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1 Úvod 

Autorka diplomové práce navštívila v minulém roce belgické město Gent, kde 

se poprvé setkala s velice úspěšným konceptem polévkového baru. Jelikož jí toto restaurační 

zařízení nadchlo, rozhodla se uvažovat o jeho založení v Ostravě. V České republice 

se nachází pouze jedna podobná restaurace, která sídlí v Praze. Před založením polévkárny je 

však třeba zjistit, zda by o takovéto zařízení byl mezi českým obyvatelstvem vůbec zájem 

a jakou by mělo mít podobu.  

Cílem této diplomové práce je tedy navrhnout marketingovou strategii restauračního 

zařízení, která by odrážela přání a požadavky potenciálních zákazníků. Je třeba zjistit, zda by 

obyvatelé města Ostravy přivítali ve svém regionu novou restauraci, která by byla zaměřena 

zejména na prodej polévek a jestli by lidé takovéto zařízení navštěvovali. Důležité je také znát 

stravovací návyky a preference českých spotřebitelů. V neposlední řadě je potřeba vědět, jaké 

mají zákazníci požadavky na nabídku polévkárny a na jednotlivé prvky marketingového mixu. 

Na základě tohoto průzkumu pak bude navržena konkrétní podoba mixu služby. Výzkum 

bude proveden pomocí dotazníkového šetření a bude vyhodnocován v programu Excel 

a statistickém software SPSS. V této práci bude také využito několika průzkumů, které již 

byly v minulosti provedeny na obdobné téma.  

V rámci diplomové práce bude charakterizováno také makro a mikro prostředí firmy, 

jež může výrazně podnikání ovlivnit. V případě pozitivních doporučení může práce sloužit 

jako podklad pro vypracování podnikatelského plánu, který by obsahoval také podrobnější 

kalkulace a propočty.  
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2 Charakteristika gastronomického trhu  

Stravovací služby patří dle klasifikace NACE do sekce I (ubytování, stravování 

a pohostinství). V období recese v letech 2008 a 2009 došlo k výraznému poklesu tržeb této 

sekce, což byla reakce na pokles tržeb zpracovatelského průmyslu. Grafické znázornění 

vývoje tržeb je k dispozici v příloze č. 1. Také rok 2010 nebyl pro stravování velice příznivý, 

jelikož tržby v tomto odvětví meziročně poklesly o dalších 7, 4 %. V dalším roce 

zaznamenaly tržby v sekci I konečně mírný růst, bylo to však způsobeno růstem výnosů za 

ubytování. Tržby ve stravovacích službách se opět celoročně snížily. Tentokrát o 2, 2 %. 

Pokles se však oproti předchozím letem snížil. Pokud bude tento trend pokračovat, lze 

očekávat postupný růst tržeb ve stravování. [17] 

2.1 Charakteristika makroprostředí  

Pro analýzu makroprostředí byla využita analýza PEST, pomocí které byly sledovány 

faktory politického, ekonomického, sociálního a technologického prostředí. V rámci 

politického prostředí se charakterizuje hlavně politická situace a legislativa dané země. 

Do sociálního prostředí se zahrnuje také demografická skladba obyvatelstva a kultura. [2] 

2.1.1 Politicko - právní prostředí 

Politická situace státu, na jehož území má být zahájena činnost je pro podnikatele 

velice důležitá, neboť mu může jeho snažení značně zkomplikovat a nebo naopak. V České 

republice je současná politická situace pro podnikání příznivá. V čele státu nyní stojí, a ještě 

minimálně dva roky stát bude, pravicová koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje 

proti korupci. Koalici tvoří: Občanská demokratická strana (ODS), TOP09 a Věci veřejné 

(VV). V čele vlády pak zasedl Petr Nečas, člen ODS. Všechny strany mají ve svém programu 

podporu podnikání. [29, 31, 41] 

Důležitý je také fakt, že je Česká republika členem Evropské unie, což umožňuje 

podnikatelům čerpat dotace z jejich strukturálních fondů. Například v období 2007 – 2013 se 

programy politiky a soudržnosti zaměřují na podporu zakládání a rozvoje malých a středních 

podniků. Pro tuto oblast si EU vyčlenila okolo 27 miliard eur. [35] 
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Uvedené skutečnosti jsou pro podnikání příznivé, je však nezbytné brát na vědomí, že 

ne všechny volební sliby se vždy změní ve skutečnost. Také je třeba myslet na to, že již za 

dva roky se může k vládě dostat levice, která zavede vyšší daně a další, pro podnikatele 

nepopulární, opatření.  

Další hrozbou jsou současné ekonomické problémy Evropské unie, které budou mít 

nepochybně za důsledek omezení poskytování dotací a podpor. Většina programů je 

naplánována do roku 2013, po tomto roce již EU nebude tak štědrá.  

Každý podnikatel je povinen řídit se zákony státu, na jehož území provozuje svou 

činnost. Porušování těchto pravidel může vést k různým postihům. Podnikání obecně se týká 

řada zákonů, těmi základními, kterými se musejí řídit všichni podnikatelé, jsou: Živnostenský 

zákon, Obchodní zákoník a Občanský zákoník.  

Živnostenský zákon upravuje podmínky provozování živnosti, druhy živností, založení 

a zrušení živnosti a další. V Obchodním zákoníku jsou upraveny obchodní společnosti 

a obchodně závazkové vztahy. Občanský zákoník pak upravuje například občansko-právní 

vztahy, věcné právo a závazkové právo. 

Dále existuje obšírné množství zákonů upravujících jednotlivé činnosti firmy. 

Například účetnictví společnosti musí být vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, v této 

oblasti je třeba brát v úvahu také zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, zákon o pojistném 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o pojistném 

na všeobecné zdravotní povinnosti a další.  

Pokud podnikatel zaměstnává ve své společnosti nějaké pracovníky, musí se řídit 

zákoníkem práce a dalšími zákony jako je například zákon o zaměstnanosti, zákon o životním 

a existenčním minimu atd. Tyto předpisy mají za cíl nejen ochranu zaměstnanců, ale také 

zaměstnavatelů. Je zde upraveno, jak může vzniknout pracovní poměr a jak může být ukončen. 

Dále zákony ukládají maximální délku pracovní doby, minimální plat, možnosti odměňování, 

bezpečnost na pracovišti a mnoho dalšího. [33] 

Každý typ podnikání může také podléhat nějakým konkrétním zákonům a vyhláškám. 

Gastronomická zařízení se musejí řídit zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících předpisů. V tomto zákoně jsou uvedeny například 
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požadavky na vodu, požadavky na přípravu, výrobu a rozvoz pokrmů, požadavky na osobní 

hygienu zaměstnanců apod. [22] 

Po vstupu České republiky do Evropské unie byla vydána vyhláška č. 137/2004 Sb. 

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných. Tato vyhláška mj. udává podnikatelům povinnost 

zavedení systému HACCAP (Hazard Analysis Critical Control Points), tedy systému 

kritických bodů. Jedná se o systém samokontroly, který by měl vést ke snížení možného 

rizika, že host v restauraci dostane k jídlu či pití něco špatného. V roce 2007 byla tato 

vyhláška novelizována. [22] 

2.1.2 Ekonomické prostředí 

Současná ekonomická situace není pro podnikání obecně zrovna nejpříznivější. Sotva 

se ekonomika začala vzpamatovávat z celosvětové krize, prorokují jí analytici krizi další, díky 

čemuž jsou podnikatelé nervózní a opatrní. Ohnisko dluhové krize se nachází bezpochyby 

v Evropě.  

Navzdory nepříznivým událostem jsou však hodnoty makroekonomických ukazatelů 

prozatím poměrně příznivé. Eurostat uvádí, že za poslední rok vzrostlo HDP Evropské unie 

o 2 %. Také ekonomická situace v České republice je prozatím příznivá. Průměrná hrubá 

mzda na obyvatele je okolo 24 000 Kč a stále roste. Konkrétně v Moravskoslezském kraji 

to pak činí okolo 22 000 Kč. S rostoucími mzdami lidé utrácejí daleko více peněz za služby. 

Hrubý domácí produkt v ČR za poslední rok vzrostl o 1, 2 % a inflace je 2, 1 %. 

V Moravskoslezském kraji je poměrně vysoká nezaměstnanost (11, 73 %), takže by neměl být 

problém najít zde spolehlivé zaměstnance pro jakýkoliv podnik. [17, 20] 

Ač se to zdá zvláštní, mohla by ekonomická krize polévkovému baru pomoci. Pokud 

lidé nebudou mít peníze, nebudou si moci dovolit obědvat každý den v restauraci poměrně 

drahá menu. Jíst se však musí a tak budou vyhledávat levnější varianty teplého oběda. 

Polévkárna může být ideálním místem, kde se člověk zasytí a zahřeje si žaludek za nízkou 

cenu. [51] 
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2.1.3 Sociální prostředí 

Pro podnik jsou velice důležité nejen návyky a chování spotřebitelů, ale také trendy, 

které je ovlivňují. Co se týče restauračního zařízení, jsou pro firmu relevantní zejména 

stravovací návyky českého obyvatelstva. Realizaci polévkového baru nahrává skutečnost, že 

jsou češi takzvaný „polévkový národ“. Zdejší obyvatelé mají rádi polévky a jsou zvyklí je 

konzumovat každodenně jako součást oběda. Někteří si pak dají rádi polévku také jako večeři 

nebo svačinu. Podle výzkumu prováděného v rámci mezinárodního evropského projektu 

FOOD si Češi dávají k obědu často vydatnou polévku s pečivem a poté následuje ještě hlavní 

jídlo. Tento průzkum také odhalil, že většina Čechů chodí na obědy nejčastěji do jídelen 

a restaurací, což je další pozitivum pro polévkový bar. Na druhou stranu můžou být stravovací 

návyky českého obyvatelstva hrozbou. Lidé jsou totiž zvyklí jíst polévku jen jako jednu část 

oběda, proto se může stát, že jim samotná polévka bude připadat nedostačující. [23, 30, 42] 

Také další výzkum z roku 2009, prováděný v rámci diplomové práce Evy Šebestové, 

potvrzuje výše uvedené skutečnosti. Pouze čtyři lidé z 218 dotazovaných odpověděli, že nejí 

polévky. Nejčastěji pak lidé odpovídali, že konzumují polévky 3 - 4x týdně (22 %). Dalších 

21 % respondentů uvedlo, že jí polévku pouze 1 - 2x týdně. Každý den pak jí polévku 44 % 

dotazovaných ve věku 18 - 40 let a 46 % lidí ve věku od 41 do 60 let. 

Češi jedí polévku nejčastěji jako součást oběda (91 %), zbytek respondentů si dá 

polévku k večeři. Mezi nejoblíbenější polévky pak u žen patří zeleninová, zelná a čočková. 

Muži mají nejraději gulášovou, bramborovou a česnekovou polévku. 83 % z dotazovaných 

odpovědělo, že upřednostňuje domácí polévky před polotovary. Dobrou zprávou pro 

polévkový bar je, že 57 % účastníků výzkumu uvedlo, že je polévka zasytí. 25 % se pak také 

domnívá, že polévka napomáhá ke snížení tělesné hmotnosti.  

Výsledky šetření tedy jednoznačně prokázaly, že jsou polévky stále ještě oblíbenou 

součástí denní stravy a to i přesto, že většina respondentů neví, jak prospěšné pro zdraví 

člověka jsou. [40] 

Jak již bylo řečeno, důležité jsou také trendy ovlivňující spotřební chování 

potenciálních zákazníků. V poslední době lidé vyznávají zdravý životní styl. Snaží se cvičit, 

pečovat o své tělo a především se snaží jíst zdravě. Z předchozího textu jasně vyplývá, že jsou 

polévky velice zdravé, a také napomáhají k hubnutí. Pokud by zařízení dostatečně 
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komunikovalo tyto výhody svých produktů, mohlo by mít u spotřebitelů veliký úspěch. 

[14, 23, 36,47] 

Dalším trendem, který hraje polévkárně do karet, je uspěchanost dnešní doby. Lidé 

mají stále méně času, neustále někam chvátají a za jeden den musejí stihnout celou řadu 

povinností. Nemají čas na vaření, a proto využívají stravovacích zařízení. Na oběd si pak 

většinou najdou pouhou půlhodinu nebo dokonce méně. Polévka, která není časově náročná 

na přípravu ani na spotřebu, může být snadným řešením takovéto situace. [42] 

Ostrava je třetím nejlidnatějším městem České republiky. Žije zde celkem 332 433 

obyvatel. Z celkového počtu jsou 2/3 lidí v produktivním věku (15-64 let), ale pouze 139 tisíc 

z nich tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Pracující lidé jsou jednou z cílových skupin 

polévkového baru, v Ostravě je tato skupina poměrně početná, což je velice pozitivní. [17] 

Autorka chce dále cílit na ostravské studenty, jejichž škola sídlí v centru města. 

Na území Ostravy se nacházejí dvě vysoké školy. První z nich je Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava, která má celkově okolo 22 000 studentů. V centru má však 

sídlo pouze Ekonomická fakulta, kam chodí cca 6000 studentů. Druhou vysokou školou je 

Ostravská univerzita s 11 000 studenty. Na rozdíl od Technické univerzity se všechna 

pracoviště této školy nacházejí v blízkosti centra Ostravy. Tato cílová skupina je tedy také 

poměrně početná a může tvořit důležitou klientelu restaurace. [45] 

Počet vegetariánů se v České republice odhaduje na 1 – 2 % z celkového obyvatelstva, 

což dělá 100 – 200 tisíc lidí. Lze jen těžko říci, kolik z nich žije na území města Ostravy, 

ale i tato skupina by mohla být pro podnikatelku zajímavá. [17] 

2.1.4 Technologické prostředí  

Využívání technologií, které firmě ve většině případů usnadní a urychlí práci, má 

veliký vliv na konkurenceschopnost podniku, a proto je třeba se tímto při vybavování 

provozovny zabývat.  

Jednou z nejdůležitějších technologií je internet. Česká republika patří mezi 

technologicky vyspělé země, většina domácností má dnes již doma počítač a neomezený 

přístup k internetu, což podnikatelům přináší nové možnosti v oblasti komunikace a reklamy. 

Každá společnost by tak v dnešním světě měla mít své webové stránky a měla by být zařazena 

v několika firemních katalozích. Prezentace prostřednictvím internetu navíc šetří podnikateli 
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peníze. V příloze č. 1 na obrázku č. 3 je k dispozici graf zobrazující počet domácností 

vybavených počítačem a internetem. [17] 

Komunikace s dodavateli či zákazníky je prostřednictvím internetu nebo mobilních 

telefonů výrazně levnější a hlavně rychlejší. Mobilní telefon podle ČSÚ vlastní již téměř 

100 % domácností. V roce 2009 to bylo 96 %.[17] 

Pro konkurenceschopnost restauračního zařízení je důležité i vybavení kuchyně. 

V dnešní době existuje spousta spotřebičů, které významně ulehčují podnikateli práci a šetří 

jeho peníze. Žádná restaurace už se dnes neobejde například bez ledničky, mrazicího boxu, 

myčky nebo třeba odvětrávače zápachu z kuchyně. Bez těchto základních věcí by navíc 

polévkárna měla problém s hygienickou stanicí.  

2.2 Charakteristika mikroprostředí  

Analýza mikroprostředí zahrnuje získávání informací o blízkém okolí podniku. Je 

třeba zjistit, jaká je na trhu konkurence a jaké jsou její konkurenční výhody. Dále si 

podnikatel musí vybrat správné dodavatele pro své podnikání a v neposlední řadě je nezbytné 

analyzovat také zákazníky.  

2.2.1 Charakteristika konkurence  

V celé Ostravě není ani jeden polévkový bar, což je pro podnikatele samozřejmě 

výhodou, bohužel to však neznamená, že zde nemá žádnou konkurenci. Zákazníci mohou zajít 

na polévku nebo na další jídlo do kterékoliv restaurace v okolí, a proto je třeba vědět, kam 

potenciální zákazníci chodí a proč.  

V centru města Ostrava se nachází okolo čtyřiceti restaurací, které nabízejí svým 

zákazníkům nejen polévky, ale také hlavní jídla, dezerty nebo saláty. Většina těchto 

stravovacích zařízení pak prodává přes poledne zvýhodněné menu, které má přesvědčit 

zákazníky, aby navštívili právě jejich provozovnu. Určitou roli při výběru restaurace má 

zajisté i její umístění, tedy vzdálenost od zákazníkova pracoviště nebo domova. Proto je třeba 

se zaměřit hlavně na konkurenci v blízkém okolí.  

Polévkový bar by se měl nacházet na ulici Tyršova, v průchodu spojující tramvajovou 

zastávku Stodolní a kino Vesmír. V blízkosti tohoto místa se nachází sedm restaurací.  
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První z restaurací je Divadelní klub na ulici Čs. Legií 148/14. Divadelní klub je určen 

především pro divadelníky a jejich příznivce a není mezi širokou veřejností příliš známý. 

