splnil 100% pouze salon Vanessa. 

U personálu, který je nesmírně důleţitý a byla mu také přiřazena významnější váha, jej 

na více jak 100 % naplnily z českých salonů Romance, Emmi Mariage, Mirael a z polských 

Alicja a Sensuelle.  

Obr. 5.4:  Celkové srovnání salonů s přihlédnutím k váhám 

 

Váhy, které byly objektivně zvoleny pro jednotlivá hlediska, ve finálním výsledku 

pozměnily konečné pořadí. 
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Nejlepším salonem stále zůstává Sensuelle z PL, druhé místo stále patří Romance 

z ČR, třetí místo vybojoval Mirael taktéţ z ČR. 

Nejhůře hodnocenými na základě přepočtu se ukázal být salon Alicja a Izabela, které 

spolu se salonem Svadba mají méně neţ 50% hodnocení.  
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6 Návrhy a doporučení 

V této kapitole budou navrţena různá doporučení k případnému zlepšení nebo nápravě 

chybějících kritérií, které mohou být nebo jsou pro zákazníka důleţité a podstatné při výběru 

vhodného salonu.  

6.1 Svatební salon Vanessa 

Velkou výhodou tohoto salonu je výběr šatů různých značek (zastoupení více jak 

3 výrobců), moţnost šaty upravit nebo moţnost vypůjčit doplňky v ceně. Pozitivní je také 

široký výběr doplňkových sluţeb (fotograf, kadeřnice, zlatnictví) a zboţí (doplňky) a hezky 

upravená výloha. 

Bylo by vhodné, aby bylo dosaţeno větší profesionality u personálu. Je doporučováno, 

aby se obsluhující osoba zdrţela nemístných poznámek ohledně vzhledu zákaznice. 

Doporučuje se umístit na šaty cenovky, náklad na jejich pořízení bude v řádech 5-15,- 

Kč/ks. Cenovkou by se označily alespoň šaty vystavené v salonu.  

Vhodné je pokračovat v pořádání přehlídek, které dokáţou přitáhnout velké 

mnoţství zákaznic. 

Podstatné je pro uţivatelský komfort také moţnost posezení pro doprovod a moţnost 

odloţit si věci. Řešením by byl nákup např. 2 ţidlí s polstrováním (2000-4000,-/ks 

nejjednodušší, podle typu) nebo taburetů (taburet na chromovaných noţkách 1800,-/ks). 

Věšák lze pořídit jiţ od 850,-/ks (dřevěný stojanový věšák). 

6.2 Svatební salon Romance 

Salon Romance lze pochválit za výborně zvládnutá cenová hlediska – ceny byly 

uvedeny i na www stránkách i na cenovkách na jednotlivých šatech (cena uvedena za nákup 

i za půjčení). 

Doporučuje se větší aktivita personálu, kde by bylo vhodné, aby poradil nebo 

nabídnul všechny modely, které by se mohly líbit.  

Je vhodné, aby se zlepšil stav www stránek, neboť jsou fotografie špatně viditelné 

a není moţno si je prohlédnout. Cena za tvorbu nebo úpravu www stran mohou být drahé, 

řešením by bylo zadat práci např. studentovi vyšších ročníků počítačové grafiky nebo 
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informatiky. K problematice internetové prezentace se váţe i moţnost galerie nevěst, přece 

jenom krásu šatů a jejich vzhled na postavě lépe ukáţou jednotlivé nevěsty více neţ modelky.  

V prodejně byla sice moţnost se posadit, ale ţidle byly zaloţeny polštáři a nebylo 

moţné je někam odsunout.  

Doporučuje se také uvést jak v salonu nebo na webových stránkách informaci 

o vhodné době, kdy je třeba si šaty zamluvit, aby nedocházelo k poznámkám o nedostatečném 

předstihu. 

6.3 Svatební salon Mirael 

Pozitivem tohoto salonu je zavedená image, tradice a široká nabídka šatů, vč. větších 

velikostí a netradičně barevných šatů. 

Nevýhodou je pro osoby neznalé okolí to, ţe salon je díky absenci viditelného 

vývěsního štítu nebo loga, těţce k dohledání. Důvodem můţe být, ţe půjčovna je v rodinném 

domku a majitelka nechce narušovat estetiku stěn. Řešením můţe být pohyblivá vývěska 

u plotu, reklamní plachta nebo tabule na plot. Cenové podmínky jsou v grafických studiích 

dostupné na vyţádání. 

