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1. Úvod 

Stravování patří mezi nezbytné potřeby každého člověka. Stravujeme se nejen ve 

svých domácnostech, ale i v zaměstnání, fast foodech, restauracích a různých bistrech. 

Průměrný obyvatel České republiky vydá za stravování v pohostinství asi 4,5 % svých 

celkových výdajů.  

 V každém městě je mnoho restaurací, jídelen, fast foodů a dalších stravovacích 

zařízení a proto mezi nimi vládne konkurenční boj. Všichni se snaží nabídnout zákazníkům 

něco jiného, zajímavého, nového, lepšího. Něco, čím je překvapí, potěší a zaujmou. Snaží se 

dělat vše proto, aby zákazník nejen přišel do jejich restaurace, ale se i rád vracel. A to je dnes 

velmi nesnadná záležitost. 

 

Vybrala jsem si region Chřibsko, obec Stupavu, restauraci Akvárko. 

Ve své  bakalářské práci se budu zabývat výzkumem spokojenosti zákazníků této restaurace. 

V restauraci Akvárko bude výzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami 

prováděn poprvé. Dotazníkové šetření uskutečním v období od 1.1.2012 - 31.3.2012. V tomto 

období má restaurace nejvíce zákazníků, jelikož je součástí lyžařského střediska.  

 

Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou.  

V teoretické části prostuduji odbornou literaturu, která se vztahuje k těmto oblastem   -    

oblast marketingu, marketingového výzkumu, možnosti provádění marketingového výzkumu, 

metody sběru informací a dotazníkové šetření. Zmíním se také o zákaznících stravovacích 

zařízení, o jejich přáních a potřebách.  

V praktické části představím restauraci Akvárko a zaměřím se na dotazníkové šetření 

výzkumu spokojenosti zákazníků. Výsledky z výzkumu zpracuji a znázorním pomocí tabulek 

a grafů. Provedu vyhodnocení dotazníků, analýzu jednotlivých faktorů spokojenosti a na 

základě těchto výsledků se pokusím navrhnout doporučení, která povedou ke zlepšení 

spokojenosti zákazníků. 

Také oslovím majitele restaurace, aby výsledky mojí práce nezůstaly pouze 

v teoretické rovině. 
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2. Metodika a cíl práce 

2.1 Metodika zpracování 

Bakalářská práce hodnotí spokojenost zákazníků restaurace Akvárko.  

V bakalářské práci jsem využila metody marketingového výzkumu a to metodu písemného 

dotazování, dále metodu sběru dat, při které jsem shromáždila informace a metodu analýzy, 

při které jsem zkoumala jednotlivé položky marketingového výzkumu. 

V teoretické části jsem vysvětlila základní pojmy marketingového výzkumu, techniky 

marketingového výzkumu a zaměření na dotazníkové šetření. Tyto informace jsem získala ze 

studia odborné literatury a využití internetových zdrojů. 

V praktické části jsem provedla dotazníkové šetření a zjištění míry spokojenosti 

zákazníků. Informace potřebné k praktické části jsem získala při osobním kontaktu 

s majitelkou restaurace  paní Ing. Bohdanou Orlovou. Dotazníkové šetření je provedeno na 

základě informací, které jsem obdržela díky vyplnění dotazníků od zákazníků. 

 

2.2 Cíl práce 

Cílem mé práce je zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni s restaurací, jaké jsou její 

nedostatky a jak by restaurace mohla zlepšit své vystupování a služby. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Marketing 

„Marketing je definován jako manažerský proces, zodpovídající za identifikaci, 

předvídání a uspokojování požadavků zákazníků při dosahování zisku“, říká Miroslava 

Vaštíková (2008, s. 24).
[12]

 

 

Marketing může být chápán i jako styl podnikového managementu, jehož události 

v podniku jsou zaměřeny na požadavky trhu (zákazníka). Především se jedná o řízení na 

základě cílů, plánování, organizaci a kontrolu všech aktivit zaměřených na odbyt, nástroje 

odbytové politiky a infrastrukturu tak, aby byla uspokojena poptávka na nynějších i 

potenciálních trzích při současném dosažení cílů s ohledem na konkurenční vazby.
[4]

 

 

Hlavním cílem každé organizace je získávat a udržet si zákazníka. Aby organizace 

mohla získat a udržet si zákazníka, musí vyrobit, vytvořit a dodat zboží a služby, o které je 

zájem a za podmínek atraktivních pro zákazníky. Zákazníků musí být takový počet, aby bylo 

výhodné dodávat. 

 

Všechny marketingové aktivity se v marketingově orientované organizaci soustřeďují 

na poznávání a uspokojování potřeb zákazníků. Faktory působící uvnitř organizace mohou 

však klást tomuto uspokojování určité meze. Jedná se o to, aby potřeby zákazníků byly 

uspokojovány efektivně nejen pro zákazníka, ale i pro celou organizaci.  

 

Má-li být organizace zisková, musí získat příjem přesahující náklady. Příjem peněz 

musí být dostatečně vysoký a pravidelný, aby dokázal přilákat, udržet a rozvíjet kapitál. 

Organizace si musí udržet náskok před konkurenční nabídkou. V neziskových nebo 

dotovaných organizacích má tento faktor menší význam. Žádná organizace nemůže tyto 

činnosti provádět instinktivně nebo náhodně. Musí si stanovit své cíle a vytvořit strategie 

k dosažení těchto cílů a plánů. V organizaci musí za tímto účelem existovat vhodný systém 

odměn, auditů a kontrol, jejichž pomocí lze zajistit plnění všech strategií a cílů. Je nutné 

zjišťovat odchylky od vytyčených cílů a korigovat je.
[12]
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3.1.1 Marketing služeb 

Služby patří  k jedním z nejrychleji se rozvíjejících sektorů ekonomik vyspělých zemí. 

V marketingu se za službu považují činnosti, prodávané výhody nebo schopnosti, které jedna 

strana nabízí straně druhé. Podstatné je si uvědomit zásadní odlišnosti od produktů, protože 

charakter služeb bude ovlivňovat způsob marketingového rozhodování. 

 

3.1.2 Služba 

Služba je v zásadě nehmotná věc a často její poskytnutí nevytváří u jejího příjemce 

žádné hmotné vlastnictví.  Proto je z hlediska marketingu považována za specifickou oblast, 

která si vyžaduje upřesnění veškerých marketingových činností vzhledem k jejím specifickým 

popisům.
[15]

 

 

Vlastnosti služeb 

 Dočasnost – služby jsou pomíjivé v čase. Pokud nejsou prodány, daný obchodní 

případ nelze znovu obnovit. Dobu, po kterou bylo sedadlo ve vlaku neobsazené, 

nemůžeme uskladnit pro pozdější spotřebu.  Představuje ztracený obchod a díky tomu 

i ztracený zisk.  

 Neexistence vlastnictví – když si zákazník koupí službu, získá pouze přístup k určité 

činnosti nebo zařízení.  Na konci celé transakce však nic nového nevlastní. Služby 

častěji produkují uspokojení než nějakou hmotnou věc. 

 Nehmotnost – služby jsou nehmotné. Před jejich nákupem je nelze vnímat žádnými 

smysly. 

 Neoddělitelnost – pro služby je charakteristické překrývání produkce a provádění se 

spotřebou. Služba ve své nejčistší formě svádí poskytovatele a zákazníka tváří v tvář. 

Organizace poskytující služby mají výhodu osobního kontaktu s konečným 

zákazníkem. 