Navíc je schován ve dvoře divadla Jiřího Myrona, takže je zde komplikovaný přístup. 

V nabídce zařízení jsou spíše speciality s vyššími cenami a nepřipravují se zde polévky. Ze 

zjištěných informací vyplývá, že tento podnik nebude představovat konkurenční hrozbu pro 

polévkový bar, jelikož se soustředí na zcela jinou klientelu. [18] 

Dalším stravovacím zařízením v blízkosti ulice Tyršova je Café bar U námořníka, 

Milíčova 1484/1. Jedná se o studentskou pizzerii s nabídkou italského jídla a české kuchyně. 

Ceny za jídlo bez přílohy se zde pohybují okolo 100 Kč. V nabídce bývá vždy jedna polévka 

za 30 Kč. Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou zejména studenti, avšak ceny tomu nejsou 

upraveny. Café Bar navíc není mezi studenty ani moc známý. [16] 

Na ulici Škroupova se nachází stylová restaurace V. R. Levský. V tomto podniku se 

nabízejí zejména drahé speciality, v době oběda restaurace podává také menu za 75 Kč. 

V nabídce nechybí ani polévky. Podávají zde tři druhy polévek za 35 Kč. Cílovou skupinou 

jsou převážně lidé s vyššími příjmy, kteří rádi zkoušejí nové věci a potrpí si na speciality. 

Zařízení tedy cílí na jinou klientelu než polévkový bar, v době oběda však do restaurace 

nepochybně zavítají i lidé mimo tuto skupinu a proto podnik představuje jistou hrozbu. [26] 

Nedaleko restaurace Levský na ulici Stodolní pak sídlí restaurace U Peciválů. Tento 

podnik má širokou nabídku teplých i studených jídel. Firma V. R. Levský je jejich 

partnerskou restaurací. Jejich nabídka však není tak speciální a ceny jsou nižší. U Peciválů 

také nabízejí denní menu za cenu okolo 75 Kč a dva druhy polévek za 35 Kč. Cílovou 

skupinou budou lidé ze střední a vyšší sociální třídy. [37] 

Dalším konkurenčním podnikem je Dlouhá 100ry na ulici Nádražní. I tento cocktail 

restaurant samozřejmě nabízí v době oběda menu, které je však dražší než v ostatních 

restauracích. Cena se zde pohybuje okolo 95 Kč. Také ceny jídel z jídelního lístku se pohybují 

velice vysoko. Podnik se zaměřuje spíše na bohatší klientelu. Polévky jsou v nabídce tři 

a jejich cena se pohybuje od 35 do 45 Kč. [19] 

Hned vedle Dlouhé 100ry se nachází restaurace U Křižánka, kde navíc nabízejí úplně 

stejná menu, akorát za nižší cenu (75 Kč). Toto zařízení je také celkově levnější než Dlouhá 

100ry a je zaměřeno spíše na střední sociální třídu. Hosté si zde mohou objednat i polévky, 

jejichž cena se pohybuje okolo 35 Kč. [19] 
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Obr.  2.1 – Mapa zobrazující umístění polévkárny a nejbližších konkurenčních zařízení 

 

Zdroj: [28, vlastní zpracování] 

Většina restaurací, které byly jmenovány, se zaměřuje spíše na klienty s vyššími 

příjmy, a proto nabízí speciality za vysoké ceny. Tato skutečnost je pro polévkový bar velice 

příznivá, protože to znamená, že se v bezprostřední blízkosti nenachází mnoho levných 

stravovacích zařízení. Lidé, kteří si přejí ušetřit, by tedy s největší pravděpodobností mohli 

navštívit tento nový podnik. Samozřejmě to ale záleží také na mnoha dalších faktorech.  

Je třeba brát v úvahu i restaurace, které jsou zaměřené na cílové skupiny polévkárny, 

a které jsou těmito lidmi často navštěvovány. Jednou z těchto skupin jsou studenti, kteří často 

obědvají v menze.  

Menza Ostravské univerzity nabízí vysokoškolákům výběr většinou ze tří druhů jídel. 

Cena těchto jídel se pohybuje mezi 30 a 45 korunami. V nabídce bývá k dispozici také 

polévka, jejíž cena se pohybuje okolo 8 Kč a salát nebo kompot. Stravování v menze je pro 

studenty levné a rychlé. Ceny jídla se zde však neustále zvyšují z důvodu snižování dotací 

z Ministerstva školství. Již od 1. 2. 2012 se mají ceny obědů a večeří zvyšovat a do budoucna 

to jistě není jejich poslední růst.  
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Polévkový bar by svou nabídkou mohl zaujmout také vegetariány. Dvě nejznámější 

vegetariánské restaurace v Ostravě jsou Burfi a Rustikana. Obě mají stejného provozovatele, 

a proto se jejich nabídka neliší. Každý den podávají jen jedno menu, které stojí 75 Kč. 

V menu je zahrnuta polévka, hlavní jídlo, salát, dezert a čaj. Porce však dohromady není tak 

veliká, jak by se mohlo zdát. Restaurace Rustikana sídlí na Sokolské třídě, tedy blízko VŠB 

a Burfi můžou zákazníci navštívit na ulici Vojanova. Obě tyto restaurace jsou poměrně daleko 

od budoucího sídla polévkového baru, a tudíž by zde nemuselo docházet ke konkurenčním 

bojům. [43] 

2.2.2 Charakteristika dodavatelů 

Na základě porovnání kvality a cen jednotlivých produktů byli pro polévkový bar 

vybráni vhodní dodavatelé. Samozřejmě bylo třeba vzít při výběru v úvahu také dodací 

podmínky a další faktory. 

Pro nákup pečiva, které bude podáváno k polévkám, lze doporučit firmu Pekaři a spol. 

Tato společnost má ve své nabídce široký sortiment sladkého i slaného pečiva za rozumné 

ceny. Pekárna sídlí v Ostravě Porubě a v blízkosti polévkárny má vlastní podnikovou 

prodejnu. Dovoz zboží tedy nabízí zdarma. Případné výkyvy v poptávce pak mohou být 

řešeny právě nákupem pečiva v blízké podnikové prodejně (za velkoobchodní cenu). Pekárna 

je na trhu již od roku 1960 a její pečivo je mezi lidmi velice oblíbené. Dodavatel je navíc 

přístupný jakékoliv domluvě a operativním změnám. [32] 

Koření by mohlo být nakupováno prostřednictvím internetového obchodu Koření 

Koruna. Obchod má sice sídlo až v Ženklavě (okres Nový Jičín), ale pro stravovací zařízení 

na území severomoravského kraje je doprava zdarma. Ceny jsou v tomto obchodě nižší než u 

jiných dodavatelů a mají zde široký výběr. [24] 

Dodavatelem nealkoholických i alkoholických nápojů by mohl být zvolen 

velkoobchod Quanto, který má sídlo na ulici Cihelní v Ostravě. Tato společnost nabízí široký 

sortiment nejen nápojů, ale i potravin a tabákových výrobků. V případě potřeby by mohla 

polévkovému baru dodávat také některé potraviny. Velkoobchod má individuální přístup 

i ceny pro každého svého odběratele. Každý měsíc navíc nabízejí zajímavé cenové akce. 

Vzhledem ke krátké vzdálenosti dodavatele od provozovny polévkárny by byla doprava zboží 

opět zdarma. [44] 
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Firma Vlasta Pavlíková by mohla být dodavatelem masa. Jelikož je pro přípravu 

polévek potřeba jen malého množství masa (spíše maso okolo kostí a odřezky), bylo třeba 

individuální domluvy. Paní Pavlíková souhlasila s prodejem těchto surovin za výhodnou cenu, 

avšak je třeba zajistit si vlastí dopravu zboží do provozovny. S dopravou by neměl být 

problém, jelikož se velkoobchod s masem nachází nedaleko sídla polévkárny na ulici 

Hornopolní. [21] 

Nejdůležitější surovinou pro polévky je zelenina, kterou může dodávat firma 

Bialoň, s.r.o. se sídlem v Ostravě Přívoze. Tato společnost nabízí kvalitní zeleninu a ovoce 

původem z České republiky i ze zahraničí. Ceny jsou průměrné a doprava je zdarma. Jedná se 

o menší firmu a proto je možná individuální domluva. [21] 

V případě jakýchkoliv problémů může společnost nakoupit všechny výše uvedené 

suroviny ve velkoobchodě Makro Cash & Carry, který se nachází v Ostravě Hrabové. Ceny 

jsou zde sice vyšší než u sjednaných dodavatelů, ale mají otevřeno denně a nabízejí kvalitní 

potraviny. [27] 

Co se týče vybavení provozovny, bude se jednat pouze o jednorázový nákup a 

podnikatel využije služeb dodavatele s nejlepší nabídkou a nejlepším zbožím.  

2.2.3 Charakteristika zákazníků  

Analýza požadavků potenciálních zákazníků na polévkový bar a jeho nabídku bude 

provedena ve stěžejní části této práce.  

Segmentace  

Podnikatelka si pro svou činnost zvolila strategii výrobkové specializace, což znamená, 

že se bude soustředit jen na jeden produkt, který bude nabízet několika různým segmentům. 

[2] 

Prvním segmentem jsou mladí lidé studující na území města Ostravy, konkrétně 

na Ekonomické fakultě VŠB a na Ostravské univerzitě. Tito studenti se většinou zdržují 

přes den v centru města a potřebují si někam zajít na oběd. Obvykle využívají služeb menzy, 

která jim nabízí ministerstvem dotovanou stravu. Jak již však bylo zmíněno, dotace se 

neustále snižují, což má za následek růst cen obědů. Z tohoto důvodu by mohli mít studenti 
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zájem o nabídku polévkárny. Při komunikaci s touto cílovou skupinou je třeba vyzdvihnout 

hlavně výhodnou cenu, rychlost obsluhy a krátkou vzdálenost od školy. 

Další cílovou skupinou jsou ženy i muži ve věku od 18 do 65 let, kteří pracují 

v blízkosti centra města Ostravy. Tito lidé se obvykle chodí v době oběda stravovat do 

města, kde se nachází velké množství restaurací, a proto by je mohla zaujmout také nabídka 

polévkového baru. Pro zaujetí této skupiny by měly být komunikovány hlavně vliv 

konzumace polévek na zdraví člověka, nízká cena, rychlost obsluhy a příjemné prostředí. 

Poslední skupinou, na kterou se polévkový bar více zaměří, jsou vegetariáni, kteří se 

chtějí najíst v centru města. V normálních restauracích si tito lidé mohou objednat většinou 

jen smažený sýr, nebo zeleninové saláty. Speciální vegetariánské restaurace jsou pak v centru 

Ostravy jen tři, proto by mohla být polévkárna pro vegetariány další alternativou. Opět je 

třeba komunikovat pozitivní dopad polévek na zdraví a nízké ceny.  

2.3 Důležité informace o polévkách 

Většina dnešních polévek je nízko-energetická a hodí se jako první chod před hlavním 

jídlem, jelikož zahřívá žaludek a připravuje trávicí ústrojí na další hustější stravu. Pokud má 

polévka vysoký obsah energie může nahradit hlavní jídlo. Dospělý člověk by měl jíst alespoň 

jednu polévku denně, a to po celý rok. V létě mohou být teplé polévky nahrazeny studenými. 

Polévky obsahují všechny důležité živiny, kterými jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. Díky 

tomu dodávají lidskému tělu potřebnou energii a dokážou zasytit. Zeleninové polévky také 

obsahují vitamín C a minerální látky. Vláknina obsažená v zelenině pak zlepšuje činnost střev 

a usnadňuje trávení. Polévky jsou navíc důležitým zdrojem tekutin. Obecně se tedy polévky 

považují za zdravé a tělu prospěšné. [25, 40] 

Z amerického výzkumu provedeného v roce 2007 vyplývá, že konzumace polévek má 

vliv na hubnutí. Bylo zjištěno, že polévka zasytí a tím snižuje energetický příjem. U 

konzumentů polévek je tak příjem energie nižší o celých 20 %, což přispívá ke snižování 

hmotnosti. [40] 

2.4 Charakteristika polévkového baru   

Polévkový bar, jehož možné založení je předmětem této diplomové práce, je 

restaurační zařízení, které nabízí výhradně polévky. Vzorem pro toto zařízení je restaurace 
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Souplounge, která se nachází v belgickém městě Gent. Autorka by chtěla, aby byl 

marketingový mix polévkárny v Ostravě totožný a nebo velmi podobný. Některé prvky budu 

muset být přizpůsobeny českému trhu a přáním zákazníků.  

2.4.1 Služba 

V belgické restauraci mají zákazníci každý den výběr ze čtyř druhů polévek. Sortiment 

je po většinu času stálý, jen zřídka dochází k obměně jedné či dvou polévek. Nejčastěji se 

v nabídce objevovala rajská, žampiónová a dýňová polévka. Ke své porci navíc každý 

zákazník automaticky obdrží dvě menší bagety a ovoce. Návštěvníci si mohou do polévky 

také nechat nasypat krutóny, sýr nebo zeleninu. Spotřebitelé mají na výběr ze tří velikostí. 

Nejmenší miska obsahuje 0, 3 l polévky, střední miska má objem 0, 4 l a největší je půllitrová 

porce. Kromě polévek nabízí zařízení také nealkoholické nápoje, zeleninové saláty a obložené 

bagety.  [39] 

Obr.  2.2 – Porce polévky v belgickém baru Soup lounge 

 

Zdroj: [39] 

2.4.2 Cena 

Cena se odvíjí od velikosti porce. Nejmenší miska zde stojí 4 €, střední 4,5 € a největší 

porce přijde na 5 euro. Je však třeba vzít v úvahu vyšší příjmy Belgičanů a vyšší cenovou 

hladinu v této zemi. Ceny v České republice by měly být přizpůsobeny zdejším platům 

a cenové hladině.  Polévkový bar v Gentu nenabízí žádné věrnostní programy ani slevy. 

Autorka o těchto podpůrných prostředcích uvažuje, záleží však na výsledcích výzkumu a na 

nákladech firmy.  
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2.4.3 Distribuce  

Polévkárna v Belgii je provozována formou bufetu s výdejním pultem. Zákazníci zde 

stojí řadu u pultu, kde si polévku objednají, zaplatí a hned si ji odnesou ke stolu. Tento způsob 

distribuce je výhodný, neboť je méně nákladný a rychlejší. Návštěvníci si mohou jídlo také 

nechat zabalit a odnést si jej s sebou. Zařízení však nenabízí rozvoz. [39] 

Obr.  2.3 – Polévkový bar, Belgie 

  

Zdroj: [39] 

2.4.4 Komunikace  

Restaurace Souplounge má své internetové stránky a je uvedena v řadě katalogů 

a průvodců. Dále však nevyužívá žádných forem komunikace, což je pravděpodobně 

způsobeno tím, že je ve městě již dobře známá a má rozsáhlou klientelu. U nově vznikajícího 

zařízení v Ostravě bude třeba využít rozsáhlejší komunikační kampaň. Při otevření baru musí 

podnikatelka zákazníky o této události informovat, zároveň by bylo vhodné zvolit některý 

nástroj podpory prodeje. 

2.4.5 Materiální prostředí, lidé a procesy  

Polévkárna má v Gentu dvě pobočky, obě se nacházejí na frekventovaných místech 

a jsou velice vytížené. Obzvláště v době oběda se před restauracemi tvoří fronty až na ulici. 

Uvnitř provozovny se nachází dlouhý pult, ke kterému si zákazníci přicházejí objednat. 
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Proces je plynulý a poměrně rychlý. Bufet je vybaven jednoduchými stoly a židlemi, kde si 

návštěvníci mohou vychutnat svou polévku. Zákazníci mohou navíc poobědvat před 

restaurací, kde se nachází venkovní posezení. Obsluha je příjemná a snaží se lidem vyjít vstříc. 

V restauraci byli většinou dva obsluhující pracovníci, jeden provozní a jeden kuchař. [39] 
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3 Teoretická východiska vývoje nové služby  

Spotřeba služeb v poslední době neustále roste, což je způsobeno především tím, 

že mají lidé více peněz. Rádi tak přenechají běžné práce, jako například vaření či úklid, 

někomu jinému. Lidé mají také daleko více volného času, než v minulosti, což vyvolává 

poptávku po celé řadě sportovních a rekreačních aktivit. Dalším faktorem podporujícím růst 

nabídky služeb je nezadržitelný rozvoj technologií, který s sebou přináší spoustu složitých 

výrobků, jež služby vyžadují. [7] 

3.1 Povaha a charakteristika služeb  

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

je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví.” [7, s. 710] 

Služby se liší od zboží pěti základními charakteristikami, které je třeba brát v úvahu 

také při tvorbě marketingové strategie. Jsou nehmotné, což znamená, že si je zákazník před 

zakoupením nemůže prohlédnout, osahat ani vyzkoušet. Zákazníci tak často netuší, v jaké 

kvalitě jim bude služba poskytnuta. Při výběru poskytovatele se proto orientují zejména podle 

prostředí, ve kterém je služba prováděna, podle ceny a také podle personálu. Je tedy důležité, 

aby tyto faktory působily na zákazníka pozitivně. Také není na škodu službu nějakým 

způsobem zhmotnit, aby si zákazníci mohli představit, jak bude probíhat. Například cestovní 

kanceláře používají katalogy s fotografiemi cílových destinací. 