Pro lepší uţivatelský komfort a spokojenost zákaznic se doporučuje pořídit místo pro 

odloţení věcí (věšák) a místo pro doprovod, ţidle či taburetky, draţší variantou můţe být 

pohovka, kde se ceny pohybují různě v závislosti na typu a materiálu daného zboţí. 

Důleţité je dbát na stav šatů, některé vypadaly potrhané a lezly z nich nitě. Alespoň 

vystavené šaty by měly být opatřeny cenovkou, v salonu je jich mnoho a jsou těsně 

naskládány na šatní tyči, tam by to mohlo působit potíţe. Řešením můţe být cenovka 

schovaná uvnitř šatů. 

Aby se zamezilo nutnosti zouvat boty, je moţno koupit rohoţku, aby si zákazníci boty 

očistili. Cena za vstupní rohoţky se pohybují od 250,- Kč/ks za základní modely. 

6.4 Svatební salon Emmi Mariage 

Přes nadprůměrné hodnocení personálních kritérií, prozákaznického přístupu a modelů 

dle nejnovějších trendů jsou zde jisté nedostatky. Proto se doporučuje investovat do zrcadel, 
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která jsou důleţité pro výběr šatů. Náklady na pořízení zrcadel se odvíjí od plochy zasklení, 

eventuálně rámu a integrovaného osvětlení. 

Na šatech není připevněna cenovka, doporučuje se, aby alespoň personál měl po ruce 

seznam šatů a cen, aby mohl cenu sdělit a nebylo by nutné na cenu čekat, aţ si ji personál 

zjistí. Náklady na takový seznam budou v řádech korun, pokud bude vytištěn klasicky 

černobíle na tiskárně. 

V salonu je moţno zakoupit doplňky (bolerka, šifonové šály, biţuterie), navrhuje 

se nabízet obuv, které přirozeně doplňují nabídku. V konkurenčních salonech se za různé 

modely svatebních střevíčků nebo sandálů platí od 500 do 2000,-/pár. Barva bot by měla 

korespondovat s odstíny nabízených šatů. 

6.5 Salon Sukien Ślubnych Alicja 

Velikou výhodou salonu Alicja je jeho tradice a image. Má širokou nabídku šatů 

i doplňků, které však vypadaly poněkud zastaralé (zašlá barva), takţe se doporučuje postupně 

(nakolik rozpočet vystačí) jednotlivé modely měnit. Jedná se zde zejména o obuv.  

Salon dosahoval nejlepších výsledků v kritériích týkajících se šatů, proto 

se doporučuje pokračovat v tomto trendu a dále nabízet jak půjčení tak ušití šatů. 

Problémem se ukázala otázka vytápění, takţe by se provozovatel měl zaměřit také 

na tento aspekt – zřejmě je nepříjemné zkoušet šaty, pokud je v místnostech zima. 

Jako nejpodstatnější se jeví otázka interiéru – je nutností, aby byly vymalovány 

všechny stěny salonu, nejen jedna, aby to vypadlo dobře na fotografii a ladilo s pár 

vystavenými modely. Cena závisí od plochy výmalby, přičemţ v oblasti Cieszyna byly 

nalezeny sluţby malíře jiţ od 5 zł/m
2
 (2 nátěry bez potřebných materiálů), coţ je v přepočtu 

29,7 Kč a jedná se o průměrnou celorepublikovou cenu. 

Doporučuje se pokračovat ve vedení www stránek, které nadstandardně nabízejí 

informace o aktuálním dění v salonu (přehlídky, akce) a také netradiční plánovací kalendář.  

6.6 Sensuelle Moda Ślubna  

Salon Sensuelle získal celkově nejlepší hodnocení, proto se doporučuje i stále nabízet 

veškeré sluţby jako doposud.  
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I přes nevelký prostor, který Sensuelle zabírá, by bylo moţno vystavit více modelů 

šatů, bylo by to zřejmě efektivní díky velké výloze. Plusem je umístění salonů, na turisticky 

zajímavém místě, proto se navrhuje zdůraznit modely ve výloze např. nainstalováním 

světelného LED prouţku, který je levnější variantou zabudování LED světel. Cena pásu 

s 300 LED diodami se pohybuje jiţ od 1099,-/5 m. 