 Různorodost – je nesnadné provést službu úplně stejně při každé příležitosti její 

spotřeby. Lze to vysvětlit na příkladu jídla v restauraci. Když si stejný zákazník v téže 

restauraci při každé návštěvě objedná totéž jídlo, jeho zážitek bude vždy rozdílný 

v závislosti na jeho náladě, době návštěvy a práci personálu.
[8]
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3.1.3 Marketingový mix 

Marketingový mix představuje soubor taktických marketingových nástrojů, které 

firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje prostředky, 

kterými firma ovlivňuje poptávku po svém produktu. Metody marketingové mixu se dělí do 

čtyř skupin, známých jako 4P: produktová politika (product), cenová politika (price), 

komunikační politika (promotion) a distribuční politika (place).
[10]

 

 

 Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, 

termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 

 Místo uvádí, kde a jak bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti 

distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 

 Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také 

sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, 

které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. 

 Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes public 

relations, reklamu a podporu prodeje).
[16]

 

 

Obrázek 1 - Marketingový mix 

 

Zdroj: http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/ 
[16]
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3.1.4 Co je marketing konkurenceschopnosti 

Na otázku co je marketing konkurenceschopnosti není jednoduchá odpověď. Její znění 

je třeba hledat v definici slova marketing a konkurenceschopnost. Vzájemným průnikem 

definic obou pojmů lze marketing konkurenceschopnosti definovat takto: marketing 

konkurenceschopnosti je cílené, uvědomělé a časoprostorové teoreticky zdůvodněné 

(metodologické) hledání strategií, taktik (včetně jejich praktických uplatnění) jednotlivými 

producenty při zajišťování odbytových možností v globálním segmentovaném tržním 

prostředí a při aktivním boji s konkurenty a konkurencí v dané komoditě, odvětví, funkci, 

čase a prostoru.
[3]

 

 

3.2. Marketingový výzkum 

Smyslem marketingového výzkumu je pomáhat řešit a zlepšovat marketingová 

rozhodnutí, vybírat vhodné možnosti nebo vytvořit program pro marketingová rozhodnutí. 

 

Marketingový výzkum může být chápán jako technologie postupu, tj. sestrojování 

dotazníků, plánování vzorků dotazovaných, určení metody sběru a analýza dat. 

 

Marketingový výzkum můžeme uplatnit na jakoukoliv formu trhu, kde se prodejce a 

nákupčí setkávají za účelem výměny a zvýšení hodnoty. Kdokoli, využívající marketingový 

výzkum, se bude především zajímat o přístup potřebný pro jeho či její typ trhu a výzkumníci 

z povolání mají dokonce tendenci se specializovat v trhu, stejně jako v technologii výzkumu. 

Základní rozdělení trhů je na ty, kde spotřebitel je jednotlivec či domácnost nakupující pro 

své vlastní potřeby a uspokojení a ty, kde spotřební jednotkou je organizace, instituce, firma, 

veřejný činitel nebo jiný orgán. V takových případech mohou jednotlivci rozhodovat za 

organizace, ale nejsou to individuální a osobní potřeby, které jsou uspokojovány.
[10]

 

 

3.2.1 Moderní marketingový výzkum 

Funkce marketingového výzkumu spočívá v propojení spotřebitelů, zákazníků a 

veřejnosti s firmou pomocí informací, které jsou používány pro identifikaci a definici 

marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových 

aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší porozumění marketingovému procesu. 
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Pracovníci výzkumu vymezí, jaké informace vyžadují, navrhnou metodu získání, řídí a 

provádějí sběr dat, analyzují výsledky a sdělují zjištění a jejich důsledky. 

 

„Marketingový výzkum je využíván celou řadou činností, od analýzy tržního 

potenciálu a podílů na trhu studie spokojenosti zákazníka a nákupních záměrů, Každá firma 

potřebuje výzkum. Společnost může marketingovým výzkumem pověřit vlastní oddělení 

marketingového výzkumu nebo jím může pověřit soukromou firmu. Ačkoliv většina velkých 

společností má vlastní oddělení marketingového výzkumu, častěji používá pro speciální 

výzkumné úkoly a studie vnější zdroje. Firma, která takové oddělení nemá, bude muset 

nakupovat služby firem, jež se marketingovým výzkumem zabývají“, říká Philip Kotler (2007, 

s. 406).
[10]

 

 

Mnoho lidí se domnívá, že marketingový výzkum je zdlouhavý proces, který realizují 

jen velké společnosti. Marketingový výzkum však využívají i malé firmy a neziskové 

organizace. Existuje spoustu neformálních, levných alternativ vedle formálních a složitých 

technik marketingového výzkumu, které využívají odborníci ve velkých firmách. Každá 

organizace si najde svou vhodnou alternativu.
[10]

 

 

3.2.2 Magický trojúhelník trhu 

Moderní výzkum trhu je tak trochu magie. Je-li dobře prováděn, mohou se pomocí 

něho zjistit skutečnosti, které nejsou na prvý pohled zřejmé a bývají skryté lidským očím. 

Marketingový výzkum se zabývá jevy, které je nutno hodnotit z hlediska tří vrcholů 

trojúhelníku. 
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E 
 

C 

P 

Obrázek 2 - Magický trojúhelník trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BÁRTOVÁ, Hilda.; BÁRTA, Vladimír. Marketingový výzkum trhu. 1. vyd. Praha1: 

ECONOMIA, a.s., 1991, 112 s. ISBN 80-85378-09-4. 
[1]

 

 

C – spotřebitel, zákazník, spotřebitel nebo konzument. Zde je na mysli člověk se 

svými potřebami, spotřebními zvyklostmi, zkušenostmi, motivačními strukturami, známými, 

kteří mu o spotřebním zboží řeknou pěkné i méně pěkné věci, i tlaky jeho sociálního okolí, 

které od něho vyžaduje určité spotřební chování. Patří sem skryté, tedy neuvědomované 

motivy, sugesce, kterým každý z nás podléhá a které nás vede k tomu, že jsme k určitým 

věcem slepí a jinde vidíme vlastnosti, které ve skutečnosti ani neexistují. 

 

O – okolí. Základem je zde ekonomika, rodinný rozpočet a způsob, jakým je vládnuto 

rodinnou pokladničkou, náklady a cena spotřebního zboží, konkurence na vnitřním trhu a 

tlaky vytvářející často záhadné projevy konjunktury na trhu.  

 

Do okolí ovšem musíme zahrnout i právní předpisy, technické normy a ekologické 

faktory. To vše patří do makrookolí, které lze velmi obtížně ovlivňovat; marketing bere 

v úvahu i mikrookolí, k němuž patří podmínky uvnitř podniku, partneři atd., tedy faktory, 

které jsou již ovlivnitelné a se kterými podnik musí bezprostředně pracovat. 

 

P – produkt. Produktem je míněn nejen samotný výrobek či služba, ale také způsob, 

jakým je nabízen a prodáván. Moderní marketing hovoří o tzv. „totálním“ nebo 

„komplexním“ výrobku, který zahrnuje nejen vlastní produkt, ale i užitek, který přináší 

spotřebiteli, nebo je od něho očekáván, obal, který dotváří výrobek, prodává a informuje, cenu 
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výrobku, služby, které jsou v souvislosti s výrobkem poskytovány, způsob, jakým se dostává 

k zákazníkovi, a konečně i představa, kterou má zákazník o výrobku, pozice výrobku 

v ostatním sortimentu a vlastně celá nabídka.
[1]

 

  

3.2.3 Základní druhy a typy marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum můžeme členit z mnoha nejrůznějších hledisek.  Rozeznáváme 

marketingový výzkum podle úrovně společenské reality na makrospolečenský, 

mezospolečenský a mikrospolečenský. 

 

Základní význam má rozlišení na primární a sekundární marketingový výzkum.  

 

Primární marketingový výzkum zahrnuje vlastní zjištění hodnot vlastností u 

samotných jednotek. Jedná se o tzv. sběr informací v terénu, buďto vlastními silami 

realizátorů nebo si k tomu najmou spolupracující instituci.  