Další vlastností služeb je jejich neoddělitelnost od poskytovatele či místa poskytování. 

Zatímco zboží může být vyprodukováno, nakoupeno a spotřebováno v jinou dobu a na jiném 

místě, u služeb většinou probíhají všechny tyto aktivity ve stejnou dobu a na stejném místě. 

Musí se totiž sejít poskytovatel služby s příjemcem a to na místě, na kterém je službu možné 

provést. Zákazník například nemůže být ostříhán, pokud nepřijde do kadeřnického salonu 

nebo pokud se nedostaví kadeřník. Sestřih se nedá zabalit, vzít s sebou a nasadit až doma.  

Proměnlivost služeb spočívá v tom, že ne vždy je služba poskytnuta ve stejné kvalitě, 

a to i když je poskytována stejnou společností nebo dokonce stejným pracovníkem. Záleží 

totiž na mnoha faktorech, jako může být například nálada personálu, počasí, kvalita surovin, 

stav technického a jiného vybavení atd.  
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Velikou nevýhodou služeb je jejich pomíjivost. Služby se nedají skladovat. Jakmile 

vyprší čas, ve kterém mohly být poskytnuty, jejich hodnota propadá. Pokud například odletí 

letadlo, ve kterém jsou volná čtyři místa, znamená to pro leteckou společnost ztrátu.  

Poslední důležitou charakteristikou služeb je absence vlastnictví. Při nákupu služby 

nenabývá zákazník žádná vlastnická práva, pouze získává dočasný přístup k určité činnosti. [7] 

3.2 Vývoj nové služby 

Za novou službu je všeobecně považována druhá a následná generace produktu, 

produkt upravený pro vstup na nové trhy, produkt nový pro danou organizaci (na trhu již 

existuje) nebo zcela nový produkt. [13] Na obrázku č. 3. 1 jsou zobrazeny jednotlivé fáze 

vývoje nové služby.  

Obr.  3.1 – Fáze vývoje nového produktu/služby  

 

Zdroj: [34] 

Vývoj nové služby vychází z definování její strategie, která by měla splňovat čtyři 

cíle. Měla by udávat směr, kterým se budou pracovníci při vývoji služby ubírat, měla by 

integrovat úsilí nejen všech těchto pracovníků, ale také všech oddělení firmy. Tato strategie 

by také měla pomoci týmům, jež na vývoji pracují, delegovat úkoly dalším lidem, kteří pak 

budou pracovat samostatně. Tvorba strategie nových produktů vyžaduje aktivní řízení. 

Pro lepší orientaci firmy často sestavují dokument LPI – Listinu produktové inovace, která 

obsahuje mj. i důvody hledání inovačních příležitostí. [7] 
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První fází vývoje produktu je vznik myšlenky. Na novou myšlenku může podnikatel 

přijít například pomocí výzkumu trhu, dlouhodobých studií, analýzy tržních mezer, zkoumání 

aktivit spotřebitelů, ale také jen napodobením konkurence, nebo zahraniční zkušeností. [13] 

Obvykle přijde podnikatel s větším množstvím nápadů, které je třeba dále třídit 

a prověřit. V rámci třídění nápadů dochází k redukci velkého množství původních myšlenek. 

Podnikatel se snaží vybrat ty nejlepší ideje a naopak zavrhnout ty špatné. [7] 

Vítězné nápady by měly být prověřeny například formou konzultace s odborníky, nebo 

výzkumem trhu u potenciálních zákazníků. Podnikatel se tak dozví, zda je nápad vhodný pro 

daný trh. [4] 

Další fází vývoje nové služby je vývoj koncepce, která představuje přesné definování 

produktu. Součástí této etapy je také návrh na umístění produktu na trh.  

Čtvrtým krokem je ověření navržené koncepce pomocí skupiny cílových zákazníků. 

Pilotní průzkum zaznamenává reakce klientů na novou službu. Může se stát, že reakce jsou 

negativní a vývoj je zde ukončen. Tento krok pak může podniku ušetřit velké množství 

finančních prostředků, které by byly vynaloženy na uvedení služby do provozu. [13] 

Dále by měl podnikatel pro vybraný koncept vytvořit marketingovou strategii. 

Vyjádření této strategie se skládá ze tří částí. Nejdříve je třeba vymezit pro produkt cílový trh, 

positioning a stanovit cíl tržeb a tržního podílu pro prvních pár let. Ve druhé části by měla být 

nastíněna cena nové služby, způsob distribuce a rozpočet pro první rok. Nakonec se plánují 

také dlouhodobé tržby a cíle v oblasti zisku. [7] 

Pokud již podnikatel vypracoval marketingovou strategii pro novou službu, může se 

posunout k ekonomickému vyhodnocení atraktivity návrhu. V rámci ekonomické analýzy 

dochází k přezkoumání odhadovaných tržeb, nákladů a ziskovosti produktu. Předpokládané 

tržby se odhadují podle podobných produktů. Zjišťuje se, zda je koncept schopen splnit 

předem stanovené cíle. [7] 

Další etapou je samotný vývoj nové služby. Konečně dochází k transformaci 

koncepce do skutečného produktu. Nejedná se pouze o zavedení služby, ale také o její 

komplexní zajištění. Pokud je to potřeba, je najat nový personál nebo jsou vytvořeny nové 

prostory pro poskytování služby. [13] 
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Následuje zkušební marketing, kdy je služba zkušebně nabízena před vlastním 

komerčním uvedením na trh. Znamená to, že je nová služba provozována jen na určitém místě 

a může si ji vyzkoušet jen omezené množství zákazníků, kteří později poskytnou firmě 

zpětnou vazbu. [4] 

Jestliže se testovaná služby osvědčila, dochází k její komercializaci, tedy k zavádění 

služby v plném rozsahu. Je vyhotovena finální marketingová strategie pro zavedení na trh a je 

vytvořená konečná podoba marketingového plánu. Podnikatel by měl sledovat úspěšnost 

služby a kontrolovat marketingový plán. [5] 

3.3 Marketingový mix služeb  

Marketingový mix je soubor nástrojů pomocí nichž společnost určuje svou nabídku 

služeb a odlišuje ji od konkurence. Marketingový mix hmotného produktu obsahuje tzv. 4p – 

product (produkt), place (distribuce), price (cena) a promotion (komunikace). Vzhledem k 

výše popsaným vlastnostem služeb však byl marketingový mix služeb rozšířen ještě o další 

3p – physical evidence (materiální prostředí), people (lidé) a Processes (procesy). [13] 

3.3.1 Služba  

Jak již bylo řečeno, v posledních letech se výrazně rozvinul průmysl služeb, což vedlo 

také k novým pojetím produktu, který je u většiny služeb chápán jako kombinace hmotného 

zboží a nehmotných služeb. Z tohoto poznatku vznikl také nový pojem „mix výrobek/ služba”. 

[4] 

Služba má tři prvky [12]: 

• hmotné položky – vybavení provozovny, nádobí, jídlo a nápoje, 

• smyslové požitky – chuť, vůně, hluk, barvy, 

• psychologické výhody nabídky – komfort. 

Analýza nabídky služeb 

Celková nabídka služeb podniku je tvořena tzv. klíčovým produktem, který je příčinou 

zakoupení služby a periferním produktem, který dotváří nabídku a odlišuje firmu 

od konkurence. Periferní produkt zahrnuje zejména poskytování informací a poradenské 
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služby, přebírání objednávek a účtování, péči o zákazníka a jeho bezpečnost a speciální 

služby. [13] 

Strategie produktu služby  

Pokud se podnik rozhoduje o strategii produktu služby, rozhoduje se o tzv. mixu 

služeb, tedy o nabízeném sortimentu. Šířka a hloubka nabízených služeb závisí zejména 

na oboru podnikání, na požadavcích zákazníka a na konkurenci. Je třeba vzít v úvahu také 

výši nákladů. Užší sortiment většinou znamená nižší náklady, jelikož se může firma více 

specializovat. [13] 

Životní cyklus služby 

Životní cyklus je doba, po kterou výrobek zůstává na trhu. Tímto cyklem prochází 

samozřejmě také služby. Pro podnik je důležité vědět, ve kterém stádiu se nachází jejich 

produkt, aby tomu mohli upravit svou strategii a využít tak tržních příležitostí. Životní cyklus 

služby má celkem čtyři etapy: zavedení, růst, zralost a pokles. Často se uvádí také fáze 

vývojová, kdy dochází k vývoji nového produktu ve společnosti.  

Ve fázi zavádění je produkt obvykle poprvé uveden na trh, lidé s ním ještě nemají 

zkušenosti. V této etapě je pro podnik důležité investovat do komunikace, aby se nová služba 

dostala do povědomí zákazníků. Nové produkty ráda zkouší specifická skupina lidí 

tzv. inovátoři, proto je třeba zaměřit komunikaci i nabídku právě na ně. Vedení podniku musí 

také počítat s tím, že v této fázi bude prodej nízký a náklady budou převyšovat příjmy.  

V první etapě si může organizace zvolit jednu z následujících strategií. Strategie 

rychlého sbírání je typická vysokými cenami a vysokými náklady na propagaci. Pokud firma 

uvádí na trh produkt s vysokými cenami, ale investice do propagace jsou nízké, jedná se 

o strategii pomalého sbírání. Pokud chce organizace se svou novou službou rychle 

proniknout na trh, zvolí nízké ceny a vysoké investice do komunikace. Poslední možností 

zavedení služby je strategie pomalého pronikání, kdy jsou ceny produktu nízké a náklady 

na propagaci taktéž.  

Ve fázi růstu dochází k prudkému zvýšení objemu prodeje a nová služba začíná být 

zisková. O produkt se začínají zajímat také konzervativnější zákazníci. Organizace se v této 

etapě může zaměřit na zvyšování kvality produktu a na jeho zdokonalování. Může také 

rozšiřovat sortiment, nebo vstupovat na nové trhy. Je třeba dávat pozor na rostoucí konkurenci.  
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Asi nejdelší fází životního cyklu produktu je zralost. V tomto období je služba nejvíce 

zisková a náklady na její produkci jsou minimální. Rozsah prodeje bývá vysoký a stabilní 

a cena odpovídá nabídce i poptávce.  

Poslední etapou je pokles, kdy dochází ke snížení prodeje i zisku. Podnik se může 

pokusit o modifikaci produktu, o změnu marketingové strategie, nebo se může rozhodnout 

tento produkt opustit. [3] 

3.3.2 Cena 

Cena je nejpružnějším nástrojem marketingového mixu a v organizaci plní velice 

důležitou úlohu. Musí být stanovena tak, aby ji byli zákazníci ochotni za službu zaplatit 

a zároveň tak, aby zajistila firmě potřebný zisk.  

Tvorba ceny  

Při tvorbě ceny je třeba brát v úvahu hned několik důležitých faktorů. Viz obrázek 

č. 3. 4. Klíčovým činitelem pro stanovení ceny jsou náklady podniku. Organizace musí do 

ceny služby zahrnout nejen přímé, ale i část nepřímých nákladů. Pokud se jedná o firmu 

orientovanou na zisk, přidává se k ceně ještě obchodní přirážka. Kdyby byla stanovena nižší 

cena, než jsou náklady, dostal by se podnik do ztráty. [4] 

 

Zdroj: [4, str. 179] 

Obr.  3.2 - Faktory ovlivňující tvorbu ceny 
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Dalším důležitým činitelem ovlivňujícím cenu služby je konkurence. Každý 

podnikatel by měl vědět, za jaké ceny nabízí stejnou nebo podobnou službu jeho konkurence. 

Na základě těchto znalostí si pak organizace stanoví, zda zaujme taktiku cenové nebo 

necenové konkurence. V případě cenové konkurence bude podnik nabízet své služby za nižší 

ceny než ostatní firmy na trhu, a tím se bude snažit přetáhnout jejich zákazníky. Pokud si však 

společnost zvolí taktiku necenové konkurence a bude služby nabízet za stejné nebo dokonce 

vyšší ceny, je nutné, aby nabídla svým zákazníkům nějakou jinou výhodu oproti konkurenci.  

Cena má výrazný vliv na spokojenost zákazníka s poskytnutou službou. Pokud je 

cena vysoká, očekává zákazník také vysokou kvalitu služby, jestliže se takové kvality 

nedočká, je nespokojený. Organizace proto musí stanovit takovou cenu, která odpovídá 

kvalitě poskytovaných služeb, aby byli její klienti spokojení a rádi se vraceli. Podnik bez 

zákazníků je totiž odsouzen k záhubě.  

Někdy je cena regulovaná vládou. V takovém případě se organizace musí při 

stanovení ceny takové regulaci přizpůsobit. Jedná se například o nájemné, ceny za energii 

apod.  

V neposlední řadě musí organizace své ceny přizpůsobit také cílům organizace 

a marketingu. Jestliže je cílem firmy například poskytovat ubytování studentům po celém 

světě, nemůže stanovit za své služby vysoké ceny.  

Cena je ovlivněna i ostatními prvky marketingového mixu. Zvolí-li si společnost 

televizi jako vhodné médium pro propagaci svých produktů, musí očekávat vysoké náklady, 

které se promítnou ve formě nepřímých nákladů do ceny služby. [4] 

Výběr vhodné cenové taktiky 

Existují různé cenové taktiky, jejichž volba závisí například na typu služby, fázi 

životního cyklu a nebo na zvolené marketingové strategii.  

Strategie slízané smetany je založená na tom, že společnost stanoví pro svůj produkt 

vysoké ceny, které jim zajistí vysokou míru zisku. Této strategie je možné využít zejména, 

nemá-li organizace na trhu konkurenci a nehrozí ani její vstup. Dále může být využito této 

strategie, jestliže firma vyzdvihuje hodnotu a kvalitu poskytované služby, pak se jedná o tzv. 

prestižní cenu. Modifikací této taktiky je postupné snižování ceny, kdy podnik po určitém 
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časovém období začne cenu snižovat. Snaží se tak proniknout hlouběji na trh a odradit 

případné nové konkurenty od vstupu na trh.  

Pokud chce organizace rychle získat vysoký tržní podíl, zvolí si cenu průniku na trh. 

V takovém případě stanoví podnik nízké ceny, což mu přinese vysoké prodeje. Tuto taktiku 

obvykle využívají velké nadnárodní společnosti, které mají nízké výrobní náklady díky 

úsporám z rozsahu. [13] 

Dále si podnik může zvolit mezi cenou [13]: 

• elastickou – přizpůsobuje se situaci na trhu, 

• přijímanou – následování cenového vůdce, 

• segmentovanou – různé ceny pro různé trhy, 

• nákladovou – stanovené přirážkou k nákladům, 

• nulovou. 

3.3.3 Distribuce  

Jak již bylo uvedeno, pro služby je specifické jejich neoddělitelnost od poskytovatele 

a místa poskytování, proto hraje distribuce služeb velice důležitou roli. Je třeba vybrat takové 

místo, které bude vyhovovat jak produkci služeb, tak i spotřebiteli.  

Flexibilita produkce  

Některé služby není vůbec možné oddělit od producenta a tím je přiblížit 

k zákazníkovi, jelikož je pro ně to jediné místo nějakým způsobem typické a přímo utváří 

danou službu. Do této kategorie patří například muzeum Louvre, kde se historická budova 

v Paříži s nádherným nádvořím přímo podílí na utváření zážitku ze služby.  

Jiné je to například u finančních institucí nebo řetězců s rychlým občerstvením, kteří 

se snaží přiblížit svou službu co největšímu počtu zákazníků prostřednictvím poboček.  

Nakonec existuje spousta služeb, které je možné zákazníkovi poskytnout třeba 

i v místě bydliště. Dnes už není žádný problém pozvat si domů například maséra, kadeřnici a 

nebo švadlenu. [13] 
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Flexibilita spotřeby 

Zda jsou zákazníci ochotni cestovat za službami, závisí na mnoha faktorech. Například 

lidé s vyššími příjmy nemají problém připlatit si za doručení služby až do domu, staří lidé 

zase nejsou kvůli zdravotním problémům ochotni cestovat za službami příliš daleko. Určitou 

roli zde hraje také životní styl spotřebitele. [13] 

Modely umístění 

Při rozhodování o umístění provozní jednotky se využívá analýza makro- 

a mikroprostředí. V rámci analýzy makroprostředí se zjišťuje kupní síla, velikost a síla 

konkurence v určité oblasti, důležité jsou také náklady na umístění provozovny. 

Na mikroúrovni se pak hledá oblast, která se z hlediska geografického i demografického blíží 

profilu cílové skupiny. Malé podniky většinou rozhodují o svém umístění na základě 

zkušeností a logických úvah, velké organizace pak používají složité regresní modely. [13] 

Distribuční kanály 

Stejně jako zboží mohou být i některé služby distribuovány přímo i nepřímo. 