Dále by bylo vhodné upravit překlady na české verzi stránek. Toto lze zadat jak 

agentuře, která však bude mít vyšší ceny nebo vyhledat např. studenta bydlícího v Čechách, 

který je bilingvistický a studuje polonistiku. Tito studenti často mají sloţeny zkoušky 

z polského jazyka a díky bydlišti v ČR dokáţou překonat záludnosti překladů. 

6.7 Izabela Salon Sukni Ślubnych i Wizytowych 

Velikým pozitivem salonu je, ţe si lze šaty jak vypůjčit, tak ten stejný model dát ušít 

přesně na míru. Také je důleţité, ţe k 1. zkoušce je potřeba mít přesně to samé spodní prádlo 

a obuv, jaké budou k šatům, proto je dobré, ţe obuv je k dispozici ke koupi přímo v salonu. 

Doporučuje se, aby v prodejně byly v nabídce také modely spodního prádla, které 

by tak doplnily vše potřebné k pohodlnému výběru a zkoušce šatů. Řešení se skýtá také 

v prodejnách spodního prádla, které se nachází v blízkosti salonu, např. Victor FG – sklep 

z bielizną. Internetová aplikace Mapy na prohlíţeči Google udává, ţe pěšky je vzdálenost 

mezi těmito subjekty 130 m, autem 600 m (objíţďky mimo pěší zóny). Salon by mohl navázat 

kontakt s touto prodejnou a odkazovat na jejich produkty či mít k nahlédnutí katalog výrobků. 

Je vhodné, aby byly k vyzkoušení také šaty větších velikostí.  

Pokud salon avizuje, ţe šaty půjčuje i prodává, moţná by bylo ziskové nabízet také 

doplňky k vypůjčení, nejenom ke koupi, jedná se zde o bolerka či kabelky nebo závoje.  

Salon Izabela měl s českou Vanessou celkově nejslabší hodnocení personálních 

kritérií. Obsluha salonu uvedla, ţe nyní mají kolem 100 zákaznic, avšak dle teoretických 

poznatků by měl kaţdý zákazník pocítit, ţe je důleţitý. Je podstatné, aby personál nepříjemně 

nenutil k výběru pouze jednoho modelu k vyzkoušení. Pro některé zákaznice můţe být při 

rozhodování klíčové, zda je jí nabídnuto více modelů nebo je personál trpělivý a ochotný 

radit. Proto je zde doporučení přijmout při větším návalu zakázek pomocnici na drobné 

úpravy, aby vše nemusela dělat jedna švadlena. Platové ohodnocení pomocné síly by 

se pohybovalo dle úrovně její praxe a průměrných hodnot pro tento region. 
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6.8 Ślub Centrum Svadba 

Velmi příznivé pro toto svatební centrum je jeho poloha na hranici dvou států, takţe 

můţe přijímat zákaznice z obou zemí.  

Nejdůleţitějším doporučením je oprava hrubky v názvu salonu! Je nutno opravit jak 

vývěsní štít a logo, tak také všechny výskyty na jejich www stránkách.  

Další rada se váţe k funkčnosti www stránek, které jsou zahlceny reklamami, které 

je nutno nejprve všechny vypnout, aby se zákazník dostal k samotnému sdělení. Jak jiţ bylo 

uvedeno výše, je moţné funkčnost www stránek svěřit studentovi informatiky. Jeho finanční 

ohodnocení bude niţší neţ u specializovaného webmastera.  

Při výzkumu bylo zjištěno, ţe 2x si příchozího zákazníka obsluhující personál 

nevšímal, protoţe byl v zadních místnostech. Doporučuje se proto pro tyto případy pořídit 

bezdrátový zvonek. Jeho cena se pohybuje jiţ od 250,-Kč/ks. 

Na internetových stránkách by byla vítaná galerie nabízených šatů. Pozitivem 

je uvedené cenové rozmezí půjčovaných či nabízených šatů.  