 

Sekundární marketingový výzkum znamená zpravidla dodatečné, další využití, 

zejména v podobě statistického zpracování dat, která již dříve někdo shromáždil a zpracoval 

jako primární výzkum, třeba pro jiné cíle a jiné zadavatele. Rozdíl u sekundárního výzkumu 

je v tom, zda máme k dispozici data neagregovaná, která jsou v původní podobě hodnot 

zjištěných za každou jednotku nebo data již agregovaná, kdy jsou hodnoty vlastností 

sumarizované za celý soubor, případně zpracované do podoby statistických hodnot. Výhodou 

neagregovaných dat je to, že si je můžeme znovu statisticky zpracovat zcela podle svých 

potřeb. Výhodou dat agregovaných je to, že se k nim dostaneme jednodušeji než k datům 

neagregovaným. 

 

Každopádně i agregovaná data jsou v marketingovém výzkumu potřebná a užitečná. 

Umožňují například vzájemně srovnávat celky, jako jsou státy, regiony, města nebo podniky.  

 

Dále členíme marketingový výzkum na základní a aplikovaný. Základní výzkum 

můžeme také označovat jako badatelský. Výzkum se zabývá teoretickými výsledky dané 

oblasti, jako je chování a rozhodování zákazníků. Aplikovaný výzkum si většinou objednávají 

organizace a neočekávají žádné návrhy řešení. 
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Z hlediska obecné metodologie se běžně rozeznává výzkum: 

 

 popisný neboli deskriptivní, 

 diagnostický – hledá odpověď na otázku proč je daný jev či proces právě takový, 

 prognostický – poskytuje nám informace, kam spěje vývoj našeho problému.
[5]

 

 

3.2.4 Metody sběru primárních a sekundárních informací 

Pro sběr primárních informací lze použít následující metody: 

 

1. kvantitativní metody: 

Podle kvantitativních metod zjišťujeme odpovědi na otázky, jako např. kolik 

zákazníků je spokojeno s naší restaurací, kolik zákazníků nakupuje v jakém typu obchodu. 

 

 Členění kvantitativních metod: 

 

 dotazování prostřednictvím internetu – dotazování přes e-mail nebo webovou stránku, 

 panelová diskuse – skupina lidí, souhlasící s účastí při pravidelně se opakujících 

průzkumech, kde se probírají nejrůznější otázky, 

 písemné dotazování – dotazování pomocí dotazníku zasílaného poštou nebo anketa, 

 telefonické dotazování – telefonické dotazování s pomocí nebo bez pomoci počítače. 

 

2. kvalitativní metody: 

Kvalitativní metody se využívají v případech, kdy potřebujeme zjistit zákazníkovy 

názory, pocity, pohnutky, motivy, důvody určitého jednání, a další věci, které nelze vyjádřit v 

číslech. Tyto metody jsou také používány při vývoji či testování nových výrobků, kdy firma 

chce znát názory potenciálních zákazníků. Mezi nejčastější metody patří: 

 

 Brainstorming – provádí se ve skupině, kde se po stanovenou dobu zapisují všechny 

nápady, které účastníci vyjádří. Dále jsou nápady probírány a tříděny, až zůstane 

několik, které představují případné řešení problému.  

 Hloubkové rozhovory – nejčastěji se provádí s psychologem, který se snaží získat od 

respondenta požadované informace pomocí různých otázek či testů. 
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 Skupinové diskuse, tzv. focus groups – diskuse skupiny odborníků nebo spotřebitelů 

pod vedením moderátora o různých problémech, účelem je získání nových informací, 

nových pohledů a názorů. Většinou se používají při vývoji a testování nových 

výrobků. 

 

Malé a střední firmy zřejmě spíše využijí při plánování některé z metod 

kvantitativního výzkumu. Výhodou kvantitativního výzkumu je, že umožňuje vyhodnotit 

větší množství dat, která lze kvantifikovat. Další výhodou je, že výsledky z kvantitativního 

výzkumu jsou více realistické než výsledky kvalitativního výzkumu, neboť ty jsou mnohdy 

založeny na úsudku zpracovatele, byly získány od menšího vzorku respondentů a mohou být 

subjektivní. 

 

Metody sběru sekundárních informací jsou např.: 

 

 oslovení firem, úřadů pro zaslání příslušných dokumentů, brožur, materiálů, 

 vyhledávání informací na internetu, 

 získání informací z časopisů, novin, knih. 
[2]

 

 

 

3.3 Techniky marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum má tři základní techniky: 

 

 dotazování, 

 experiment, 

 pozorování. 

 

3.3.1 Dotazování 

Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Dotazování 

může být přímé, bezprostřední nebo naopak zprostředkované tazatelem, vstupujícího mezi 

výzkumníka a dotazovaného, jako je tomu při osobním dotazování, nebo třeba dotazováním 

telefonickém. Uskutečňuje se pomocí nástrojů a vhodně zvolené komunikace výzkumníka 

s nositelem informací. 
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Obrázek 3 - Zprostředkované dotazování – rozhovor 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: FORET, Miroslav.; STÁVKOVÁ, Jana.; VÁŇOVÁ, Anna. Marketingový výzkum – 

Distanční studijní opora. 1. vyd. Znojmo: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2006. 116 s. ISBN 80-

239-7755-5. 
[5]

 

 

Obrázek 4 - Přímé, písemné dotazování - dotazník 

 

Zdroj: FORET, Miroslav.; STÁVKOVÁ, Jana.; VÁŇOVÁ, Anna. Marketingový výzkum – 

Distanční studijní opora. 1. vyd. Znojmo: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2006. 116 s. ISBN 80-

239-7755-5. 
[5]

 

 

Písemné dotazování 

Písemná komunikace je zprostředkována pomocí ankety nebo dotazníků. 

 

Dotazník 

Velmi důležité je si dávat pozor na správné složení dotazníku. Špatné sestavení 

dotazníku může negativně ovlivnit získané informace a výsledky potom nemusí odpovídat 

potřebám a cílům výzkumu. 

 

 

    Psané otázky     

 

 

     Psané  odpovědi     

   Psané otázky 

 

        Psané odpovědi  

  Čtené otázky    

  Ústní odpovědi  
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Dobrý dotazník by měl odpovídat dvěma hlavním požadavkům: 

 

1. psychologickým, tj. vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které by co nejvíce 

přispívaly k tomu, aby se tento úkol zdál snadný, nenáročný, příjemný, milý, žádoucí, 

chtěný. Je zde důležité, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě. 

2. účelově technickým, tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl dotazovaný 

co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá. 

 

Tyto požadavky by mohly být uskutečněny následujícími čtyřmi hledisky: 

1. celkovým dojmem dotazníku, 

2. formulací jednotlivých otázek, 

3. manipulací s dotazníkem, 

4. typem otázek. 

 

Osobní rozhovor – interview 

 

Někteří lidé se raději, snáz a lépe vyjadřují ústně, proto je v těchto případech a 

v situacích, ve kterých potřebujeme získat důvěru dotazovaného, výhodnější použít techniky 

rozhovoru. 

 

Jedná se o standardizovaný rozhovor tazatele pouze s jedním dotazovaným. Tazatel 

čte otázky, a popřípadě také varianty odpovědí, které naformuloval výzkumník. Nevýhodou je 

jeho dosah, finanční, časová a organizační náročnost. Organizačně náročné je získat množství 

tazatelů, vytvořit z nich tazatelskou síť, vyškolit je a kontrolovat jejich práci s respondenty 

v terénu. S dotazníkem obsáhneme při poměrně malých výdajích a jednoduché manipulaci 

velké množství jednotek. Výhodou dotazníku je standardnost. I když v rozhovoru dostávají 

tazatelé také přesné instrukce jak postupovat, přece jen se jedná o různé lidi, kteří se ptají 

různým způsobem, různě se chovají a někdy i různě formulují otázky. Tazatel nesporně 

respondenta ovlivňuje, ať si to uvědomuje nebo ne, v dobrém či špatném smyslu. Proto je 

nutné práci tazatelů náležitě kontrolovat, tazatelskou síť pravidelně obměňovat a doplňovat. 