Zprostředkovatelem může být například cestovní kancelář, která prodává zákazníkům místa 

v letadle různých leteckých společností. Většina služeb však bývá distribuována přímo 

z důvodu její neoddělitelnosti od poskytovatele. [13] 

3.3.4 Komunikace 

Podnik může nabízet sebelepší služby nebo produkty, ale pokud o tom nebude nikdo 

vědět, nebude mít žádné zákazníky, a proto je propagace tak důležitá. Podnik musí své 

potenciální zákazníky informovat o své existenci a nabídce, aby měl šanci na úspěch.  

Efektivní komunikační kampaň 

Aby byla komunikační kampaň úspěšná, je třeba si nejprve stanovit, co je jejím cílem. 

Chce společnost informovat zákazníky o otevření nové pobočky, představit jim nový produkt, 

nebo se jednoduše jen připomenout? U každého z těchto případů by reklamní sdělení mělo 

vypadat jinak, a proto je opravdu důležité vědět, čeho chce firma dosáhnout.  
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V druhé řadě si podnik musí stanovit rozpočet, aby věděl, jak rozsáhlou kampaň si 

může dovolit a jaká média k ní může využít. U nové organizace může být velice složité 

stanovit rozpočet, proto se často investuje částka, kterou si společnost může dovolit a nebo 

částka, kterou diktují cíle kampaně.  

Jakmile zná firma cíl a rozpočet kampaně, přistupuje k realizaci sdělení. Společnost 

musí v této fázi vybrat, jaký nástroj z komunikačního mixu využije a prostřednictvím jakého 

média jej vypustí do světa. Poté dochází k tvorbě samotného sdělení, které vychází ze všech 

dříve stanovených podmínek.  

Poslední etapou je vyhodnocení kampaně. Existuje mnoho způsobů, jak zhodnotit 

úspěšnost komunikační kampaně, firma může například sledovat tržby nebo reakce zákazníků. 

V některých případech je však velice obtížné určit, zda zákazníci reagují na kampaň, nebo má 

jejich chování jiné důvody. [4] 

Nástroje komunikačního mixu 

Mezi hlavní nástroje komunikačního mixu patří reklama, podpora prodeje, osobní 

prodej a public relations. V poslední době se mezi ně řadí také direct marketing a internetová 

komunikace. Za současné trendy v marketingové komunikaci, které jsou využitelné také 

pro služby, jsou považovány: event marketing, guerilla marketing, virální marketing a product 

placement.  

Reklama je placená forma masové, neosobní komunikace. Bývá uskutečňována nejen 

prostřednictvím televize, rádia a tisku, ale také například prostřednictvím informačních tabulí, 

letáků, billboardů a bannerů. Tato forma reklamy umožňuje sdělit jen omezené množství 

informací a používá se, zejména pokud chce firma informovat veřejnost o své existenci nebo 

o svých produktech. U služeb se obvykle hodí využití regionálních médií. [13, 11] 

Osobní prodej je u služeb téměř samozřejmostí, jelikož jsou neoddělitelné 

od poskytovatele. Jedná se o osobní formu komunikace, kdy dochází k přímé interakci mezi 

zákazníkem a producentem služby. Výhodou je, že prodejce může přizpůsobit své sdělení 

situaci. Cílem osobního prodeje není jen prodat službu, ale také budovat pozitivní vztahy se 

zákazníkem. [13] 

Podpora prodeje představuje aktivity, jejichž účelem je stimulovat prodej zboží 

a služeb. Patří zde například různé slevy, kupóny, prémie, soutěže, loterie a vzorky. Výhodou 
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těchto aktivit je jejich okamžitá působnost a snadná měřitelnost úspěšnosti. Jedná se pouze 

o nástroje krátkodobé stimulace. V poslední době roste význam těchto aktivit zejména 

z důvodu klesající loajality zákazníků a nedostatečné diferenciace produktů. Tento způsob 

komunikace je vhodný také proto, že zákazníci často rozhodují o nákupu až v místě prodeje. 

[11] 

V poslední době také vzrostl význam internetové komunikace, což je způsobeno tím, 

že lidé tráví na internetu stále více času. Používají ho nejen k hledání informací a k práci, ale 

také k zábavě a k nakupování. Internet umožňuje firmám oslovit obrovské množství cílových 

zákazníků, a to s přijatelnými náklady. Reklama na internetu je navíc interaktivní a dá se 

snadno měřit její úspěšnost. Každá organizace by v dnešní době měla mít své internetové 

stránky a měla by být zařazena v katalozích firem. Pokud společnost nabízí služby, které si 

zákazníci běžně vyhledávají na internetu, je také důležité, aby byly její stránky 

optimalizovány takovým způsobem, že se objeví na první vyhledané stránce. V seznamu 

firem by si pak společnosti měla zaplatit některé z prvních míst. Pokud totiž zákazník hledá 

například instalatéra, najme si nejspíš firmu, která bude hned první na seznamu. Na internetu 

se lze prezentovat také pomocí bannerů s prolinkem na webové stránky podniku. V poslední 

době nelze opomíjet ani sociální sítě (Facebook), kde firma může umístit nejen svou reklamu, 

ale také si zde může vytvořit profil. [6] 

Internet může být využit i k tzv. virálnímu marketingu, jehož podstata spočívá v tom, 

že se sdělení šíří samovolně mezi lidmi. Jako prostředek k šíření zprávy často slouží email 

nebo sociální sítě. Sdělení však může být předávána i prostřednictvím mobilních telefonů, 

nebo jednoduše ústním podáním (word-of-mouth). Motivem k přeposílání zprávy často bývá 

její nápaditý nebo humorný obsah. Firmy tohoto způsobu prezentace využívají zejména 

z důvodu nízkých nákladů a rychlosti šíření. [13, 50] 

Menší firmy, které nemohou do komunikačních kampaní investovat tak vysoké sumy 

jako jejich větší konkurenti, mohou využít guerilla marketingu. Jedná se o nekonvenční, 

kreativní a nenákladnou reklamu na neobvyklých místech, kterou společnost ohromí 

zákazníky a ochromí konkurenci. [9] 
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Corporate identity a corporate design 

Součástí komunikace podniku je i firemní identita a firemní vzhled. Firemní identita 

představuje souhrn všech vlastností společnosti, které z ní činí jedinečnou instituci. Zahrnuje 

v sobě používaná jména, symboly, loga, firemní hodnoty a firemní kulturu.  

Firemní vzhled pak představuje jednotnou vizuální prezentaci podniku. Konkrétně se 

jedná o barvy, logo, oblečení personálu, vzhled dokumentů, font používaného písma apod. 

Jednotný vzhled společnosti je velice důležitý, aby byla firma snadno odlišitelná 

od konkurence a pro zákazníka rozpoznatelná. [3] 

3.3.5 Lidský faktor  

Lidský faktor je podstatnou součástí marketingového mixu služeb, zejména proto, že 

jsou služby neoddělitelné od jejich poskytovatele. To jak zákazník vnímá kvalitu poskytované 

služby, mnohokrát závisí právě na zaměstnancích.  

Interní marketing 

„Interní marketing popisuje aplikaci marketingových technik ve vztahu 

k zaměstnancům organizace. Jeho cílem je získat a udržet si co nejlepší zaměstnance 

a motivovat je k co nejlepším výkonům.“ [10, s. 136] 

Systém personálního řízení 

Systém personálního řízení by měl obsahovat [10]: 

• analýzu a plánování potřeb personálního rozvoje, 

• vyhledávání, výběr a přijímání vhodných zaměstnanců, 

• vzdělávání, 

• vytváření vhodných pracovních podmínek a vztahů, 

• kariérové plánování rozvoje, 

• motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců, 

• monitorování a kontrola zaměstnanců. 



 33 

Kategorizace zaměstnanců 

Na základě frekvence styku se zákazníkem se zaměstnanci dělí do čtyř skupin. První 

skupinou jsou kontaktní pracovníci, kteří často přicházejí do kontaktu se zákazníky 

a podílejí se na marketingových aktivitách.  

Dalším typem zaměstnanců jsou obsluhující pracovníci, kteří přicházejí velice často 

do kontaktu s klienty, ale nepodílejí se na marketingových aktivitách.  

Koncepční pracovníci ovlivňují marketingový mix firmy a podílejí se na zavádění 

marketingové strategie. Tito zaměstnanci nepřicházejí do styku se zákazníky téměř vůbec. 

Důležitou součástí firmy jsou také podpůrní zaměstnanci, kteří se nesetkávají se 

zákazníky a ani se nepodílejí na marketingových aktivitách. Jsou to však lidé, kteří zajišťují 

plynulý průběh provozu. [10] 

3.3.6 Materiální prostředí 

Jelikož jsou služby nehmotné, mají zákazníci tendenci posuzovat jejich kvalitu také 

podle prostředí, ve kterém jsou poskytovány. Pokud se lidé procházejí po městě plném 

restaurací, které neznají, vyberou si nejspíš tu, která je zaujme svou architekturou nebo 

zajímavým interiérem. Vybavení provozovny, její barvy nebo třeba i vůně pak mají také 

značný vliv na konečný dojem z poskytnuté služby. Materiální prostředí by mělo být 

v souladu s corporate designem firmy. 

Materiální prostředí je tvořeno periferním prostředím a základním prostředím. 

Periferní prostředí představuje zhmotnění služby, nemá žádnou hodnotu a stává se 

vlastnictvím zákazníka. Může se jednat například o lístek v divadle nebo o pohlednici hotelu 

na pokoji. Zákazník má lepší pocit ze služby, protože si s sebou něco odnáší.  

Základní prostředí nemůže klient vlastnit, přesto se stává důležitou součástí služby. 

Jedná se o architekturu budovy provozovny a interiér. [13] 

Prvky řízení prostředí a atmosféry 

Jedním z důležitých prvků prostředí je rozvržení prostoru tak, aby byl 

co nejefektivněji využit a zároveň, aby v zákaznicích nevzbuzoval pocit stísněnosti. To může 
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být opravdovým uměním zejména u dříve postavených objektů, které byly původně 

používány ke zcela odlišným činnostem.  

 Neméně důležité je zařízení interiéru, kdy je třeba, aby byla zajištěna funkčnost 

provozovny. Místnosti by měly být ale také útulné a vybavení by mělo vytvářet přátelskou 

atmosféru. Velikou roli hrají například barvy, které v lidech mohou vzbuzovat různé emoce. 

Každá barva se hodí pro rozdílný typ provozovny a pro rozdílné zákazníky. [13] 

Vedení společnosti by nemělo zapomínat ani na smyslové vnímání zákazníků. 

Příjemná hudba působí na klienty pozitivně a zpravidla prodlužuje jejich pobyt v podniku. 

Provozovna by samozřejmě neměla zapáchat, ale neměla by být přehnaně provoněná 

agresivními vůněmi, což by mohlo způsobit u zákazníků bolesti hlavy. [13] 

3.3.7 Procesy 

Procesy představují posloupnost logicky uspořádaných činností, jejichž výstup má 

význam pro zákazníka. [10] 

Členění procesů 

Jednotlivé procesy mohou být členěny podle jejich přizpůsobení zákazníkovi. Vysoce 

standardizované jsou Masové služby, které jsou typické svou nízkou interakcí. 

Při poskytování těchto služeb by mohli být zaměstnanci nahrazeni mechanizací a automatizací.  

Zakázkové služby jsou charakteristické vysokou mírou přizpůsobivosti alespoň 

některých částí procesu. Některé operace se mohou opakovat, ale jiné jsou pro každý případ 

zcela jedinečné. Dochází ke střednímu kontaktu se zákazníkem.  

Profesionální služby jsou většinou poskytovány specialistou ve svém oboru. Dochází 

zde k vysoké míře interakce mezi poskytovatelem služeb a jejich příjemcem. Jedná se o zcela 

neopakovatelné služby. [10] 

Kritická místa procesů 

Pro hladký průběh poskytované služby je dobré rozčlenit si proces na jednotlivé 

činnosti a naplánovat si, jak dlouho by měly dílčí aktivity trvat a kdo se jich bude účastnit. 

U každé činnosti je třeba zvážit, zda se jedná o kritické místo. Pro kritická místa by si měl 
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podnik vypracovat scénáře selhání a možné řešení těchto problémů. K lepšímu znázornění 

může sloužit diagram procesu. [13] 

Úspora nákladů  

U některých služeb, zvláště u těch masových, je možné procesy co nejvíce zjednodušit 

a standardizovat jednotlivé činnosti. Tím může společnost docílit jak vyšší produktivity práce, 

tak nižších nákladů. Tento proces se nazývá industrializace služeb. 

Druhým způsobem, který organizaci může ušetřit část nákladů je zapojení zákazníků 

do procesu poskytování služby. Proces obsluhy zákazníka obsahuje spoustu činností, které 

je zákazník schopen vykonat sám a tudíž se může nějakým způsobem zapojit. Samozřejmě 

tato metoda představuje pro zákazníky jisté omezení komfortu, ale na druhou stranu ovlivňuje 

náklady, a tím i cenu konečného produktu, proto nejspíš budou zákazníci ochotni se procesu 

zúčastnit. [13] 
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4 Metodika výzkumu  

V následující kapitole bude popsán způsob sběru dat pro analýzu potenciálu trhu 

pro nové restaurační zařízení. Postupně bude definován problém a cíl, budou stanoveny 

jednotlivé hypotézy a metody výzkumu.  

4.1 Přípravná etapa 

V této fázi je potřeba hlavně správně nadefinovat problém a stanovit cíl výzkumu, tak 

aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Je třeba také nadefinovat a ověřit hypotézy 

pro šetření.  

4.1.1 Problém  

Problémem je neznalost potřeb a požadavků potenciálních zákazníků polévkového 

baru. Tyto informace jsou přitom velice důležité pro začínajícího podnikatele, který si chce na 

přesyceném trhu najít své zákazníky a chce být schopný konkurovat dalším, již zaběhnutým, 

restauracím.  

4.1.2 Cíl výzkumu  

Cílem výzkumu je analýza potenciálu gastronomického trhu pro nové restaurační 

zařízení. V prvé řadě je třeba zjistit, zda by vůbec byl ze strany cílových skupin zájem 

o polévkový bar, poté se výzkum zaměří na požadavky lidí na jednotlivé prvky 

marketingového mixu. Šetření by mělo přinést odpovědi na otázky, zda mají potenciální 

zákazníci rádi polévky a jaké druhy, za jakou cenu by se měla polévka prodávat, jaký způsob 

distribuce by lidem nejlépe vyhovoval, kde hledají informace o stravovacích zařízeních atd. 

Na základě výsledků výzkumu pak bude navržen marketingový mix pro polévkárnu.  

4.1.3 Hypotézy  

Hypotéza je tvrzení, které vyjadřuje určitý vztah mezi proměnnými. Ve výzkumu se 

hypotézy stanovují, aby vyřešily problém nebo přinesly odpověď na nějakou otázku. [1] 

Na základě nejdůležitějších údajů, které je třeba zjistit, bylo stanoveno šest hypotéz. 

První hypotéza zní: „Více než polovina dotazovaných jí polévku alespoň 3-4x týdně.“ Tato 
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informace je důležitá z pohledu založení restaurace. Jestliže by se nepotvrdila, znamenalo by 

to, že polévkový bar nejspíše nebudou lidé navštěvovat příliš často.  

Druhá hypotéza se již týká samotné nabídky polévkárny. Podnikatele zajímá, zda by 

měl k polévce zákazníků nabízet také pečivo. Proto byla stanovena hypotéza v tomto znění: 

„Většina respondentů si k polévce objednává pečivo.“ 

Další hypotéza se týká způsobu prodeje. Jak již bylo zmíněno, v polévkovém baru 

v Belgii si lidé kupují svou porci u pultu, jako v bufetu. Autorka by chtěl tento způsob zavést 

také v Ostravě, jelikož je méně nákladný a rychlejší, než je tomu v případě restaurací 

s obsluhou. Je však třeba zjistit, zda by to vyhovovalo také českým spotřebitelům. Hypotéza 

byla sestavena následovně: „Většina dotazovaných by preferovala, kdyby byl polévkový 

bar provozován formou bufetu.“ 

Jelikož je polévka zdravé jídlo, chtěl by podnikatel polévkárnu komunikovat jako 

restaurační zařízení orientované na zdravý životní styl. K tomu by mohlo nápomoci také 

zveřejnění údajů o složení či energetické hodnotě pokrmu. Lidé se totiž v poslední době 

výrazně více zajímají o své zdraví a tím pádem i o složení potravin, které konzumují. Firmy, 

jež berou tento trend v potaz, jsou pak na trhu úspěšnější. [36] Samozřejmě to bude pro 

společnost představovat dodatečné náklady, a tak by bylo dobré nejdříve zjistit, jestli 

spotřebitele vůbec tyto informace zajímají. Byla proto stanovena hypotéza, která by měla 

míru zájmu zjistit. Hypotéza zní: „Ženy uváděly častěji než muži, že je zajímá energetická 

hodnota jídel, která konzumují.“ 

Další hypotéza se týká komunikace: „pracující hledají na internetu informace 

o stravovacích zařízeních a jejich nabídce nejčastěji prostřednictvím vyhledávače 

www.seznam.cz , zatímco studenti hledají informace nejčastěji prostřednictvím sociální 

sítě Facebook.“ Tyto údaje ukáží podnikateli, kam je třeba umístit informace o restauraci pro 

jednotlivé cílové skupiny.  