6.9 Souhrnné doporučení 

Jak bylo na základě výsledků analýz zjištěno, české salony dosahovaly vyšších hodnot 

v oblasti nabízených produktů, coţ můţe být způsobeno tím, ţe v České republice se spíše 

šaty půjčují, proto je kladen důraz na jejich vystavení a aranţmá modelů. I v Polsku je však 

moţno šaty půjčovat, proto se doporučuje, pokud to prostory dovolí, vystavit šaty a umoţnit 

jejich pohodlnou prohlídku.  

V polských salonech byl znát prozákaznický přístup. Vše se přizpůsobovalo, aţ na 

výjimku u salonu Izabela u výběru modelu k vyzkoušení, přáním zákazníka a jeho 

poţadavkům. Komunikace a distribuce byla vstřícná a nabídka sluţeb jako úprava šatů nebo 

ušití modelu dle návrhu nebo přání je zde samozřejmostí. Zde by mohl prostor pro 

následování těchto salonů v individuálním zaměření na spotřebitele nejenom v půjčení šatů, 

ale vstřícností směrem k němu, např. pouhým dodrţováním provozní doby nebo vyslechnutím 

představy o modelu. 

Pro všechny salony se doporučuje optimalizovat rozhodnutí o umístění cenovek 

na šaty, protoţe otázka na cenu padne zřejmě skoro vţdy.  
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Významné je v dnešní době mít funkční www stránky, které zákazníka mohou 

odradit nebo ho naopak přitáhnout. I zde platí, ţe informace uvedené v internetovém prostředí 

by měly odpovídat realitě v půjčovně/prodejně. 
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7 Závěr 

Cílem práce bylo zhodnotit úroveň poskytovaných sluţeb ve vybraných salonech 

v České republice a v Polsku, porovnat je mezi sebou a také provést srovnání obou skupin 

salonů vůči sobě.  

K naplnění cíle bylo vyuţito primárního a sekundárního marketingového výzkumu. 

Data byla získávána pomocí mystery shoppingu a také studiem www stránek jednotlivých 

salonů. Data byla analyzována v programu MS Excel a vyhodnocena. Výstupem analýz byly 

tabulky a grafy. 

Výzkum ukázal, ţe celkově nejvíce uvedených kritérií naplnil, tudíţ byl nejlépe 

hodnocen, polský salon Sensuelle. Hned za ním se umístil český salon Romance, který byl 

zároveň nejlepším salonem v ČR i po převáţení výsledků. 

K analýzám a hodnocení bylo také vyuţito vah stanovených na základě hloubkového 

rozhovoru. Lze říci, ţe se pořadí salonů většinou i po převáţení nezměnilo.  

Co se týkalo šatů, jako hmotného zajištění sluţby, byly nejlépe hodnoceny salony 

z České republiky. Tento trend pokračoval i v nabídce doplňků.  

Velmi nízko bylo hodnoceno naplnění cenových hledisek, která se týkala uvádění cen 

za poskytování sluţeb a prodej hmotného zboţí. 

Významné pro spokojenost zákazníka je proces poskytování sluţby a s ním spojené 

chování a práce personálu. V této oblasti si nejlépe vedly z ČR Romance, Mirael a Emmi 

Mariage, které splňovaly daná kritéria na 80 % a více, coţ je pozitivní a vstřícné pro 

zákazníka. Ze salonů z PL to byly Sensuelle a Alicja, které dosáhly 90 a 100 %.  

Je důleţité, aby se zákazník cítil dobře a při výběru či procesu poskytování sluţby 

nebyl rušen neţádoucími prvky v interiéru provozovny. Vysokých hodnot dosahovaly české 

salony. Největším překvapením byla moţnost si odloţit věci (jak zákazníkovy, tak případného 

doprovodu) a moţnost se posadit pro doprovod pouze u jednoho salonu (Emmi Mariage). 

Celkově horší hodnocení bylo u polských salonů, kde byl také potíţ s odloţením věcí 

a moţností se posadit, taktéţ splnil pouze jeden salon (Sensuelle). 

Na základě zjištěných informací se polské salony snaţí přilákat i potencionální 

zákazníky z českých oblastí. Je to patrno ze snahy o české www stránky a český e-shop.  
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V českých salonech je vidět důraz, jaký je kladen na to, co zákazníky láká – na zboţí, 

které je předmětem vypůjčení. Salony se předhánějí v nabídce šatů, které jsou nejen 

klasických typů a barev, ale mají k dispozici i netradiční modely, které se odlišují barevností 

nebo zpracováním. 