Nevýhodou rozhovoru je také to, že zachovává méně anonymity. Na druhé straně ale víme 

přesně, kdo nám na naše otázky odpovídal. Výhodou je ale jeho přizpůsobivost. Při rozhovoru 

je možné navázat kontakt s dotazovaným, zmírnit jeho ostych, vysvětlit to, čemu nerozumí 

apod. 
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Telefonické dotazování 

Telefonické dotazování je velmi operativní technika. Hlavní výhodou u telefonního 

rozhovoru je jeho rychlost a cena. Výhodou je zde i to, že respondent je skryt v jisté 

anonymitě a může poskytnout i upřímnější a otevřenější odpovědi. Na druhé straně je jasné, 

že vybavenost a dostupnost telefonem ještě zdaleka není stoprocentní a také telefonický 

rozhovor musí být nutně stručnější než osobní z očí do očí. 
[5]

 

 

 Mělo by být spíše kratší, aby nezdržovalo a nenudilo respondenta. 

 Nedají se použít prostředky podpořené znalostmi, jako jsou obrázky, nebo ukázky 

produktů. 

 Schopný tazatel dokáže udržet kontakt a zájem respondenta i při telefonickém 

rozhovoru a zabezpečit důvěryhodnost dotazování. 

 Umožňuje rychle kontaktovat velké množství respondentů v jejich domácím 

prostředí.
[17]

 

 

U dotazování závisí výběr vhodné techniky šetření zejména na povaze zjišťovaných 

informací a na jejich potřebném rozsahu, na charakteru respondentů, na časových a finančních 

možnostech. Ať jde o dotazování písemné, telefonické nebo osobní rozhovor, tak každý 

z nich má své výhody a nevýhody, které je třeba pečlivě zvážit. V praktickém vyžití se 

jednotlivé techniky kombinují, obecně nelze o žádné říci, že je nejvhodnější. 

 

3.3.2 Experiment  

U experimentu usilujeme o zachycení reakcí na novou situaci a hledáme vysvětlení 

tohoto chování. Experimentální techniky sledují vliv jednoho jevu na druhý, a to v nově 

vytvořené situaci.  Experimenty lze rozdělit do dvou hlavních skupin a to jednak na 

experimenty laboratorní, které se uskutečňují ve zvlášť organizovaném prostředí, v prostředí 

umělém, laboratorním a jednak na experimenty terénní, které se uskutečňují v přirozeném 

prostředí. Rozpoznáváme dva druhy experimentů: 

1. experiment, v kterém se měří pouze po působení nezávisle proměnné, 

2. experiment, ve kterém se měří před i po působení nezávisle proměnné. 
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3.3.3 Pozorování 

Pozorování je způsob získávání primárních informací. Pozorování provádí vyškolení 

pracovníci – pozorovatelé. Podle stupně standardizace rozlišujeme pozorování 

standardizované a nestandardizované. U standardizovaného pozorování jsou přesně 

definovány jevy, které má pozorovatel sledovat, jsou dány kategorie, do kterých budou 

pozorované skutečnosti zařazovány, je stanoven způsob pozorování, záznamu i chování 

pozorovatele. Při nestandardizovaném pozorování je určen pouze cíl pozorování, pozorovatel 

má jinak volnost rozhodovat sám o jeho průběhu i jeho hlediscích. To však znemožňuje 

porovnávat výsledky získané různými pozorovateli.  

 

Důležitou roly zde sehrává systematický záznam pozorování. Výzkumník 

zaznamenává skutečné chování a jednání, a to buď osobně, nebo pomocí elektrických 

přístrojů. Obrovské množství jevů, s nimiž se pozorovatel setkává, je třeba si utřídit, a proto je 

nutné sestavit seznam kategorií pozorování. 

 

Pozorování rozlišujeme na zúčastněné a nezúčastněné. Při zúčastněném pozorování se 

pozorovatel snaží zatajit svoji úlohu pozorovatele. Volí se tehdy, je-li obzvláště nutné 

sledovat přirozený průběh chování nenarušený zásahem pozorovatele. Dále pozorování na 

zjevné nebo skryté. Skryté pozorování se používá tehdy, když by zjevná přítomnost 

pozorovatele narušovala průběh pozorované skutečnosti. 

 

Výzkumník by měl ke zkoumanému chování vybrat reprezentativní vzorky populace. 

Dále by musel z celku chování vybrat reprezentativní vzorek chování. To podléhá značné 

libovůli ve výběru. Zpravidla je vybírán ten typ chování, který se zdá zajímavý a důležitý. 

V chování jedinců se projevuje určitá stálost, která je zjistitelná a na jejímž základě lze zjistit 

např. nejfrekventovanější chování.
[5] 
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3.4 Základní postup marketingového výzkumu 

Proces marketingového výzkumu zahrnuje 5 kroků: 

 

Obrázek 5 - Postup marketingového výzkumu 

 

definování 

problému (zpracování 

projektu) 

 analýza situace 

(určení zdrojů 

informací) 

 

 

 

závěrečná zpráva -

řešení problému 

 analýza a 

interpretace informací 

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, Jitka. Marketing. 1. vyd. Praha 1: Nakladatelství Fortuna, 2006, 248 

s. ISBN 80-7168-979-3. 
[13]

 

 

1. krok - definování problému a cíle výzkumu – zpracování projektu výzkumu 

 

Definovat problém a určit cíl výzkumu je nejdůležitější částí v celém marketingovém 

výzkumu. Lze skutečně říci, že „dobře definovaný problém je napůl vyřešený problém“. 

Po vyjasnění toho, co je předmětem výzkumu a jaké informace má přinést, je obvykle 

zpracován plán či projekt výzkumu, který obsahuje již zmíněný cíl výzkumu, metody, 

techniky, velikost zkoumaného vzorku, způsob zpracování informací apod. Nesmí chybět 

samozřejmě cena a termíny, v nichž budou jednotlivé kroky uskutečněny.  

Cíle výzkumu jsou transformovány do vyjádření informačních potřeb vyplývajících 

z daného problému. 

 

2. krok – analýza situace – určení zdrojů informací 

 

Po definování základního problému, který chceme výzkumem řešit, je užitečné provést 

analýzu situace v informační oblasti; tj. které informace jsou pro řešení nutné, které z nich 

sběr informací 

(sekundární a primární 

údaje) 
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jsou dostupné a které je třeba dodatečně zjistit. Rozhodnutí o tom, které zdroje informací 

využijeme, je tedy další fází výzkumu. V podstatě pracujeme s primárními a sekundárními 

zdroji informací. 

Analýza situace by měla přinést potřebné sekundární informace. Lze využít informací, 

které shromažďují reklamní agentury, některá vydavatelství, odborné časopisy, adresáře 

obsahující seznamy obchodních a profesních asociací atd. Teprve na základě podrobné 

analýzy informací, které máme k dispozici, můžeme formulovat hypotézy výzkumu, tedy 

vyjádřit určitý předpoklad o zkoumaném jevu. Na základě stanovaného cíle vybíráme metody 

a techniky, které ke zjištění informací potřebujeme. 

 

3. krok – sběr informací – získávání primárních a sekundárních informací  

 

Rozhodnutí o tom, jakou metodou primární informace obdržíme, jaký typ výzkumu 

použijeme, závisí na charakteru problému, který řešíme, i na časových a finančních 

možnostech. Jedno z možných členění výzkumu, které se v praxi používá, je členění na 

kvantitativní a kvalitativní. 