Poslední hypotéza je zaměřená na cenu a tvrdí: „Pracující jsou ochotni za jídlo 

utratit více peněz než studenti. „Výsledky ukáží, zda je nutné nějakým způsobem 

diferencovat cenu pro jednotlivé segmenty. 
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4.1.4 Orientační analýza 

Největším problémem gastronomického trhu je jeho přesycení. Existuje obrovské 

množství stravovacích zařízení, které nabízejí různé produkty a služby, ale uspokojují stejnou 

potřebu. Jak již bylo zmíněno, v centru Ostravy se nachází více než 40 takovýchto zařízení. 

Pokud chce tedy polévkový bar při této konkurenci uspět, je třeba znát přesná přání a 

požadavky zákazníků na marketingový mix společnosti. Nabídka produktů musí odpovídat 

chutím potenciálních zákazníků, musí být prodávána za cenu, kterou jsou lidé ochotni 

akceptovat, musí být distribuována takovým způsobem, aby byla zákazníkům bez problémů 

dostupná, a hlavně se o ní musejí dozvědět.  

4.1.5 Plán výzkumného projektu  

V následující kapitole je naplánován postup sběru údajů pro výzkum potenciálu trhu 

pro nové restaurační zařízení. Hlavní je upřesnit, jaká data byla sesbírána a jaké metody byly 

použity k jejich analýze. 

Typy údajů  

V rámci tohoto výzkumu byly shromažďovány primární i sekundární údaje. 

Sekundární data byla získána z průzkumů, které již byly v minulosti prováděny na podobné 

téma. Další sekundární data byla zjištěna pozorováním belgického vzorového zařízení 

a konkurenčních restaurací sídlících v Ostravě. Důležité údaje o vývoji gastronomického trhu, 

o skladbě obyvatelstva ČR a o technologickém, ekonomickém a sociálním prostředí byla 

nalezena na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Informace popisující 

současné spotřebitelské trendy pak byly získány z odborných časopisů a z internetových 

stránek Trendwatching.com. 

Primární data byla shromážděna v rámci výzkumu prováděného na území města 

Ostravy. Tento výzkum byl zaměřen na konkrétní cílové skupiny. Výhodou primárního 

výzkumu jsou aktuální data týkající se konkrétního zařízení a konkrétních cílových skupin. [8] 

Metoda výzkumu a technika vývěru vzorku respondentů 

Kvalitativní data byla shromaždována metodou dotazování a to jak elektronicky, tak 

i písemně. Výhodou tohoto typu dotazování jsou nižší náklady, nižší náročnost na čas 

a snadná organizace. Nevýhodou pak může být nízká návratnost, které je možné při písemném 
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dotazování předejít například osobní distribucí dotazníkových formulářů. Pro selekci 

respondentů byl zvolen kvótní výběr. Dotazník je k nahlédnutí v příloze č. 2. [1, 8] 

Pro tento výzkum byly zvoleny tři základní soubory. Prvním z nich je tvořen všemi 

studenty, kteří studují v centru Ostravy, tedy na Ostravské univerzitě nebo na Ekonomické 

fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, a kteří se stravují v centru 

Ostravy. Druhým základním souborem jsou pracující muži a ženy ve věku 18 – 65 let, kteří 

obědvají minimálně jednou týdně ve stravovacích zařízeních v centru Ostravy. Posledním 

základním souborem jsou pak vegetariáni stravující se v centru. Výběrový soubor pro 

dotazování pak bude tvořen šedesáti studenty z první cílové skupiny, šedesáti pracujícími 

z druhé cílové skupiny a třiceti vegetariány ze třetí cílové skupiny. Kvóty byly stanoveny tak, 

aby byly jednotlivé skupiny vyvážené a aby bylo možné je mezi sebou porovnávat, přičemž 

bylo přihlédnuto k nižšímu zastoupení vegetariánů mezi obyvatelstvem. Naplnění kvót by 

navíc mělo zaručit vypovídající schopnost výsledků každé skupiny.  

Rozpočet výzkumu  

Rozpočet výzkumného projektu byl stanoven na základě odhadu nákladů na tisk 

dotazníků, mzdu tazatele a jízdné. Mzda tazatele je zde uvedena pouze jako alternativní 

náklad. Autorka za práci mzdu neobdržela.  

Tab.  4.1 - Rozpočet výzkumného projektu 

 cena za kus (hodinu) Počet kusů (hodin) Celkem v Kč  

tisk dotazníků  2  180 360 

mzda (náklad ušlé příležitosti) 70 40 2800 

jízdné 15 6 90 

Celkem    3250 Kč 

Do rozpočtu výzkumu jsou zahrnuty náklady na vytištění 180 kusů dotazníků. Každý 

dotazník má dvě strany a proto je cena pro tisk jednoho dotazníku 2 Kč. Tištěných dotazníků 

je třeba získat zpět devadesát. Při předpokladu 50% návratnosti je pak nezbytné distribuovat 

180 formulářů. Dále je v rozpočtu zahrnuta mzda výzkumníka, která činí 70 Kč/hod. Poslední 

položkou jsou náklady na jízdné. Autorka musela třikrát využít služeb městské hromadné 
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dopravy, aby se dostala do centra města. Celková částka potřebná pro provedení výzkumu je 

vypočítána v  tabulce č. 4. 1. 

Časový harmonogram výzkumu  

Celý výzkum byl proveden během března a začátkem měsíce dubna. V první etapě jež 

probíhala od 1. do 9. 3., byl definován problém, vypracována orientační analýza, stanoven 

plán výzkumu a také byla provedena pilotáž dotazníku. Od 12. 3. pak začal sběr údajů 

elektronicky i písemně. Dostatečné množství potřebných dat se podařilo získat do 23. 3. 

V poslední fázi (26. 3. – 6. 4.) byly údaje zpracovány, analyzovány a interpretovány. Veškeré 

činnosti byly provedeny samotnou autorkou. Harmonogram je přehledně zobrazen v tabulce 

4. 2. 

Tab.  4.2 - Harmonogram činností  

Činnosti/ datum  1. – 9. 3. 2012 12. – 23. 3. 2012 26. 3. – 6. 4. 2012 

Definice problému BL   

Orientační analýza BL   

Plán výzkumu BL   

pilotáž BL   

Sběr údajů  BL  

Zpracování údajů   BL 

Analýza údajů   BL 

Interpretace výsledků   BL 

Pilotáž 

V rámci pilotáže byl dotazník distribuován mezi 15 respondentů různého věku 

a vzdělání. Na základě jejich odpovědí byly změněny tři otázky, které nebyly dotazovanými 

pochopeny správně.  
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4.2 Realizační etapa 

V rámci této etapy již dochází ke sběru dat od respondentů, přičemž je třeba posoudit 

validitu získaných údajů, popsat proces sběru dat a také výběrový soubor.  

4.2.1 Proces sběru dat a validita výběrového vzorku 

Sběr dat od cílové skupiny „mladí lidé studující v centru Ostravy“, který byl 

realizován prostřednictvím sociální sítě Facebook a serveru Vyplňto.cz, proběhl téměř bez 

problémů. Během jednoho týdne se podařilo shromáždit dostatečné množství vyplněných 

dotazníků, aby to odpovídalo předem stanoveným kvótám. Je však důležité zmínit, že ze 124 

vyplněných dotazníků, pouze asi polovina respondentů prošla přes filtrační otázky. 

To znamená, že zbylá polovina dotazovaných odpověděla buď, že by polévkový bar 

nenavštěvovala nebo, že obědvá v restauracích v centru Ostravy méně často, než jednou týdně. 

Jen pět respondentů pak odpovědělo, že vůbec nemá rádo polévky nebo, že je konzumuje 

méně často než jednou týdně.  

Sběr dat u dalších dvou cílových skupin, který probíhal pomocí osobní distribuce 

formulářů tazatelem, byl o poznání náročnější, jelikož respondenti neprojevovali přílišnou 

ochotu spolupracovat. Často docházelo ke stejnému problému, jako u studentů. Lidé zhruba 

v polovině případů uváděli, že by polévkový bar nenavštěvovali a nebo, že neobědvají 

v centru příliš často. Další problém se vyskytl u sběru dat od cílové skupiny „vegetariáni“. 

Tazateli se nepodařilo v centru Ostravy zastihnout tolik vegetariánů, aby splnil stanovenou 

kvótu 30 lidí. Dotazník vyplnilo 23 vegetariánů, tento počet je pro potřeby výzkumu 

dostačující.  

Dva druhy dotazování byly zvoleny zejména z důvodu snadnějšího dosažení dané 

cílové skupiny. Dalo se předpokládat, že bude jednodušší zastihnout studenty na sociální síti 

Facebook, zatímco lidi pracující v centru, tazatel snáze zastihne právě ve městě.  

Výsledky dotazníkového šetření byly zaneseny do záznamového archu vytvořeného 

v programu Microsoft Excel. Odtud byla data exportována do statistického programu SPSS, 

ve kterém byla vyhodnocena. U všech otázek byly vypočítány četnosti a také statistické 

závislosti na identifikačních otázkách. Bylo využito například testu ANOVA, Chi-kvadrát 

testu či Adjustovaných reziduí. Výstupy ve formě tabulek a grafů znázorňujících zjištěné 

výsledky byly taktéž sestaveny v programu SPSS. Některé grafy byly konstruovány i pomocí 
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software Excel. Písemné vyhodnocení výzkumu bylo vypracováno v programu Microsoft 

Word.  

4.2.2 Struktura respondentů  

Do výzkumu bylo zahrnuto celkem 150 respondentů dle stanovené kvóty. Většinu 

z nich (59 %) tvořily ženy. Zbylých 41 % dotazovaných pak byli muži. Rozdělení účastníků 

dle pohlaví je uvedeno v tabulce č. 4. 3.  

Tab.  4.3 – Respondenti dle pohlaví  

 

Všichni účastníci byli v rámci výzkumu rozděleni celkem do čtyř věkových kategorií. 

První kategorie byla tvořena respondenty ve věku od 15 do 26 let, druhá skupina byla ve věku 

mezi 27 a 45 lety, třetí kategorii tvořili lidé ve věku 46 – 65 let a poslední skupinou byli 

dotazovaní starší než 65 let. Jelikož ale četnost jednotlivých kategorií nesplňovala podmínky 

potřebné pro provádění dalších analýz ve statistickém software SPSS, byly věkové kategorie 

46-65 let a 66 a více let spojeny do jedné. Četnost jednotlivých kategorií je k vidění v tabulce 

č. 4. 4. 

Tab.  4.4 – Respondenti dle věku  

 

Také původní rozdělení dle povolání muselo být přetransformováno pro potřeby SPSS. 

Kategorie student byla zachována, ale skupiny zaměstnanci a podnikatelé byly spojeny do 

kategorie pracující. Další menší skupinky jako ženy na mateřské dovolené nebo důchodci 

byly pak spojeny do třídy „v domácnosti“. Viz tabulka č. 4. 5.  
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Tab.  4.5 – Respondenti dle povolání 

 

Všichni dotazovaní byli navíc rozděleni na vegetariány a ostatní. Vegetariánů bylo 

pouze 23, ale pro potřeby výzkumu to bylo dostačující.  

Tab.  4.6 – Počet vegetariánů ve výběrovém souboru 

 

Přehled četností odpovědí na všechny otázky dle identifikačních znaků je k dispozici 

v příloze č. 3. 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že byly předem stanovené kvóty splněny jak u 

studentů, tak i u pracujících. Studentů se zúčastnilo celkem 66 (44 %) a pracujících bylo 61 

(41 %). V případě vegetariánů nebyla kvóta naplněna. Tazateli se podařilo zastihnout pouze 

23 vegetariánů (15, 3 %). Zhodnocení dodržení kvót je k dispozici v tabulce č. 4. 7. 

Tab.  4.7 – Zhodnocení stanovených kvót pro výběr respondentů  

 Plán (počet) Realita (počet) realita (%) 

Studenti 60 66 44 % 

Pracující 60 61 41 % 

Vegetariáni 30 23 15, 3 % 
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5 Analýza potenciálu trhu pro nové restaurační zařízení  

Do následující analýzy jsou zahrnuti pouze dotazovaní, jež prošli přes filtrační otázky 

umístěné v úvodu dotazníku. Jedná se tedy o lidi, kteří mají rádi polévky a přivítali by 

ve svém městě polévkový bar. Dále jsou to lidé, kteří minimálně jednou týdně konzumují 

polévku a navštěvují stravovací zařízení v centru města Ostravy. Celkem je tedy do výzkumu 

zahrnuto 150 respondentů.  

5.1 Analýza spotřebního chování potenciálních zákazníků 

Respondenti zahrnutí do výzkumu odpověděli, že jedí polévku minimálně jednou 

týdně. Pro rozhodnutí o otevření polévkového baru je však důležité vědět přesně, jak často 

jsou zvyklí jíst polévku.  

Více než 39 % dotazovaných konzumuje polévku 5 - 6x týdně a dalších 36 % tvrdí, že 

jí polévku 3 - 4x týdně. Celých 75 % respondentů si tedy dá polévku alespoň třikrát týdně. 

Zbylých 25 % pak konzumuje polévku jen jednou nebo dvakrát týdně. Je však třeba 

připomenout, že lidé, kteří uvedli, že jedí polévku méně často, byli z průzkumu vyřazeni. 

Těchto lidí ale bylo jen pět. Výsledky jsou pro polévkárnu velice pozitivní, neboť můžou 

zařízení zajistit vyšší návštěvnost. Polévky jsou mezi obyvateli města Ostravy očividně 

oblíbené, a proto by si mohli oblíbit i polévkový bar.  

Obr.  5.1 - Frekvence konzumace polévek 
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Chi - kvadrát test závislosti odpovědí na věku a povolání byl negativní. Neexistuje zde 

tedy žádná spojitost mezi odpověďmi respondentů a jejich věkem či povoláním. Tabulky 

(č. 24 – 27) vyhodnocující statistické závislosti jsou k dispozici v příloze č. 4.  

Dle chi - kvadrát testu (tabulka č. 5.1) je však frekvence konzumace polévek závislá 

na pohlaví. Výsledky tohoto třídění jsou překvapivé, neboť muži odpovídali méně často, 

že konzumují polévky 1 - 2x týdně, než ženy. Ty naopak tuto možnost volily častěji. 

Důkazem jsou výsledky Adjustovaných reziduí v tabulce 5. 2, které překročily interval -1,96 

a 1,96. To znamená, že je zde výrazná odchylka od hypotézy nezávislosti. Graf znázorňující 

tuto skutečnost je k nahlédnutí v příloze č. 4 na obrázku č. 4.  

Tab.  5.1 – Chi-kvadrát test závislosti frekvence konzumace polévek na pohlaví  

 

Tab.  5.2 – Kontingenční tabulka zobrazující závislost frekvence konzumace polévek na pohlaví  
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Je tedy jasné, že polévky mají v oblibě i muži, a proto je třeba zaměřit se také na ně. 

Důvodem toho, že muži jí polévky častěji může být například to, že snědí větší množství jídla 

než ženy. Těm může dělat problém zkonzumovat najednou polévku a hlavní jídlo.  

V další filtrační otázce dotazovaní uváděli, jak často chodí na oběd do některého 

ze stravovacích zařízení v centru Ostravy. Největší část respondentů (32 %) navštěvuje 

restauraci nebo menzu 2 – 3x týdně. Dalších 24 % dotazovaných obědvá ve stravovacích 

zařízeních 4 – 5 dní v týdnu a 15 % dotazovaných obědvá venku dokonce každý den. Lidí, 

kteří chodí na jídlo do restaurace, či menzy minimálně dvakrát týdně je tedy poměrně hodně. 

Vysoká návštěvnost těchto zařízení je pravděpodobně způsobena tím, že se lidé nachází 

v době oběda daleko od domova a jídlo si tak nemají kde uvařit. Na přípravu oběda předem 

pak nemají čas ani energii. Ceny poledních menu v restauracích jsou navíc poměrně nízké. 

 Naopak 28 % účastníků průzkumu navštěvuje tato zařízení jen jednou týdně. Je třeba 

připomenout, že byli z výzkumu vyřazeni lidé, kteří obědvají ve městě méně často než jednou 

týdně. Čím více lidí chodí na oběd do stravovacích zařízení v centru, tím lépe. Někteří z nich 

totiž mohou zavítat právě do polévkárny.  