Přístup ke klientovi vůbec je na polské straně velmi vstřícný a nastavený směrem 

k naplňování potřeb zákazníka, a ochotou vyslechnout. Minusem můţe být u těchto salonů, 

ţe neměly takový výběr modelů, které si bylo moţno prohlédnout, nebo tyto modely byly, ale 

jiţ staršího data. Důvodem je zřejmě to, ţe v Polsku se šaty více šijí a výsledek je pouze 

na  individualitě a kreativitě dané zákaznice i švadleny. Rozhodnutí o výběru takového salonu 

musí zřejmě předcházet jistá dávka představivosti, ochoty riskovat a určitá míra důvěry. 

 

Doporučení a návrhy směřována k samotným salonům mají přinést nejen zvýšení 

zákaznické spokojenosti, ale měly by přinést také větší míru zájmu o jednotlivé společnosti. 

Svatební sluţby jsou ţádané, konkurence je dynamická, proto by se mělo směřovat ke 

zlepšení. Návrhy byly předloţeny také souhrnně pro salony z České republiky i Polska, neboť 

díky jejich územní blízkosti dochází k boji o zákazníka také přes hranice států. Připravenost 

na tyto změny je viditelná spíše na polské straně. Motivace, kterou přináší vidina konkurence, 

můţe znamenat zajímavější nabídku pro zákazníka díky neustálému vývoji společnosti 

a salonům zvýšit poptávku. 
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Příloha č. 1/1 

 

Příloha č. 1 

Záznamový arch 

1. Exteriér         ano    ne 

1. jsou v blízkosti (5 min) parkovací místa       

2. je v blízkosti (5 min) zastávka MHD?  

3. je vchod řádně označen - název? 

4. je na dveřích uvedena otevírací doba? 

5. je vchod uklizen? (odpadky, špinavá podlaha) 

6. je v dohledu umístěn vývěsný štít nebo logo firmy? 

7. je výloha (reklamní plochy - okna) vkusně vyvedena?  

(plakáty, šaty) 

2. Interiér 

8. je interiér dostatečně osvětlen? 

9. je podlaha čistá? 

10. je moţnost si odloţit věci? 

11. jsou zrcadla čistá, naleštěná? 

12. je před zrcadly vhodné osvětlení? 

13. jsou kabinky pohodlně veliké? 

14. je moţno se posadit (pro případný doprovod)? 

15. hraje zde příjemná hudba? 

16. nepovaluje se v prodejně nevybalené zboţí? 

17. je interiér vhodně vyzdoben (květiny, obrazy)? 

18. je v interiéru nějaký nevhodný zápach  

(jídlo, toalety, cigarety)? 

19. je zde příjemná teplota (přehřátá místnost, citelná zima)? 

3. Personál 

20. pozdravil personál? 

21. věnoval se mi personál ihned po příchodu? 

22. nechal mě čekat v prodejně bez povšimnutí déle jak 5 minut? 

23. dokázal personál poradit? 
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24. byl personál ochoten radit? 

25. nesnaţil se personál během zkoušení mít za kaţdou cenu pravdu? 

26. uměl personál zdůvodnit svou radu? 

27. dokázal personál vybrat vhodnou variantu/alternativu šatů? 

28. nabídl personál k vyzkoušení také doplňky? 

29. byl personál trpělivý? 

30. byl personál usměvavý? 

4. Hmotné produkty  

a. šaty 

31. jsou šaty efektně vystaveny?  

32. je moţné si šaty pohodlně prohlédnout? 

33. jsou vystavené šaty čisté? 

34. nejsou šaty poškozené? 

35. je na nich připevněna cenovka? 

36. jsou šaty umístěné na www stránkách reálně na prodejně? 

37. jsou v nabídce také šaty větších velikostí? 

38. má ve své nabídce modely různých značek? 

39. zastupuje salon více jak 3 značky? 

40. je moţnost šaty upravit podle přání (ne velikost) švadlenou? 

41. jsou v nabídce i netradičně barevné šaty? 

42. jsou v nabídce krátké svatební šaty 

43. je v ceně šatů také vypůjčení doplňků (závoj, paraplíčko)? 

b. obuv 

44. je moţno si k šatům vybrat obuv? 