 

4. krok – analýza a interpretace informací 

 

Po shromáždění údajů prostřednictvím kteréhokoli typu výzkumu následuje jejich 

analýza a interpretace. Pokud jsme prováděli kvantitativní výzkum, musíme výsledky vyjádřit 

statistikami vyjadřující například četnosti výskytu, střední hodnoty, míry závislosti mezi 

proměnnými. Je také hodnocena reprezentativnost získaných údajů a jejich validita, tj. do jaké 

míry získané údaje opravdu hodnotí to, co hodnotit mají. U kvalitativního výzkumu se 

analyzuje každý jednotlivý případ zvlášť, hodnotí se například použité psychologické 

postupy, nalézají se příčiny a motivy. Výběr metod pro analýzu zjištěných dat je závislý na 

cíli výzkumu a typu výzkumu, který jsme adekvátně k tomuto cíli zvolili. Obě metody se dají 

jak v provedení, tak v analýze shromážděných dat kombinovat. 

 

5. krok – závěrečná zpráva – řešení problému a prezentace výsledků 
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Závěrečný krok představuje zpracování a prezentaci závěrečné zprávy. Ta musí 

obsahovat: 

 

 stanovení předmětu a cíle výzkumu, 

 přehled metodických postupů, 

 popis zkoumaného souboru, 

 shrnutí základních poznatků výzkumu, 

 doporučení pro řešení zkoumaného problému. 

 

Výsledky výzkumu jsou podkladem pro marketingová rozhodnutí, pro řešení 

problému, který byl předmětem šetření. Závěry výzkumu by měly managementu dát 

informace, které je možné aplikovat na plánování marketingové strategie, či dát odpověď na 

řadu konkrétních otázek, jako je například vliv jednotlivých faktorů na prodej výrobků, image 

značky, či efektivnost působení komunikačního mixu. 
[13]

 

 

3.5 Dotazník 

Dotazník je jedním ze základních a nejběžnějších nástrojů pro sběr dat u průzkumů. 

Dotazník je tvořen z různých otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta od respondentů. 

Oproti jiným typům průzkumů je možné prostřednictvím dotazníku získat informace s 

mnohem menší námahou a levněji a také se výsledná data dají snáze zpracovávat. 

 

Přes řadu výhod může být sestavení a správné vyhodnocení dotazníku dost obtížné. 

Obzvláště v případech, kdy sestavené dotazníky nezpracovává odborník. Otázky mohou být 

špatně formulovány, navržené odpovědi nemusí poskytovat potřebný prostor pro validní 

odpovědi, forma nebo obsah dotazníku může odradit od dokončení jeho vyplňování a nakonec 

ani výsledky nemusí být dostatečně relevantní pro naplnění cíle dotazování. 

 

Výhody dotazníku 

 jedna z nejlevnějších metod průzkumu, 

 jedna z nejméně dotěrných metod průzkumu - respondent jej může vyplnit v klidu 

domova, 

 jednoduchý na vyplnění , 
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 jednoduše se zpracovává a vyhodnocuje. 

 

Nevýhody dotazníku 

 

 obtížné získání respondentů, 

 redukuje komunikaci, protože 90 % komunikace je nonverbální - dotazník ji nedokáže 

zachytit, 

 v dotazníku je snadnější vyplnit nepravdivé informace. 
[19]

 

 

3.5.1 Druhy otázek 

Otázky v dotazníku mají různou funkci i podobu: 

 

 otevřené otázky – nenabízí žádnou variantu odpovědi, dotazovaný volně odpovídá. 

Někdy jsou zde kladeny značné nároky na paměť dotazovaného a na jeho verbální 

schopnosti. Zejména při velkých souborech se obtížněji zpracovává. 

 uzavřené otázky – nabízejí varianty odpovědí, dotazovaný si určitou z nich vybere. 

Náročná je však příprava odpovědí. Odpovědi by měly pokrýt celou škálu možností a 

vždy by měla být nabídnuta alternativa „nevím“, „něco jiného“, „zčásti souhlasím, 

zčásti nesouhlasím“, apod. 

 přímý dotaz – otázka se týká podstaty věci, nemá skrytý význam. Je vhodný všude 

tam, kde není příliš velkým nátlakem na paměť, kde jsou věci již prožité, kde nejde o 

společenská tabu apod. Je typický pro kvantitativní výzkum. 

 nepřímý dotaz – ptá se zdánlivě na něco jiného, vhodnou formulací zastírá vlastní 

smysl dotazu. Používá se v případě, kde by přímý dotaz mohl narazit na bariéry, 

dotknout se prestiže.  Ptá se na věci, které nejsou prožity nebo na něž není názor. Patří 

spíše do kvalitativního výzkumu. 
[14]
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3.5.2 Na co si dát při navrhování dotazníku pozor 

Následující rady říkají, co dělat a jakých chyb se vyvarovat ve fázi návrhu dotazníku: 

 

 Otázky klademe co nejpřesněji. Navzdory důležitosti stručnosti a jednoduchosti 

existují situace, ve kterých je lepší otázku prodloužit a zahrnout do ní paměťové 

podněty. Je například dobré specifikovat časová období. 

 Není správné používat hypotetické otázky. Je těžké zodpovědět imaginární otázku. Je 

možné získat odpovědi, ale není možné všem doslova věřit. 

 Nikdy nepoužíváme negativní otázky. Je mnohem těžší porozumět otázkám, psaným 

v negativním smyslu. 

 Nepoužíváme slova, která lze lehce přeslechnout. To je především důležité u 

telefonických interview. 

 Umožněme  možnost “jiné“ u předem daných odpovědí. Při užití předem zadaných 

odpovědí by vždy měla existovat alespoň jedna jiná možná odpovědi, než ty 

v seznamu. Jaká je „jiná“ odpověď, by mělo být vždy zaznamenáno. 

 Snižme citlivost zadáním limitů. K otázkám, jež se ptají na věk nebo společností na 

obrat, je lepší poskytnout ohraničený rozsah. To otázku zjemní. A jelikož budou 

odpovědi nejspíš rozřazeny do skupin ve stádiu analýzy, proč je rovnou nesbírat v této 

formě? 

 Ujistěme se, že otázky nejsou zaujaté. Otázky by neměly používat takové výrazy, 

které by respondenta naváděly k určité odpovědi. 

 Ujistěme se, že se předem dané odpovědi nepřekrývají. Kategorie předem daných 

odpovědí by měly být dobře segmentované a nepřekrývat se, jinak by mohly některé 

odpovědi stát na jejich zlomu. 

 Vymýšlejme otázky tak lehké, jak jen to jde. Otázky by neměly být jen krátké, ale 

měly by být také jednoduché. Dvojsmyslné otázky a dvě otázky v jedné mohou 

působit zmatečně a nemusí jim být porozuměno. 

 Vyřaďme slang a zkratky. Dá se předpokládat, že respondent nebude rozumět slovům, 

běžně používaným mezi marketingovými výzkumníky. Obchodní žargon, akronymy a 

iniciály by neměly být použity, pokud nejsou všeobecně známy. 

 Vystříhejme se použití sofistikovaných nebo neznámých slov. Dotazník není místem 

pro literární vyjádření, používáme tudíž jen běžná slova. Hovorové výrazy jsou na 

místě, budou-li jim všichni rozumět. 
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 Vyvarujme se dvojsmyslným slovům. Slova jako obvykle nebo často nejsou konkrétní 

a potřebují bližší určení.
[7]

 

 

3.6 Swot analýza 

Druh analýzy pro strategické účely. Název této analýzy je odvozen z anglických slov 

vyjadřující jednotlivé části: 

 

 Strenght = síla (jde o silné stránky, kde je firma dobrá), 

 Weakness = slabost (jde o slabé stránky, kde firma dobrá není, kde potřebuje radu a 

pomoc), 

 Opportunities = příležitosti (jsou to například možnosti využití tržních výklenků), 

 Threats = hrozby (je to například nebezpečí konkurence, která není jen v přímé 

konkurenci, ale je i skrytá v jiném oboru, v možnostech substituce, ve vyjednávací síle 

poptávajících atp.). 