Obr.  5.2 - Jak často respondenti obědvají ve stravovacích zařízeních v centru města Ostrava 
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Tyto odpovědi nejsou závislé na pohlaví, věku ani na povolání respondentů, jak 

ukazují testy závislosti v příloze č. 4 (tabulky č. 28 – 33). Závislost byla prokázána pouze 

u odpovědí vegetariánů, které se od odpovědí zbytku respondentů lišily. Vegetariáni, kteří se 

účastnili výzkumu, obědvají ve stravovacích zařízeních v centru Ostravy výrazně častěji 

než ostatní účastníci. Podle testu závislosti, který je k dispozici v příloze 

číslo 4 (tabulka č. 34 a 35), odpovídali vegetariáni častěji, že obědvají v centru Ostravy 4 – 5x 

týdně nebo dokonce každý den. Naopak méně často uváděli, že zde obědvají 2 – 3x v týdnu 

nebo jednou týdně. Polévkový bar by se tedy měl pokusit udělat z těchto lidí své stálé 

zákazníky, kteří se ukáží alespoň dvakrát týdně. Graf ukazující rozdíl mezi návštěvností 

vegetariánů a ostatních respondentů se nachází v příloze č. 4 na obrázku č. 5. 

Předmětem výzkumu bylo mj. také zjistit, zda se lidé zajímají o energetickou 

hodnotu jídel, která konzumují. Z následujícího grafu vyplývá, že se většina lidí (59 %) 

o tyto informace nezajímá. Dalších 41 % dotazovaných by však tyto údaje rádo znalo, což je 

stále dost. Viz obrázek č. 5. 3. Proto by bylo dobré informace o energetické hodnotě přece jen 

uvádět, pokud to nebude představovat pro firmu příliš vysoké náklady. Není nějak překvapivé, 

že je energetická hodnota jídel důležitá spíše pro ženy, neboť se více zajímají o svůj vzhled 

a o různé diety. Tyto data by rádo znalo 56 % žen, naopak 80 % mužů se o ně nezajímá. 

Tabulky (č. 36 a 37) se statistickými závislostmi jsou k nahlédnutí v příloze č. 4. Tohoto 

zjištění je možné využít při komunikaci s ženami.  

Obr.  5.3 - Zájem respondentů o údaje týkající se energetické hodnoty jídel 

 

V rámci výzkumu respondenti vyjadřovali také svůj souhlas nebo nesouhlas s řadou 

tvrzení týkajících se nejen konzumace polévky, ale také různých mýtů o polévkách. Absolutní 

souhlas byl obodován číslem jedna a absolutní nesouhlas naopak číslem čtyři. Lidé tedy spíše 

nesouhlasí s výroky, které mají vyšší průměr. S tvrzením: „Občas mám chuť jen 

na polévku.“ podle výzkumu zcela souhlasilo celých 77 % dotazovaných a dalších 17 % 
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odpovědělo, že s ním spíše souhlasí. Jedná se tedy o jasnou převahu pozitivních odpovědí. 

Pokud mají lidé někdy chuť pouze na polévku, dá se předpokládat, že raději navštíví 

polévkový bar s širokým výběrem a kvalitní nabídkou než restauraci, která připravuje pouze 

dvě polévky jako vedlejší produkt. Zjištění je tedy pro polévkárnu velice potěšující.  

 O tom, že je polévka zdravá, je přesvědčeno celkem 86 % dotazovaných (součet 

pozitivních odpovědí). Na otázku, zda je polévka dietní jídlo, už respondenti neodpovídali tak 

jednoznačně. Nasvědčuje tomu i průměr uvedený v grafu na obrázku č. 5. 4. Převažovaly zde 

zejména odpovědi spíše ano a spíše ne. Pozitivních odpovědí však bylo více. Závislost 

odpovědí na pohlaví nebyla prokázána. Lidé věří, že jsou polévky zdravé, a proto by měla být 

polévkárna prezentována jako zařízení podporující zdravý životní styl. Této výhody je také 

třeba využít v komunikaci. Pokud bude zařízení nabízet i polévky s nízkou energetickou 

hodnotou, které napomáhají hubnutí, je třeba tuto skutečnost zdůraznit při komunikaci se 

zákazníky. 

Obr.  5.4 - Názory respondentů na jednotlivá tvrzení o polévkách 

 

Vzhledem k tomu, že jsou obyvatelé České republiky zvyklí jíst polévku jen jako 

součást oběda, bylo třeba zjistit názor lidí na polévku, jako plnohodnotné jídlo. Toto tvrzení 

bylo formulováno záporně, a proto je nesouhlas s ním pro polévkárnu pozitivní. Že polévka 

není plnohodnotným jídlem si myslí pouze 7 % dotazovaných a dalších 17 % s tímto 
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výrokem spíše souhlasí. Na druhou stranu s tím rozhodně nesouhlasí 43 % účastníků 

výzkumu a spíše s ním nesouhlasí 34 % lidí. Také poslední prohlášení („Polévky jím jen 

v zimě.“) bylo formulováno negativně, a proto je pro polévkárnu příjemným překvapením, že 

s ním celých 80 % respondentů rozhodně nesouhlasí. Pro polévkárnu je to pozitivní zpráva, 

jež jí může zajistit vyšší návštěvnost. Bylo také zjišťováno, zda se nějakých způsobem lišily 

odpovědi vegetariánů od zbytku dotazovaných, ale závislost zde nebyla prokázána. Tabulky 

s četnostmi odpovědí naleznete v příloze č. 4. (Tab. č. 38 – 42) 

5.2 Analýza preferencí týkajících se podoby produktu  

Respondenti hodnotili důležitost jednotlivých atributů produktu polévkárny. Číslem 1 

byly hodnoceny nejdůležitější faktory a číslem 5 ty nejméně důležité. Z následujícího grafu, 

kde jsou zaneseny průměrné odpovědi, je patrné, že nejdůležitější je pro dotazované složení 

polévky. Na druhém místě skončila cena, poté varianty výběru a nejméně důležitý je objem 

polévky. Je třeba dodat, že průměry všech hodnocených faktorů se pohybují pod číslem tři, 

což znamená, že jsou všechny spíše důležité. Dokazuje to také koeficient šikmosti, který vyšel 

větší než nula, což dokládá, že většina všech odpovědí byla v intervalu 1-3. 

Obr.  5.5 - Důležitost jednotlivých atributů nabídky 

 

Závislost hodnocení důležitosti na identifikačních údajích byla zkoumána pomocí 

analýzy ANOVA. Při zjišťování závislosti na pohlaví, test homogenity prokázal, že se 

rozptyly nerovnají pouze u důležitosti složení, výběru a objemu. Průměry se pak lišily pouze 
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u hodnocení důležitosti variant výběru. Ukázalo se, že možnosti výběru jsou pro ženy 

důležitější než pro muže. Průměrné hodnocení u žen bylo 1, 99 a u mužů 2, 33. Rozdíl je 

viditelný na obrázku č. 6 v příloze č. 4. 

Závislost mezi hodnocením důležitosti a věkem byla prokázána u objemu polévky 

a u její ceny. Pro věkovou kategorii 27 – 45 let je objem důležitější než pro ostatní dvě 

kategorie. Viz obr. 5. 6. Stejně je tomu i u ceny. Lidé ve věku 27 - 45 let ji považují 

za důležitější než mladší i starší generace, přičemž pro respondenty ve věku 15 – 26 let je 

cena důležitější než pro dotazované ve věku 46 let a více. Rozdíl je viditelný v grafu 

na obrázku č. 5. 7. 

Obr.  5.6 - Závislost hodnocení důležitosti objemu na věku respondenta 

 

Obr.  5.7 - Závislost hodnocení důležitosti ceny na věku respondenta 

 

Závislost odpovědí na povolání respondenta nebyla prokázána. Tabulky ukazující 

závislost na věku jsou k dispozici v příloze č. 4, tabulky č. 43 – 45. Rozdílné vnímání 

důležitosti pro jednotlivé skupiny lidí se dá využít například při komunikaci. 
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Dotazovaní měli také zvolit, jaké druhy polévky mají nejraději. Na výběr měli 

z 24 druhů polévek, přičemž měli vybrat pět, které mají ze všeho nejraději. Respondenti měli 

také možnost připsat další druhy, které na seznamu chyběly. Výzkum prokázal, že 

neoblíbenější ze všech jsou masové vývary, které byly zvoleny celými 58 % účastníků 

výzkumu. Na druhé příčce se umístila gulášová polévka, kterou má rádo 49 % dotazovaných 

a třetí nejvíce oblíbená je česneková polévka zvolená 43 % lidí. Velice oblíbená je také zelná, 

čočková a fazolová polévka. Tyto tři si vybralo více než 30 % dotazovaných. Podrobnější 

přehled je k dispozici v grafu na obrázku č. 5. 8. Další druh polévky (rajčatová) připsal pouze 

jeden respondent, a proto tato informace není pro výsledky výzkumu podstatná. Odpovědi se 

dle identifikačních znaků nějak zvlášť nelišily. Viz příloha č. 3, tabulka č. 13. Polévkárna by 

do své nabídky měla tedy zahrnout polévky, které jsou mezi lidmi nejoblíbenější, aby oslovila 

co nejširší okruh zákazníků.  

Obr.  5.8 - Oblíbenost jednotlivých druhů polévek 
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Dále bylo třeba zjistit, jaké další produkty by polévkový bar měl zahrnout do své 

nabídky. Proto byla respondentům položena otázka: „Co si obvykle ještě koupíte v restauraci 

k polévce, pokud si nedáváte hlavní jídlo?“ Dotazovaní mohli zvolit i více variant. Z tabulky 

č. 5. 3 vyplývá, že si lidé k polévce nejčastěji kupují pečivo. Tuto odpověď zvolilo 68 % 

dotazovaných. Jen o několik méně hlasů dostaly nápoje, které si zakoupí asi 61 % účastníku 

šetření. Poměrně vysoké procento lidí (39 %) ještě uvedlo, že si k polévce obvykle koupí 

zeleninový salát.  

Lidé si pravděpodobně k polévce objednávají pečivo, aby je jídlo více zasytilo, a aby 

odstranili pocit „vodnatého žaludku“.  

Tab.  5.3 - Co si lidé obvykle kupují v restauracích k polévce, jestliže si nedávají hlavní jídlo 

 

5.3 Analýza preferencí týkajících se ceny  

Pro lepší představu o výdajích respondentů bylo zjišťováno kolik peněž utrácejí každý 

den za jídlo. Celých 50 % dotazovaných uvedlo, že je ochotno zaplatit denně za jídlo 

do 100 Kč. Dalších 42 % účastníků výzkumu je pak ochotno utratit 101 až 200 Kč a pouze 

8 % utratí každý den až 300 Kč. 

Tab.  5.4 - Chi-kvadrát test závislosti denní útraty za jídlo na povolání respondenta 
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Pomocí Chi-kvadrát testu byla zkoumána závislost výše uvedených odpovědí 

na povolání spotřebitelů. Test tuto závislost potvrdil, avšak nebyla splněna podmínka pro jeho 

použití (maximálně 20 % buněk může mít četnost nižší než 5). Podmínka nebyla splněna 

zřejmě proto, že je jen málo lidí ochotno utratit denně za jídlo více než 201 Kč. Výsledky 

testu jsou však pro výzkum důležité, proto budou do vyhodnocení zahrnuty. Podmínka navíc 

není splněna pouze o dvě procenta, což se toleruje.  

Tab.  5.5 – Kontingenční tabulka vyjadřující závislost denní útraty za jídlo na povolání respondenta 

 

Výsledky třídění druhého stupně nejsou nějak zvlášť překvapivé. Nejméně jsou 

za jídlo ochotni utrácet studenti. 62 % z nich odpovědělo, že utratí do 100 Kč denně. 

Zbylých 38 % pak utratí za jídlo maximálně 200 Kč za den. Pracující za jídlo utrácejí více. 

51 % těchto lidí platí denně za jídlo 101 až 200 Kč a dalších 18% z nich utratí dokonce až 

300 Kč. Do 100 Kč utrácí za jídlo 31 % pracujících. Co se týče respondentů v domácnosti, 

většina z nich je ochotna zaplatit za jídlo maximálně 100 Kč denně. Viz obrázek č. 5. 9.  

Studenti a lidé v domácnosti jsou ochotni utrácet méně, neboť mají výrazně nižší 

příjmy, než pracující respondenti. Na měsíc tak mají k dispozici většinou menší částku, s níž 

musí vyžít.  

Vzhledem k výsledkům by bylo dobré diferencovat cenu pro studenty a pracující. 

Pokud totiž bude cena vyšší, může firma přijít o část zákazníků ze strany studentů. Naopak při 

nižší ceně přijde společnost o zisk ve formě peněz, které jsou pracující ochotni utratit navíc.  
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Obr.  5.9 - Závislost denní útraty za jídlo dle povolání 

 

V rámci dotazníkového šetření byl prováděn i Holandský test cenové citlivosti, kdy 

respondenti uváděli, při jaké ceně by jim miska polévky s pečivem připadala levná a kdy 

drahá. Dále také vypisovali cenu, při které by byla polévka tak drahá, že by si ji v žádném 

případě nekoupili a kdy by byla tak levná, že by pochybovali o její kvalitě. Nejnižší uvedená 

cena byla 5 Kč a nejvyšší cena byla 120 Kč. Hodnoty uváděli respondenti sami. Na základě 

jejich odpovědí pak byla autorkou sestavena škála, kam byly přiděleny četnosti jednotlivých 

odpovědí. Četnosti byly uvedeny také v relativním vyjádření, dále byly vypočítány 

kumulativní četnosti a k nim inverzní funkce. Na základě předchozích výpočtů byl sestrojen 

graf. Průsečíky jednotlivých křivek pak vypovídají, jak by měla vypadat optimální cena 

produktu. Test cenové citlivosti byl na základě výsledků předchozího testu (tab. č. 5. 5) 

proveden zvlášť pro studenty a zvlášť pro pracující. Pracující jsou totiž ochotni za jídlo 

zaplatit více než studenti.  

Graf na obrázku č. 5. 10 ukazuje výsledky Holandského testu cenové citlivosti pro 

pracující. Průnik žluté a tmavě modré křivky, označen žlutým bodem, vyjadřuje bod cenové 

nezaujatosti. Tato cena je neutrální, jelikož stejný počet lidí považuje cenu za nízkou jako 

za vysokou. Produkt tedy není ani levný ani drahý. [8] V případě pracujících byla tato cena 

zvolena ve výši 45 Kč. Dalším důležitým průsečíkem je optimální cenový bod, který se 

nachází na spojnici fialové a hnědé křivky a je označen zelenou barvou. Slovo optimální zde 

nemá svůj obvyklý význam, jedná se ale o cenu, která se setkává s relativně nejmenším 

odporem spotřebitelů. [8] Z odpovědí pracujících respondentů byl tento bod stanoven na ceně 

30 Kč. Tyto dva body pak vymezují interval nejlepší ceny.  
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Obr.  5.10 - Vyhodnocení Holandského testu cenové citlivosti pro pracující respondenty 

 

Pro stanovení ceny může být však důležitý ještě interval přijatelných cen, který je 

vymezen bodem marginální drahoty a marginální láce. Bod marginální drahoty je v grafu 

zaznačen modrou barvou a nachází se na spojnici modré a hnědé křivky. U této ceny 

převažují názory, že je výrobek příliš drahý. [8] V tomto případě bod marginální drahoty asi 

64 Kč. Naopak bod marginální láce vyjadřuje cenu, kterou většina respondentů považuje 

za příliš nízkou. [8] Polévka s pečivem by byla pro pracující příliš levná, pokud by stála 20 

Kč.  

Z testu je tedy patrné, že by se cena polévky, stanovená pro pracující návštěvníky, 

měla pohybovat v intervalu 20 – 64 Kč, přičemž nejlepší možná cena se nachází v intervalu 

30 – 45 Kč.  

Co se týče studentů, byli výsledky odlišné. Viz obrázek č. 5. 11. Bod cenové 

nezaujatosti se posunul o celých deset korun na cenu 35 Kč. Optimální cenový bod však 

zůstal na hodnotě 30 Kč. Interval nejlepších cen tedy nabízí rozmezí pouze 30 – 35 Kč. 

Bod marginální láce klesl na 15 Kč a taktéž bod marginální drahoty klesl na cca 52 Kč. 

Studenti jsou tedy ochotní zaplatit za polévku s pečivem výrazně méně než je tomu u 

pracujících lidí. Interval přijatelných cen se zde pohybuje od 15 do 52 Kč. Podrobná 

tabulka s jednotlivými výpočty jak pro pracující, tak pro studenty je k dispozici v příloze č. 5.  
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Obr.  5.11 - Vyhodnocení Holandského testu cenové citlivosti pro studenty 

 

Pro srovnání byl vypracován také test cenové citlivosti pro všechny respondenty 

dohromady. Pokud by podnik měl polévku prodávat všem za jednotnou cenu, měla by se tato 

cena nacházet v intervalu 17 – 55 Kč. Nejlepší cena by ale byla mezi 30 a cca 37 Kč za porci. 

Graf a postup výpočtu k tomuto testu se nachází v příloze č. 5 (tabulka č. 53, obrázek č. 8). 