45. je tato obuv nepoškozená (beze skvrn…)? 

46. mají jí vícero druhů? 

c. doplňky 

47. je moţno si k šatům vypůjčit doplňky 

(závoj, paraplíčko, kabelka…)? 

48. je moţno si zakoupit doplňky (biţuterie, závoj)? 

49. jsou tyto doplňky viditelně vystaveny?  
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50. je k výběru více druhů doplňků? 

51. existuje katalog doplňků? 

d. pánské oděvy 

52. jsou v nabídce také pánské oděvy? 

53. jsou v nabídce i doplňky (kravata, motýlek, kapesníček)? 

5. Doplňkové sluţby 

54. je moţno si v salonu zamluvit kadeřnici? 

55. je moţno si v salonu zamluvit kosmetičku? 

56. je moţno se doptat na sluţby fotografa? 

57. mají v salonu katalog prstýnků nebo odkáţou na zlatnictví? 

58. je moţno v salonu zakoupit nebo objednat voničky? 

59. je moţno v salonu zakoupit nebo objednat prvky výzdoby? 

(stuhy, kamínky)? 

6. Alternativní prezentace 

60. má salon své www stránky? 

61. vydává svoje tiskoviny (příp. časopis, prospekty)? 

62. je moţno si zapůjčit/vzít prospekty? 

7. WWW stránky a kontakty 

63. je moţno si mailem domluvit schůzku? 

64. je moţno si telefonicky domluvit schůzku? 

65. je moţno přijít bez předchozí domluvy? 

66. je moţno si na www stránkách koupit doplňky 

(obuv, spodní prádlo) 

67. jsou webové stránky přehledné 

(jednoduché odkazy na šaty, modelové řady, výběr značek)? 

68. jsou fotografie v galerii dobře viditelné? 

69. jsou na stránkách uvedeny ceny výrobků  

(i rozmezí půjčovaných šatů)? 

70. jsou na stránkách uvedeny reference nebo fotografie nevěst? 

71. je moţno si zakoupit také prvky výzdoby pomocí e-shopu? 

8. Poznámky



Příloha č. 2/1 

 

Příloha č. 2 

Záznamový arch pro určení preferencí 

 

Ke kaţdému hledisku přiřaďte prosím důleţitost pomocí škály 1 - 3, jakou pro Vás 

toto hledisko má nebo Vás ovlivní při výběru svatebního salonu a svatebních šatů. 

Škála – způsob hodnocení: 

1 – důleţité, ovlivní to moje rozhodnutí 

2 – jsem indiferentní, nevnímám to, je mi to jedno 

3 – nedůleţité, nejméně důleţité, toto mě vůbec neovlivní 

 

Šaty – jak jsou vystaveny, čistota, stav, větší modely, krátké modely, jinak barevné, 

pohodlná prohlídka, úprava šatů dle přání 

 

Doplňky – moţnost vybrat obuv, více modelů na výběr, bolerka, paraplíčka k vypůjčení 

nebo koupi, nabídka pánských oděvů, pánské doplňky 

 

Doplňkové sluţby – moţnost zamluvit kadeřníka, kosmetičku, zlatnictví, koupě výzdoby či 

voniček 

 

Cena – cenovka na šatech, cenové rozmezí na www stránkách  

Komunikace – viditelné logo, vývěsný štít  

Distribuce – parkovací místa, blízko zastávka MHD, vlastní e-shop (doplňky, výzdoba)  

Personál – úsměv, aktivita, ochota radit, volba varianty šatů, trpělivost, empatie  

Exteriér – čistota vchodu, nepořádek, odpadky  

Interiér – zápach, hudba, teplota, vzhled zrcadel, osvětlení, výzdoba, moţnost se posadit pro 

doprovod, odloţení věcí 

 

Procesy – délka čekání, domluva schůzky, zkouška bez schůzky, funkčnost www stránek, 

přehlednost fotogalerie, reference nevěst  
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Příloha č. 3 

Ukázka výlohy salonu Mirael – zakomponování do rodinného domu 
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Příloha č. 4 

Srovnání salonu Romance na www stránkách s ostravskou konkurencí  
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Příloha č. 5 

WWW stránky se svatební obuví: 

www.butyslubne.com.pl 

www.svatebniobuv.cz 