 

Tento princip analýzy je někdy označován jako „marketingová inventura“.
[4]

 

 

Cílem SWOT analýzy je určovat, do jaké míry jsou současné strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami v 

budoucím čase.
[9]

 

 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí firmy, na 

vnitřní faktory podnikání. Vnitřní faktor podnikání je výkonnost a motivace pracovníků, 

efektivita procesů a logistické systémy. Silné a slabé stránky jsou obvykle měřeny interním 

hodnotícím procesem nebo benchmarkingem, což je srovnáváním s konkurencí. Silné a slabé 

stránky podniku jsou ty faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy. 

Můžeme sem zařadit aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd. 

 

Hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí firmy, které podnik 

nemůže tak dobře kontrolovat. Podnik ale může faktory identifikovat pomocí vhodné analýzy 

konkurence, demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, 

legislativních a kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běžné praxi tvoří SWOT 

analýzu soubor potřebných externích i interních analýz podniku. Mezi externí faktory firmy 
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můžeme zařadit devizový kurz, změnu úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského 

cyklu a další.
[20]

 

 

3.7 Zákazníci 

Kdo jsou naši zákazníci? 

 

 Zákazníci určují, která firma a kteří zaměstnanci budou úspěšní. 

 Zákazníci jsou pro nás ti nejdůležitější lidé. 

 Zákazníci k nám chodí se svými touhami. Naším úkolem je naložit s nimi 

k oboustranné spokojenosti. 

 Zákazníci na nás nejsou závislí – my jsme závislí na nich. 

 Zákazníci nejsou jen statistickými čísly – jsou to lidé z masa a kostí, kteří cítí a 

prožívají stejně jako my, a mají podobné předsudky a náklonnosti. 

 Zákazníci nejsou lidé, se kterými se chceme hádat nebo si měřit vtip. Nikdo ještě 

nikdy nevyhrál spor se zákazníkem. 

 Zákazníci nestojí mimo naši práci – jsou její součástí. 

 Zákazníci pro nás neznamenají přerušení práce – jsou smyslem naší práce. Tím, že je 

obsluhujeme, jim neprokazujeme laskavost – naopak oni prokazují laskavost nám, tím, 

že nám dávají možnost je obsluhovat.
[6]

 

 

3.7.1 Poznávání zákazníků 

Poznávání zákazníků má bezpochyby velmi dlouhou historii. Nejspíše hned od 

počátku lidské společnosti si již první výrobci a obchodníci museli všímat a považovat si 

svých zákazníků. Především pozorovali, jak vypadají, jak reagují na předloženou nabídku, jak 

si vybírají nabízené zboží a současně také naslouchali tomu, co a jak říkají, že by chtěli, 

potřebovali. Časem se tyto postupy poznávání zákazníků a trhů staly propracovanějšími a 

rozšířenějšími. Bez takových propracovaných obchodních postupů si dnes nedovedeme 

podnikatelské a obchodní aktivity prakticky vůbec představit. 

 

 

 



 28 

Poznávání našich zákazníků si můžeme vymezit následujícími šesti základními 

okruhy: 

 

1. naši zákazníci – kdo jsou nebo by mohli být naši zákazníci, jejich sociodemografické 

charakteristiky jako pohlaví, věk, dosažené školní vzdělání, rodinný stav, počet dětí, 

místo bydliště, ekonomická aktivita atd., 

2. jak se chovají a rozhodují – v nejrůznějších životních situacích, zejména jako 

zákazníci a spotřebitelé při nákupu, o jaké zboží mají či naopak nemají zájem, ale také 

jako občané ve volbách, 

3. jejich hodnotové orientace – čemu věří a dávají přednost, jejich názory na život, 

životní postoje a orientace, politické preference apod., 

4. jejich životní podmínky – životní úroveň tvořená výší příjmů a výdajů, vybaveností 

domácnosti, zejména předměty dlouhodobé spotřeby (domácí spotřebiče, 

elektrotechnika, automobily), vlastnictví movitého i nemovitého majetku apod., 

5. jejich životní styl – vychází z pracovních i mimopracovních volno časových aktivit 

jako jsou rekreace, sport, kultura, vzdělávání atd., 

6. kdo a jak s nimi komunikuje – jaké sledují sdělovací prostředky, jak je ovlivňuje 

marketingová a podniková komunikace. 

 

Marketingový výzkum udává empirické informace o situaci na trhu, zejména o našich 

zákaznících. Empirické informace jsou získávány na základě objektivizovaných a 

systematických metodologických postupů, které respektují specifika složité sociálně – 

ekonomické reality. Metodologická podstata marketingového výzkumu se například promítá 

do jeho chápání jako procesu, do způsobů zjišťování sociálně – ekonomických jevů, 

odlišných od jevů přírodních, technických atd.
[5]

 

 

3.7.2 Spokojenost zákazníka 

Důležité je si uvědomit, že nelze klást rovnítko mezi pojem spokojenost, loajalitu a 

retenci zákazníků. Spokojenost znamená „míru naplnění očekávání zákazníka, která je 

spojená s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt“. Loajalita je definována jako 

„mentální pozitivní vztah nebo vztah mezi zákazníkem a značkou“ nebo také „dlouhodobou 

preferenci určité značky nebo firmy založenou na maximální spokojenosti s poskytovanou 
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hodnotou a na pozitivních očekáváních zákazníka do budoucnosti“. Retence následně 

vyjadřuje očekávání opakovaného budoucího nákupu. 

 

Mezi spokojeností a věrností existují souvislosti. Věrným zákazníkem se většinou 

nestane zákazník nespokojený. Bohužel ale neplatí, že každý spokojený zákazník se stane 

naším stálým zákazníkem.
[14]

 

 

3.7.3 Význam výzkumu spokojenosti zákazníka 

Okolnosti na trhu vypadají na první pohled, jako by všechny firmy chtěly uspokojit 

svého zákazníka. Spokojený zákazník se vrací, kupuje pravidelně nebo více, podává pozitivní 

posudky o svých zkušenostech dalším potencionálním zákazníkům a je i ochoten tolerovat 

vyšší cenu v případě, že firmě nebo značce důvěřuje. Spokojenost znamená loajalitu a s ní 

spojené stabilní tržby a tzv. snowball efekt, to znamená, že produkt doporučuje. 

 

V každé literatuře zaměřené na zákazníka se dozvíme, že cena udržení si jednoho 

zákazníka je podstatně vyšší v porovnání se získáním nového, popř. již jednou ztraceného. 

Bohužel spousta zákazníků je spokojena, ale jsou takové případy, že na firmu si již 

nevzpomenou. Bohužel se nám častěji vybaví produkty, s nimiž jsme spokojeni nebyli. To, že 

produkt funguje, nejlépe bezporuchově, očekáváme automaticky, za to byla stanovena jeho 

cena. 

 

Díky nasycenosti trhu a konkurenci se kvalita neustále zvyšuje a sjednocuje. Na jedné 

straně racionálních důvodů ke koupi ubývá, přibývá důvodů psychologických, obtížněji 

měřitelných. Na straně druhé je část zákazníků unavena výběrem a nabídkou stále nových 

produktů, a proto, především v určitém věku, přechází ráda k zvyklostnímu chování. Tohoto 

důsledku je třeba využít a najít dobrý systém stabilního měření spokojenosti.
[11]
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4. Analýza vybraného restauračního zařízení 

4.1 Obec Stupava 

Restaurace Akvárko se nachází v obci Stupava ve Chřibech. 

Stupava je malá obec, která má 155 trvale žijících obyvatel a asi 150 chalupářů a chatařů, 

kteří přijíždí do obce o víkendech a svátcích. Leží asi 400m od hlavní silnice E 50 spojující 

Uherské Hradiště s Brnem. Od Uherského Hradiště je Stupava vzdálena 20 kilometrů a od 

Brna asi 50 kilometrů.  