5.4 Analýza preferencí týkajících se distribuce  

Potenciální zákazníci měli možnost vyjádřit se k tomu, jakým způsobem bude probíhat 

prodej v polévkovém baru. Většina dotazovaných (61 %) uvedla, že by přivítali, kdyby byla 

polévkárna provozována formou bufetu s výdejním pultem. Zbytek respondentů by naopak 

preferoval, kdyby polévkový bar fungoval jako restaurace s obsluhou.  Rozdíl je viditelný 

v grafu na obrázku č. 5. 12. 

Obr.  5.12 - Preference formy obsluhy 

 

Nebyla prokázána závislost mezi názorem na formu obsluhy a věkem, pohlavím nebo 

povoláním.  
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Dále zákazníci odpovídali, zda by využívali služby rozvozu polévky do zaměstnání 

či domů, pokud by se cena produktu zvýšila maximálně o 10 Kč. Z Grafu 5.13 je patrné, že je 

62 % respondentů této službě nakloněno, dalších 38 % by ji ale nevyužilo. Ani tyto názory 

nejsou závislé na věku, pohlaví či povolání dotazovaného. 

Obr.  5.13 - Zájem o rozvoz polévky 

 

Autorka také zjišťovala, zda existuje spojení mezi preferencí formy obsluhy a zájmem 

o rozvoz polévky. Závislost zde však nebyla prokázána.  

5.5 Analýza preferencí týkajících se komunikace 

Pro efektivní umístění reklamy a informací o novém podniku je třeba znát návyky 

potenciálních klientů. Proto bylo v rámci dotazníkového šetření zjišťováno, kde lidé nejčastěji 

hledají informace o stravovacích zařízeních a jejich nabídce. Předpokládá se, že lidé konkrétní 

nabídku hledají na internetu, proto byla otázka zaměřená právě na toto médium. Dotazovaní 

mohli zvolit jen jednu odpověď, aby bylo jasné, kde hledají informace nejčastěji.  

Obr.  5.14 - Využití internetu k hledání informací o stravovacích zařízeních a jejich nabídce 

 

Nejvíce využívanou stránkou pro vyhledávání restaurací a jejich nabídky je podle 

výzkumu google.cz, který používá celkem 35 % respondentů. Na druhém místě je seznam.cz 

(25 %) a třetím nejvíce využívaným katalogem je server lunchtime.cz (18 %). Jelikož tvoří 

50 % respondentů lidé ve věku 15-25 let, je překvapením, že se oblíbená sociální síť 
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Facebook neumístila lépe. Ani jeden účastník výzkumu neuvedl, že tyto informace nehledá na 

internetu. Výsledky jsou viditelné na obrázku č. 5. 14. 

Pomocí Chi-kvadrát testu byla prokázána statistická závislost mezi povoláním 

respondenta a volbou internetového serveru. Studenti výrazně méně odpovídali, že informace 

o stravovacích zařízeních hledají na www.seznam.cz. Tento vyhledávač používá jen 15 % 

z nich. Naopak pracující odpovídali častěji, že využívají tento server (36 %). Co se týče 

sociální sítě Facebook, zde zase informace více hledají vysokoškoláci. Pracující tuto možnost 

nezvolili ani jednou. Studenti však Facebook nevyužívají nejčastěji. Daleko více 

k vyhledávání používají Google.cz. Ten zvolilo celých 36 % vysokoškoláků. Na základě 

těchto zjištění bude pro podnikatele snazší rozhodnout o umístění reklamy nebo informací 

o restauraci na internetu. Pokud bude chtít zastihnout pracující, měla by být reklama umístěna 

na internetové stránce Seznam.cz. Nejvíce studentů pak zastihne prostřednictvím vyhledávače 

Google.cz. Tabulky s testy závislostí jsou k dispozici v příloze. č. 4, tabulky č. 46 - 47. 

Obr.  5.15 – Závislost mezi povoláním respondenta a volbou internetového serveru  

 

5.6 Analýza k prostředí k prostředí, obsluze a službám  

V úvodu tohoto výzkumu byla zkoumána důležitost jednotlivých atributů nabídky. Je 

však třeba zjistit, jak jsou pro potenciální zákazníky důležité také faktory týkající se 

provozovny a jejích obsluhy.  

Důležitost byla stejně jako v předchozím případě hodnocena na škále 1 – 5, přičemž 

jednička znamená „nejvíce důležité“ a pětka „nejméně důležité“. Z obrázku č. 5. 16 je patrné, 

že nejdůležitější je pro spotřebitele prostředí provozovny. Velice důležitá je také rychlost 
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obsluhy. Poměrně důležité je i umístění provozovny, které ale pravděpodobně bude 

vyhovovat každému respondentovi jinak. Ze zkoumaných faktorů je nejméně důležitý způsob 

platby. Nelze však říci, že by nebyl důležitý, jelikož se hodnocení pohybovalo pod číslem tři. 

Vzhledem k tomu, že si lidé vybírají svou restauraci hlavně podle prostředí a rychlosti 

obsluhy, je třeba se na tyto faktory zaměřit. Podnik by měl být vybaven tak, aby se zde 

zákazníci cítili příjemně a měl by zajistit rychlou a bezchybnou obsluhu.  

Pomocí testu ANOVA bylo zkoumáno, zda se nějakým způsobem liší hodnocení 

vegetariánů od ostatních respondentů. Test homogenity, jehož výsledky jsou podmínkou pro 

užití testu ANOVA, potvrdil, že se rozptyly nerovnají u všech hodnocených faktorů. Závislost 

však byla zjištěna pouze u hodnocení důležitosti umístění restaurace. Vegetariáni uváděli, že 

je pro ně umístění méně důležité (průměr 2, 48) než je tomu u ostatních dotazovaných 

(průměr 2, 04). Tabulky s výše jmenovanými testy jsou k dispozici v příloze č. 4, tab. č. 48 - 

50. Může to být způsobeno hlavně tím, že je v centru města málo vegetariánských restaurací, 

a proto si je lidé většinou nevybírají dle jejich umístění. Pro polévkárnu to může znamenat 

návštěvnost i těch vegetariánů, kteří nepracují a ani nebydlí v blízkosti jejího sídla.  

Obr.  5.16 – Důležitost jednotlivých faktorů týkajících se provozovny a obsluhy 

 

Co se týče způsobu platby, měli dotazovaní uvést, jestli preferují placení hotově, 

stravenkami nebo pomocí platební karty. Většina respondentů, konkrétně 59, 33 %, platí 

nejraději hotově. Stravenky upřednostňuje 25, 33 % a kartou platí v restauraci rádo pouze 

15, 33 % účastníků výzkumu. Výsledky jsou přehledně prezentovány v grafu na obrázku 

č. 5. 17.  
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Obr.  5.17 - Preference způsobu platby 

  

Výsledky jsou pravděpodobně způsobené tím, že Češi ještě stále nejsou zvyklí platit 

kartou i menší částky, jak je tomu například v zahraničí. Polévkárna by měla tomuto zjištění 

přizpůsobit své služby. Bylo by dobré, kdyby zde zákazníci mohli platit nejen hotově, ale 

i stravenkami. Kartou platí nejmenší část lidí, a proto není nutné tento způsob platby 

v restauraci zavádět.  

5.7 Vyhodnocení hypotéz  

Na základě provedeného výzkumu byly vyhodnoceny předem stanovené hypotézy. 

První hypotéza, která tvrdí, že více než polovina dotazovaných jí polévku 3 – 4x týdně, 

byla potvrzena. Zjistilo se, že 36 % dotazovaných konzumuje polévku 3 – 4x týdně a dalších 

39 % polévku jí dokonce 5 – 6x týdně. Lidé by tedy mohli navštěvovat polévkový bar 

poměrně často, protože jsou zvyklí konzumovat polévku několikrát do týdne.  

Další tvrzení se vztahovalo k spotřebním zvyklostem respondentů. Předpokládalo se, 

že většina lidí si k polévce objedná pečivo. I tato hypotéza byla potvrzena. Pečivo si 

k polévce dá 68 % dotazovaných. Z tohoto zjištění vyplývá, že by pečivo v nabídce restaurace 

rozhodně nemělo chybět.  

Potvrzena byla také třetí hypotéza, jež tvrdí, že by většina účastníků preferovala, 

kdyby polévkárna fungovala formou bufetu s výdejním pultem. Tuto možnost zvolilo 

celých 61 % respondentů. Pokud se tato forma prodeje zákazníkům líbí, podnikatel by toho 

měl určitě využít, neboť je to pro něj výhodnější.  

Na otázku, zda se zajímají o energetickou hodnotu jídel, odpovídaly ženy výrazně 

častěji, že ano, než tomu bylo u mužů. Potvrdila se tak hypotéza, jež zní: „Ženy uváděly 

častěji než muži, že je zajímá energetická hodnota jídel, která konzumují.“ Tohoto 

zjištění může polévkárna využít zejména při komunikaci s ženami.  



 61 

Následující hypotéza měla přinést informace o tom, kde jednotlivé cílové skupiny 

hledají na internetu stravovací zařízení a jejich nabídku. Podle výsledů výzkumu využívají 

pracující nejčastěji Seznam.cz a studenti Google.cz. hypotéza, která tvrdí, že pracující 

hledají na internetu informace o stravovacích zařízeních a jejich nabídce nejčastěji 

prostřednictvím vyhledávače www.seznam.cz, zatímco studenti hledají informace 

nejčastěji prostřednictvím sociální sítě Facebook, je tedy zamítnuta.  Studenti sice hledají 

informace na Facebooku častěji, než pracující, ale nehledají je zde nejčastěji. Internetová 

reklama cílená na vysokoškoláky by tedy měla být umístěna na Google.cz, zatímco sdělení 

cílené na pracující by se mělo objevit spíše na Seznam.cz. 

Poslední hypotéza byla potvrzena, jelikož jsou pracující opravdu ochotni zaplatit 

za jídlo více peněz než studenti. Dokazuje to nejen přímá otázka z dotazníku, ale také 

Holandský test cenové citlivosti, jež byl vyhodnocen zvlášť pro studenty a zvlášť pro 

pracující.  Na základě tohoto zjištěný by měl polévkový bar nabídnout svým zákazníkům 

diferenciované ceny.  
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6 Návrhy a doporučení  

Na základě výsledků výzkumu byl navržen marketingový mix, který odráží požadavky 

zákazníků a zároveň respektuje omezené prostředky začínajícího podnikatele. V následující 

kapitole budou také rozebrány důvody pro a proti založení polévkového baru.  

6.1 Doporučení k založení zařízení 

V kapitole analýza potenciálu trhu pro nové restaurační zařízení již bylo zmíněno, že 

poměrně velké množství lidí odpovědělo, že obědvá v centru města méně často než jednou 

týdně, což by mohl být problém z hlediska návštěvnosti polévkového baru. Lze však 

předpokládat, že tazatel pouze narazil na „špatné“ respondenty, jelikož v centru Ostravy 

funguje přes 40 restaurací a většina z nich má v době oběda plno. To znamená, že mnoho lidí 

tato zařízení každý den navštěvuje.  

Problémem by však mohlo být celkem vysoké procento lidí, jež odpovědělo, že by 

polévkový bar nenavštěvovalo. Tuto možnost uvedla asi polovina oslovených. Ovšem je zde 

opět možnost, že tazatel náhodně narazil hlavně na respondenty, kteří nemají o polévkový bar 

zájem. Naopak druhá polovina oslovených by polévkárnu přivítala. Proto lze doporučit 

založení polévkového baru v tomto městě. Chtěla-li by mít podnikatelka jistotu, je možno 

doplnit výzkum ještě o jednoduchou anketu, do které by bylo zahrnuto výrazně více 

respondentů. Pro založení baru mluví také to, že celých 75 % účastníků výzkumu konzumuje 

polévku minimálně 3x týdně a že okolo 70 % dotazovaných obědvá ve stravovacích 

zařízeních v centru Ostravy minimálně 2x týdně. Pozitivní je také zjištění, že většina lidí 

považuje polévku za plnohodnotné jídlo. 77 % respondentů pak také uvedlo, že někdy mají 

chuť pouze na polévku. V takovém případě by pak nejspíše navštívili zařízení s širokým 

výběrem polévek. Polévkárna by měla být navštěvována v letním období, jelikož 80 % 

dotazovaných rozhodně nesouhlasí s tím, že by jedli polévku pouze v zimě.  

Drtivá většina (86 %) účastníků šetření je přesvědčena, že je polévka zdravá, a proto 

lze navrhnout, aby byl polévkový bar prezentován, jako zařízení podporující zdravý životní 

styl. Tomuto by měl být uzpůsoben vizuální styl bar a jeho další nabídka.   
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6.2 Doporučení k produktu  

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že mají lidé nejraději masové vývary, gulášovou, 

česnekovou a zelnou polévku, proto by minimálně tyto čtyři polévky měly být zahrnuty 

do stálé nabídky polévkového baru. Poměrně oblíbená však byla i řada dalších polévek, a tak 

lze navrhnout, aby byla do nabídky každý den zahrnuta také jedna variabilní polévka, 

přičemž by se měly častěji objevovat příchutě, které zaznamenaly vyšší oblíbenost (fazolová, 

čočková, houbová, rajská,...). Varianty výběru jsou dle výzkumu pro mnoho lidí spíše důležité, 

a proto je třeba věnovat jim značnou pozornost.  

U každé polévky by mělo být uvedeno složení, jelikož je dle výzkumu pro 

spotřebitele velice důležité. Pokud to nebude pro podnik představovat přílišné náklady, bylo 

by dobré uvádět také energetickou hodnotu jednotlivých druhů polévek, tato informace je 

totiž zajímavá pro 41, 33 % dotazovaných.  

Jelikož velké množství lidí uvedlo, že k polévce často konzumuje pečivo, lze 

navrhnout, aby bylo pečivo podáváno k polévce automaticky a zahrnuto do její ceny. 

Pečivo navíc zákazníka zasytí a dodá mu pocit, že za své peníze obdržel větší množství jídla. 

V podobném zařízení v zahraničí nabízí personál zákazníkům také možnost přidat si do své 

porce například sýr, krutóny nebo zeleninu. Vzhledem k oblíbenosti těchto doplňků, lze 

doporučit jejich využití i v nově vznikajícím polévkovém baru v Ostravě. Kromě polévek by 

měla restaurace nabízet také nealkoholické nápoje a popřípadě pivo, což opět vychází 

z výsledku výzkumu. Druhy nealko nápojů by pak měly odpovídat zaměření tohoto zařízení. 

Mohly by být podávány například čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. Dotazovaní dále často 

uváděli, že si k polévce dávají zeleninový salát. Vzhledem k tomu, že restaurace cílí mj. 

i na vegetariány a bude se stylizovat do podniku se zdravou stravou, lze doporučit rozšíření 

sortimentu i o několik druhů zeleninových salátů.  

Objem polévky je pro spotřebitele sice méně důležitý než ostatní faktory, ale důležitý 

přece jen je. Bylo by vhodné tedy nabídnout zákazníkům několik variant objemu polévky. 

Nejlogičtější by bylo nabízet tři varianty objemu, a to malou (0, 3 l), střední (0, 4 l) a velkou 

porci o objemu 0, 5 l.  
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6.3 Doporučení k ceně 

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že jsou vysokoškoláci ochotni utratit za jídlo méně 

peněz než pracující. Studenti nejčastěji zaplatí denně za stravu do 100 Kč a pracující 100 – 

200 Kč. Pokud by polévkárny zvolila jednotnou cenu, přišla by buď o část zákazníků z řad 

studentů, nebo o část zisku, který s sebou přináší ochota pracujících zaplatit více. Z toho 

důvodu je nelepším řešení diferencovaná cena.  

Na základě předchozího zjištění byl Holandský test cenové citlivosti vyhodnocen 

zvlášť pro studenty a zvlášť pro pracující respondenty. V případě pracujících vyšel interval 

nejlepší ceny mezi 30 a 45 Kč. Pokud to tedy náklady a konkurence dovolí, bylo by moudré 

stanovit cenu polévky v tomto intervalu. V opačném případě se cena může nacházet ještě 

v intervalu přijatelných cen, který je u pracujících zákazníků 20 – 64 Kč. Čím dále 

od intervalu nejlepších cen se však skutečná cena nachází, tím větší riziko podnik podstupuje.  

Jak již bylo řečeno, studenti jsou z pochopitelných důvodů ochotni za jídlo utratit 

méně peněz než pracující lidé. Podle testu cenové citlivosti se nachází nejlepší cena pro tento 

segment v rozmezí mezi 30 a 35 korunami. Přijatelná by však byla ještě cena mezi 

15 a 52 Kč. Je tedy patrné, že studenti jsou ochotni zaplatit asi o 10 Kč méně než pracující, 

a proto lze doporučit poskytnutí 15 – 20 % slevy mladým lidem, kteří se příslušným 

průkazem prokáží jako studenti. Skutečnost, že mají vysokoškoláci výraznou slevu na veškerý 

sortiment, by však mohla rozladit ostatní zákazníky a proto by bylo nejlepší, kdyby 

polévkárna nabízela studentům každý den se slevou jen jednu konkrétní polévku. Jednalo by 

se o tzv. „studentské menu“. Polévka nabízena v rámci tohoto výhodného menu by měla být 

každý den obměňována. 