 

Obec Stupava je velmi dobrým výchozím bodem turistických vycházek a 

cyklistických tras. Po vyznačených turistických trasách je možné se dostat na zříceninu 

původně gotického hradu Cimburk z let 1327, do Koryčan na zámek raně barokní z doby 

kolem r. 1680, na mohutné skalisko, chráněný přírodní útvar zvaný Kozel, budovaný 

flyšovým pískovcem. Severním směrem po této značce přijdeme do obce Staré Hutě, dále pak 

na vrchol kopce Vlčák, známá místa partyzánského odboje za II. světové války. 

 

Další značené stezky vedou na Pěknou horu, Buchlovský kámen (což je osamělé 

skalisko 4 km severně od Buchlovic), na hrad Buchlov založený v polovině 13. století, který 

se pyšní sbírkou habánské keramiky, cínového nádobí a obrazů a pak přímo do Buchlovic. 

Buchlovice jsou krásným městečkem se státním zámkem, postaveným v letech 1701 - 1738 s 

bohatou barokní výzdobou a parkem. Odtud je jen kousek do lázní Leopoldov nazývaných 

"Smraďavka" dle sirného pramene, dnes střediska rehabilitačních procedur. 
[23]

 

 

4.2 Restaurace Akvárko 

Akvárko je moderní restaurace, která se nachází v obci Stupava, asi 500 m od hlavní 

silnice E50. Restaurace je v provozu od roku 2008 a stala se turistickým cílem řady 

rekreačních turistů a cyklistů. Protože je restaurace součástí významného lyžařského 

střediska, které je v provozu od listopadu do dubna, má zajištěnu klientelu po celý rok.   

Restaurace nabízí příjemné posezení v novém nekuřáckém moderním interiéru.  V létě 

je k dispozici letní venkovní posezení a salonek. Kapacita restaurace je 60 míst k sezení, 

letního posezení 46 míst a salónku 25 míst. Salónek je umístěn v oddělené části restaurace, a 

tak zde poskytuje dostatečné soukromí. Slouží k pořádání rodinných oslav, promocí, svateb či 
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firemních jednání a večírků. Majitelka restaurace pamatuje i na děti. Jsou tu pro ně připraveny 

dětské koutky jak uvnitř restaurace, tak i venku a na zahradě (skluzavky, trampolína, 

houpačky, pískoviště, malý zoo koutek...). Restaurace je otevřena denně od 9 do 21.30 hodin. 

Svým zákazníkům nabízí velké parkovací plochy v blízkosti restaurace. 

 

Restaurace Akvárko má v názvu dovětek „Restaurace tak nějak jinak!“ Snaží se odlišit 

od konkurenčních zařízení návratem k původnímu způsobu vaření a zpracování potravin. I 

když má moderní interiér, nepoužívá moderní způsoby přípravy a dochucování jídel, jako jsou 

polotovary, instantní polévky, instantní omáčky a kaše, míchaná koření s přídavky různých 

dochucovadel a chemikálií. Čerstvá zelenina, brambory, ale i maso připravují v páře 

v konvektomatu nebo na grilu. Nabízí zde maso pocházející převážně z českých chovů. 

 

Restaurace nabízí svým zákazníkům alkoholické a nealkoholické nápoje, pokrmy teplé 

i studené kuchyně, jako např. speciality ze zvěřiny,   kuřecího a vepřového masa, zeleninové 

pokrmy a saláty, domácí halušky, sladké dezerty, poháry a palačinky, domácí kynuté knedlíky 

s pravými borůvkami, chuťovky a různé druhy těstovin. Na přání zákazníka je možné 

připravit jakýkoliv pokrm, který není v nabídce.  

Další službou restaurace je rozvoz obědů v obci a do přilehlého okolí. Tuto nabídku 

ocení zejména lidé v důchodovém věku a nemocní. Rozvoz obědů tvoří asi 15 % odbytu. 

 

4.2.1 Původní záměr restaurace 

Restaurace byla projektována jako restaurace samoobslužná. Vnitřní kapacita 60 míst 

k sezení není v době obědů v zimním období dostatečná. Samoobsluhou by bylo uspokojeno 

mnohem více zákazníků. Tento záměr ale již první klienti zmařili. Posadili se a chtěli být 

obslouženi. Plán musel být ještě týž den přehodnocen a restaurace je klasicky obslužná. 

 

4.2.2 Zákazníci restaurace  

Mezi celoroční zákazníky patří místní obyvatelé, chataři a chalupáři a lidé, žijící a 

pracující v okolních vesnicích (Koryčany, Střílky, Staré Hutě, Zástřizly, Malinky, Kožušice). 

V letní sezóně navštěvují restauraci turisti, cyklisti, rodiny s dětmi a výletníci jedoucí po 

hlavní silnici E50. V zimním období jsou to především návštěvníci lyžařského areálu, jehož je 
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restaurace součástí. Dále sem zavítají zákazníci využívající restauraci pro rodinné oslavy či 

další významné události. Restaurace zajišťuje i cateringové akce. 

 

4.2.3 Zaměstnanci restaurace 

Mezi zaměstnance restaurace patří vedoucí restaurace, 2 kuchaři, 2 pomocní kuchaři, 7 

servírek a číšníků a uklízečka. Při akcích, svátcích a o letních prázdninách vypomáhají 

brigádníci. Zaměstnanci restaurace pracují na směny, pravidelně se střídají. 

4.3 Swot analýza 

Silné stránky 

 Výborná poloha restaurace. 

o Od listopadu do dubna lyžařské středisko a také běžecké trasy, 

o Od jara do podzimu cyklostezky a pěší trasy, 

o Nachází se při hlavním tahu silnice E50. 

 Nekuřácká restaurace – v dnešní době jistě dobrý moderní tah. 

 Příznivé ceny. 

 Letní zahrádka. 

 Dětský koutek a dětské atrakce – v restauraci se nachází dětský stolek s pastelkami a 

hračkami, u kterého si děti můžou hrát a kreslit. Venku jsou pro děti přichystány různé 

atrakce jako houpačky, kola, koloběžky, trampolína, skluzavka, domeček s kuchyňkou 

a zoo koutek (králíci, morčata, křepelky, kamerunské ovce). Dětský koutek se nachází 

ve výborné poloze za restaurací, kde nevede silnice, a tudíž rodiče nemusí mít starost 

o své děti. 

 Salónek – možnost pořádání rodinných oslav, svateb, promocí. Salonek disponuje 

kapacitou 25 míst k sezení. Nachází se v oddělené části restaurace, takže zákazníkům 

nabízí dostatek soukromí. 

 Klimatizace. 

 Stálí zákazníci mají slevu – menu pro každodenní zákazníky vyjde na padesát korun. 

 Přehledný jídelní lístek – všechna jídla jsou vypsaná pouze na jednom oboustranném 

listu o velikosti  A4, a tak zákazník nemusí složitě listovat jídelním lístkem. 

 Velký sortiment nabídky vín ze Sovína za ceny přímo od výrobce. 

 Parkování, bezbariérový přístup. 
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 Možnost platby kreditní kartou. 

Slabé stránky 

 Hluk – kuchyně je součástí restaurace, tudíž zákazník slyší odsávání, komunikaci 

personálu mezi sebou, hluk z provozu apod. 

 Slabé odvětrání -vůně i zápachy se šíří restaurací. 

 Chybí ubytování. 

 Chybí boxy – všichni na všechny vidí, nedostatek soukromí. 

 Salonek je možno využívat pouze mimo lyžařskou sezonu, což neumožňuje v zimě 

pořádat soukromé rodinné akce. 