Jak již bylo řečeno, cena by měla být stanovena také na základě nákladů a cen 

konkurence. Co se týče konkurenčních restaurací v okolí polévkárny, pohybuje se průměrná 

cena polévky okolo 35 Kč. Jelikož polévkový bar zaujímá strategii necenové konkurence, 

může být cena polévek vyšší, avšak neměla by tuto částku překračovat příliš.  

Přímé náklady na jednu porci polévky jsou poměrně nízké, pohybují se průměrně 

okolo 5 Kč. Viz kalkulace polévek jiného restauračního zařízení v příloze č. 6. Do ceny je 

však třeba zahrnout také poměrnou část nepřímých nákladů. Tyto náklady představují 

například mzdy personálu, nájemné provozovny, odpisy DHM apod. Kalkulace nepřímých 

nákladů bude součástí podnikatelského záměru.  
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 Cena byla navíc vyhodnocena jako jeden ze dvou nejdůležitějších atributů produktu, 

proto je třeba věnovat její tvorbě zvýšenou pozornost.  

V rámci výzkumu bylo zjišťováno, jaký způsob platby spotřebitelé preferují. Ukázalo 

se, že lidé v restauracích nejraději platí hotově, na druhém místě je platba stravenkami 

a platbu kartou preferuje pouhých 15, 33 % respondentů. Na základě těchto údajů tedy lze 

doporučit, aby polévkárna přijímala pouze hotovost a stravenky. Zřízení platebního 

terminálu i jeho následný provoz je totiž pro společnost zbytečně nákladný. Navíc lze 

předpokládat, že budou zákazníci v polévkovém baru utrácet jen menší částky.  

6.4 Doporučení k distribuci  

Jak již bylo řečeno, polévkárna by se měla nacházet v podchodu mezi zastávkou 

Stodolní a kinem Vesmír. Jedná se o poměrně frekventované místo, kudy chodí veliké 

množství studentů i pracujících. Ulice Tyršova se navíc nachází v blízkosti Masarykova 

náměstí a je snadno dostupná z celého centra města.  

Výzkum ukázal, že lidé preferují, aby polévkový bar fungoval formou bufetu 

s výdejním pultem. Tato varianta zároveň napomáhá k úspoře nákladů a času, a proto je pro 

polévkárnu ideálním řešením. Je však třeba zabezpečit plynulost obsluhy, aby se netvořily 

dlouhé fronty a zákazníci neodcházeli neobslouženi.  

Pokud to nebude představovat vysoké dodatečné náklady, bylo by dobré zákazníkům 

nabídnout také donášku jídla domů či do zaměstnání. Cena za donášku by však neměla 

být vyšší než 10 Kč. V případě větší objednávky by pak mohl být dovoz zdarma. Z výzkumu 

vyplývá, že by tuto službu využila více než polovina dotazovaných (62 %).  

6.5 Doporučení ke komunikaci 

V prvé řadě je třeba, aby byl pro polévkový bar vytvořen jednotný vizuální styl, který 

bude použit nejen na komunikačních materiálech společnosti, ale také třeba na vybavení 

provozovny a na pracovní úbor zaměstnanců. Ideální barvy pro vizuální styl jsou zmíněny 

v kapitole doporučení k materiálnímu prostředí.  
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Internetová reklama 

Polévkový bar by měl mít alespoň jednoduché internetové stránky, na kterých bude 

uvedena nejen aktuální nabídka restaurace, ale i informace o jednotlivých polévkách, umístění 

zařízení a fotografie. Cena webové prezentace obsahující čtyři podstránky, textové informace, 

foto galerii a CMS systém pro správu obsahu se pohybuje okolo 30 000 Kč. Prezentace na 

internetu je velice důležitá, jelikož průzkum ukázal, že všichni dotazovaní zde hledají 

informace o stravovacích zařízeních. Nejčastěji vyhledávají restaurace přes server 

google.cz a seznam.cz, proto lze doporučit umístění reklamy na těchto stránkách. 

Konkrétně by se mělo jednat o reklamu za proklik, která se nachází v pravém sloupci vedle 

vyhledávaných výrazů. Odkaz by se objevil, jakmile by spotřebitel zadal do hledaného výrazu 

klíčová slova spojená s restaurací a stravováním v Ostravě. Nejvhodnější slova mohou být 

vytipována pomocí aplikace Google AdWords nebo na Sklik.cz. Pro polévkárnu by se 

například hodila tato klíčová slova: restaurace Ostrava, polévka, polední menu apod.  

Lidé také odpovídali, že hledají nabídky jednotlivých restaurací na serveru 

lunchtime.cz a restauraceostrava.cz. Polévkový bar by měl být v těchto katalozích určitě 

zaregistrován, aby zde uživatele mohli nalézt i jeho nabídku. Překvapivě málo hlasů dostala 

sociální síť Facebook, kterou mladší lidé stále ještě využívají spíše ke komunikaci se 

svými vrstevníky, než pro hledání informací o firmách. Nicméně je vytvoření propagační 

stránky na této síti zcela zdarma, a proto by se měla polévkárna prezentovat i zde. Stránka by 

měla obsahovat základní informace o zařízení a aktuální nabídku polévek, jež by byla denně 

editována. Přátelé by si získávala také prostřednictvím různých aplikací. Zákazníci by 

například mohli „vařit“ svou vlastní polévku a hlasovat pro ten nelepší nápad. Vítězný recept 

by se pak objevil v nabídce baru. Facebook je také ideálním prostředím pro šíření virálních 

videí, která jsou v poslední době velice populární a zároveň představují nenákladnou reklamu, 

proto by mohla polévkárna nějaké vytvořit a pomocí sociální sítě jej šířit.  

Guerilla marketing 

Zajímavou možností pro začínající firmu s omezeným rozpočtem může být i guerilla 

marketing. Cestu k polévkovému baru by mohly ukazovat například malé atrapy misek 

s polévkou připevněné na chodníku spolu s nalepenými stopami vedoucími k sídlu restaurace. 

U vchodu do polévkárny by pak stála miska ve větších rozměrech. Pro tuto formu propagace 

je však nutné získat souhlas majitele chodníku.  
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Podpora prodeje 

Jelikož se služba polévkového baru nachází ve fázi zavádění, je třeba počítat s vyššími 

investicemi do komunikace, aby se dostala do povědomí zákazníků. První dva provozní dny 

by mohly být na obou vysokých školách a v ulicích v centru Ostravy distribuovány časově 

omezené poukazy na 1+1 polévku zdarma. Tato nabídka by mohla přivést potenciální 

zákazníky do polévkárny „na zkušenou“ hned v prvních dnech. Na Jirákově náměstí (u menzy) 

by také mohl být stánek s ochutnávkou polévek, kde by lidé samozřejmě opět obdrželi 

i poukázku na polévku zdarma. Tato podpora prodeje by byla pro zařízení v krátkém období 

ztrátová, avšak výrazně by zvýšila penetraci mezi zákazníky a podpořila by růst tržeb 

v delším období.  

Při rozjezdu podniku by se poukazy na 1+1 polévku zdarma mohly objevit 

i na slevových portálech, které jsou v poslední době velice populární. Podle výzkumu 

agentury Ipsos Tambor využívá tyto stránky k nákupu 49 % dospělých lidí, přičemž nejčastěji 

nakupují slevy do restaurací a kaváren. Velkou skupinu návštěvníku navíc tvoří mladí lidé ve 

věku 18 až 24 let, což je cílová skupina polévkárny. [49] 

6.6 Doporučení k materiálnímu prostředí  

Výzkum prokázal, že je prostředí jedním z klíčových faktorů při výběru restaurace. 

Pro respondenty byl dokonce tím nejdůležitějším, a proto je potřeba dbát na to, aby se 

zákazníci cítili v polévkárně příjemně.  

U restaurace je důležité, aby zaujala zákazníky i svým zevnějškem, jelikož si lidé 

často vybírají stravovací zařízení za pochodu. Důležité jsou zejména barvy, které mohou 

přilákat pozornost kolemjdoucího. Lze doporučit použití žluté barvy, která je veselá, přináší 

energii a především je nápadná. Pro stravovací zařízení se také hodí červená, která stimuluje 

apetit a vyvolává silné emoce. Tuto barvu využívá celá řada restaurací. Poslední barvou, která 

by se měla na omítce polévkárny rozhodně objevit je zelená, jelikož se jedná o zdravou 

výživu. Zelená barva se totiž pojí s přírodou a vzbuzuje pocit vnitřního klidu. [15] 

Barvy, jež byly zvoleny pro exteriér, by měly být použity také při výzdobě interiéru, 

aby byl zachován jednotný vizuální styl restaurace. Stejné barvy by se měly také objevit 

na logu společnosti a jejích propagačních materiálech. Lze doporučit, aby byl podnik vybaven 



 68 

designovým nábytkem, který bude u návštěvníků vzbuzovat zájem a zvyšovat atraktivitu 

interiéru.  

Polévkový bar by mohl své zákazníky potěšit designově zajímavými miskami 

na polévku, které budou opět odrážet jednotný vizuální styl restaurace. Vzhledem k tomu, že 

zákazníci uvedli, že je pro ně velice důležité složení polévky, lze navrhnou, aby měl každý 

zákazník na svém tácku umístěn informační leták sdělující tyto informace.  

6.7 Doporučení k personálu  

Aby mohla firma plynule fungovat, je třeba zajistit dostatečný počet kompetentních 

zaměstnanců. Lze doporučit přítomnost jednoho kontaktního pracovníka na směně, který 

bude zastávat funkci vedoucího provozu a bude dohlížet na ostatní zaměstnance. Tento 

pracovních by měl být zaměstnán na hlavní pracovní poměr.  

Obsluhující pracovníci by měli být brigádníci například z řad studentů. Je lepší 

najmout větší počet lidí, kteří se budou v práci střídat. V případě výkyvu poptávky pak může 

být student povolán, nebo naopak odvolán. Zaměstnávání vysokoškoláků je navíc pro 

podnikatele méně nákladné. Brigádníci mohou mít v popisu práce také úklid provozovny a 

rozvoz polévky. Jelikož se tito zaměstnanci dostávají velice často do kontaktu se zákazníky, je 

potřeba je řádně vyškolit a motivovat.  

Nejdůležitějším zaměstnancem v restauraci je samozřejmě kuchař, který tvoří tzv. 

podpůrný personál. Do výběru kuchaře se rozhodně vyplatí investovat, neboť chuť jídla je 

bezesporu tím nejdůležitějším faktorem.  

Aby byli návštěvníci spokojeni, je třeba znát jejich skutečná přání. Personál by měl 

zákazníkovi dát najevo, že je pro něj středem pozornosti, a že udělá vše, aby mu vyhověl. 

Důležité je také to, aby byli brigádníci detailně seznámeni s nabídkou a se složením 

jednotlivých jídel. V případě dotazů, pak mohou profesionálně reagovat. [48] 

6.8 Doporučení k procesům  

Polévkový bar by měl fungovat formou bufetu s výdejním pultem, a proto je velice 

důležité zajistit plynulý proces obsluhy zákazníky. Jelikož se jedná spíše o masovou službu, 

může být proces vysoce standardizován. Zaměstnanci by si měli rozdělit jednotlivé úkony, 

které na sebe navazují. Tyto úkony by pak měli provádět rychle a přesně. Brigádník by 
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například měl přijmout objednávku a nachystat zákazníkovi jídlo, zatímco vedoucí směny by 

za tuto objednávku vyinkasoval peníze. Celý proces se tak zrychlí a může být obsloužen další 

klient. Brigádníci se pak můžou starat i o úklid použitého nádobí a provozovny. V případě 

nižšího počtu návštěvníků může být proces zvládnut i v menším počtu zaměstnanců.  

Důležitá je také provozní doba polévkového baru. Jelikož se předpokládá, že bude 

polévkárna navštěvována hlavně v době oběda, lze doporučit otevření restaurace okolo 

11 hodiny. Není příliš pravděpodobné, že by zákazníci zařízení navštěvovali také v ranních 

hodinách, jelikož se lidé ve většině případů nasnídají doma a pak jsou v práci či ve škole až 

do doby oběda. V odpoledních hodinách už ale zákazníci mívají rozdílný režim a chutě. 

Někteří přicházejí obědvat již ve dvanáct, ale někteří až ve tři hodiny odpoledne. Jiní si 

mohou chtít dát polévku jen tak na svačinu, nebo jako brzkou večeři. Mnoho lidí, kteří jsou 

zaměstnaní v centru, končí v práci v šest hodin a mohou mít chuť na něco teplého. Proto by 

měla mít restaurace otevřeno zhruba do 19 hodin. Otevírací dobu je možno upravit dle 

návštěvnosti polévkárny po několika týdnech. Lze doporučit, aby byla restaurace otevřená i 

v sobotu, kdy jezdí lidé do města nakupovat.  
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7 Závěr  

Cílem diplomové práce bylo navrhnout podobu marketingového mixu polévkárny tak, 

aby odrážel přání a požadavky co největšího počtu spotřebitelů. Pro získání těchto informací 

byla provedena Analýza potenciálu trhu pro nové restaurační zařízení. Data byla sesbírána 

na území města Ostravy pomocí dotazníkového šetření. Dotazováni byli hlavně ostravští 

vegetariáni, mladí lidé studující v centru města a lidé, kteří zde pracují. Při sběru dat se 

autorka setkala s několika problémy. Prvním z nich byla neochota respondentů při vyplňování 

dotazníků. Dále se nepodařilo zastihnout předem stanovený počet vegetariánů. Poslední 

problém byl spojen s filtračními otázkami, přes které neprošla asi polovina respondentů. 

Nakonec se však podařilo sesbírat potřebná data a vyhodnotit je pomocí statistického software 

SPSS. 

Výsledky výzkumu jsou pro polévkový bar zejména pozitivní. Bylo zjištěno, že jsou 

lidé zvyklí jíst polévku poměrně často a že jí považují za zdravé a plnohodnotné jídlo. Valná 

většina navíc uvedla, že má někdy chuť pouze na polévku a že tento pokrm rozhodně 

nekonzumuje jen v létě.  

Co se týče jednotlivých prvků marketingového mixu, byly zjištěny konkrétní potřeby a 

požadavky potenciálních zákazníků. Podnikatel tak může na základě těchto údajů zprovoznit 

stravovací zařízení, jež bude vyhovovat spotřebitelům. Takové zařízení pak může mít velikou 

šanci na úspěch.  

Pomocí PEST analýzy bylo také zjištěno, že i současná ekonomická a politická situace 

nahrává založení polévkárny, stejně jako sociální a demografická skladba obyvatelstva města 

Ostravy.  
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Příloha č. 1 – Grafy vztahující se k charakteristice gastronomického trhu  

Obr. 18 – Graf znázorňující vývoj tržeb zpracovatelského průmyslu a vybraných služeb  

 

Zdroj: [17] 

Pozn. – vybrané služby zahrnují sekce H, I, J, L, M a N dle NACE.  

Obr. 19 – Graf zobrazující vývoj tržeb jednotlivých služeb 

 

Zdroj: [17] 

Obr. 20 –  Počet domácností vlastnících osobní počítač a internet  

 

Zdroj:[17]
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Tab. 32 – Kontingenční tabulka vyjadřující závislost frekvence konzumace polévek na věku 

 
Obr. 21 - Frekvence konzumace polévek u žen a mužů 

 
Tab. 33 – Chi-kvadrát test závislosti frekvence obědů v centu Ostravy na věku  
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Tab. 34 – Kontingenční tabulka vyjadřující závislost frekvence obědů v centru Ostravy na věku  

 
Tab. 35 - Chi-kvadrát test závislosti frekvence obědů v centu Ostravy na pohlaví  
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Tab. 36 – Kontingenční tabulka vyjadřující závislost frekvence obědů v centu Ostravy na pohlaví 

 
Tab. 37 - Chi-kvadrát test závislosti frekvence obědů v centu Ostravy na povolání 

 



 5 
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 1 
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Obr. 23 - Důležitost výběru pro muže a ženy 

 
Tab. 48 – Test homogenity pro závislost důležitosti atributů produktu na věku  

 
Tab. 49 – ANOVA test pro závislost důležitosti atributů produktu na věku  
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Tab. 50 – Důležitost jednotlivých atributů produktu dle věku  

 

 

Tab. 51 – Chi-kvadrát test závislosti volby internetového serveru na povolání  
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Tab. 54 – ANOVA test pro závislost hodnocení důležitosti faktorů polévkárny na vegetariánství 

 
Tab. 55 – Důležitosti jednotlivých faktorů pro vegetariány a ostatní  
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Příloha č. 6 – Kalkulace přímých nákladů 10 porcí polévek (různé druhy)  
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Zdroj: [47] 

 