 Malá nabídka druhů masa – v nabídce je pouze zvěřina, kuřecí a vepřové maso, chybí 

hovězí maso a ryby. 

 V poledne chybí místa k sezení – nejvíce zákazníků přichází v poledne a kapacita 

restaurace během obědů není dostatečná a klienti musí čekat na volná místa. 

 

Příležitosti 

 Pořádání společenských akcí. 

 Vybudování ubytování. 

 Větší výběr piv. 

 Větší výběr cigaret a doutníků. 

 Reklama. 

 

Hrozby 

 Konkurenti – Motorest Samota. 

 Nepříznivé počasí – velká část zákazníků restauraci navštěvuje při provozování nějaké 

sportovní činnosti či výletů, což je značně ovlivněno počasím. 

 Zvyšování cen surovin (potravin) – neustále rostoucí ceny surovin nutí výrobce a 

prodejce zvyšovat ceny a tak i ceny připravovaných jídel rostou nahoru. Zákazníci 

mohou být nuceni více šetřit a tento důvod by mohl ohrozit restauraci. 

 Ekonomická krize. 
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4.3.1 Nejdůležitější body swot analýzy 

 

Tabulka 1 - Swot analýza 

SWOT 

analýza 

Pomocné 

dosažení cílů 

Škodlivé 

dosažení cílů 

V
n

it
řn

í 

p
ů

v
o
d

 

Silné stránky 

 Výhodná poloha restaurace 

 Nekuřácká restaurace  

 Letní zahrádka 

Slabé stránky 

 Hluk 

 Chybí ubytování 

 Slabé odvětrání 

V
n

ěj
ší

 

p
ů

v
o
d

 

Příležitosti 

 Reklama 

 Vybudování ubytování 

 Pořádání společenských akcí 

Hrozby 

 Konkurenti 

 Nepříznivé počasí  

 Zvyšování cen surovin 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zásadní silnou stránkou restaurace je její výhodná poloha. Z restaurace Akvárko vede 

výchozí turistický bod pro pěší turisty, cyklisty a v zimě pro běžkaře. Restaurace je součástí 

lyžařského střediska, takže i v zimě je zákazníků dostatek a také se nachází nedaleko hlavní 

silnice E 50. Restaurace je nekuřácká, což je v dnešní době jistě velmi dobrý marketingový 

tah. Mnoho lidí se snaží o zdravý životní styl a tak raději navštíví restauraci nekuřáckou než 

kuřáckou. Letní zahrádka vždy přiláká spousty zákazníků, v létě je posezení venku velmi 

příjemné. 

Slabou stránkou restaurace je především hluk, vůně a zápachy šířící se restaurací, 

jelikož je její kuchyně otevřená. Digestoře, komunikace personálu a odvětrání vytváří hluk. 

Slabou stránkou je také chybějící ubytování, po kterém je v tomto regionu velká poptávka. 

V obci se sice nachází menší rodinný penzion vzdálený asi 1 km od restaurace, ale je velmi 

obsazený. Získat zde nocleh je velmi obtížné.  

Příležitostí je již zmíněné ubytování. Vybudování možnosti ubytování je v budoucím 

záměru restaurace. Výstavba ubytovacího zařízení je ale velmi nákladnou záležitostí, a proto 

zákazníci budou muset ještě počkat. Další možnou příležitostí je rozšíření reklamy. 

Restaurace sice do propagace a reklamy investuje, ale je na zváženou, zda je investice 

dostatečná. 
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Hrozbou pro restauraci je především konkurence. Přímo v obci se nenachází žádná 

další restaurace, ale každá potenciální restaurace je hrozba. Největší hrozbou je však pro 

restauraci nepříznivé počasí. Restauraci navštěvují převážně výletníci a sportovci. 

 Zvyšování cen surovin a energií je hrozba pro všechny restaurace. Zvyšování cen 

surovin vede k růstu cen nabízených služeb. 

 

4.4 Propagace a reklama 

Hlavním propagačním zdrojem  jsou  pro restauraci její internetové stránky 

www.restaurace.stupava.cz, kde najdeme základní informace o restauraci, můžeme si 

prohlédnout fotogalerii, zjistíme obsah   jídelního  a nápojového lístku, denně je zde 

aktualizováno denní menu restaurace a dozvíme se o možnostech ubytování. Další formou 

propagace jsou bilboardy u hlavní silnice. Bilboardy a reklamní cedule jsou umístěny také 

přímo ve vsi a na cyklistických a turistických trasách. Přímo v restauraci mají zákazníci 

k dispozici letáky a vizitky restaurace, které si mohou volně brát domů. 

 

Náklady na propagaci 

 

Tabulka 2 - Náklady na propagaci 

Internetové stránky 10 000/rok 

Bilboardy a reklamní cedule 10 000/rok 

Letáky 10 000/rok 

Vizitky   1 000/rok 

Ostatní (mapy, noviny, turistické značky…)   8 500/rok 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkové roční náklady na propagaci restaurace činí 39.500 Kč. Tato suma je poměrně 

vysoká. Musíme brát ale v úvahu, že především bilboardy u hlavní silnice přilákají do 

restaurace spousty zákazníků. Proto musíme tyto náklady chápat jako náklady pozitivní. Také 

internetové stránky nejen informují, ale i lákají na polední menu, snídaně, večeře, oslavy a 

jiné služby. V době obrovského rozvoje techniky jsou nedílnou součástí propagace. Neméně 

důležité jsou vizitky, kde jsou uvedena telefonní čísla a adresa restaurace. Bez nich by se 

zákazníci jen těžko orientovali a uskutečňovali rezervace. 

 



 36 

5. Výzkum spokojenosti zákazníků 

5.1 Postup dotazníkového šetření 

5.1.1   Cíl výzkumu 

Jako hlavní cíl výzkumu jsem si stanovila zjištění spokojenosti zákazníků s 

poskytovanými službami  restaurace Akvárko. 

 

5.1.2 Analýza situace, sběr informací a stanovení hypotéz 

Spokojenost zákazníků s poskytovanými službami zjišťuji pomocí písemného 

dotazníku, který jsem rozdávala v prostorách  restaurace Akvárko. V dotazníku je 16 otázek, 

které jsou formulovány tak, aby jejich vyplnění bylo pro respondenta co nejjednodušší a 

časově nenáročné.  Z tohoto důvodu byly použity 2 otázky otevřené a 14 otázek uzavřených. 

Dotazníkové šetření jsem prováděla v období  od 1.1.2012 do 31.3.2012. Většinu dotazníků 

zákazníci vyplnili sami, jen v  některých případech mě požádali, abych jim s vyplněním 

dotazníku pomohla. 

  

Stanovení základních hypotéz: 

a. Hypotéza č. 1 - více jak 80 % zákazníků bude spokojeno s tím, že je restaurace 

nekuřácká. 

b. Hypotéza č. 2 - více jak ¼ zákazníků navštěvuje restauraci několikrát týdně. 

c. Hypotéza č. 3 - více jak polovina dotazovaných je spokojena s tím, že kuchyně je 

součástí restaurace.  

 

5.1.3 Interpretace informací 

Celkem jsem rozdala 55 dotazníků, zpátky se vrátilo 50 správně vyplněných 

dotazníků. 3 dotazníky byly poškozeny a u 2 byly nejasně zaškrtnuty odpovědi. Úspěšnost 

dotazníkového šetření je v mém případě 90,9 %.  

Více dotazníků vyplnili muži a to 54 %. Žen bylo 46 %. Podle věkového složení 

nejvíce zákazníků tvoří věková kategorie 31 – 45 let a to 38 %. Nejméně zastoupenou 

věkovou kategorií jsou zákazníci starší 61 let a tvoří 12 % z celkového počtu dotázaných. 

Celý dotazník je uveden v příloze č. 1.  
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5.1.4 Interpretace výsledků výzkumu 

Nejprve jsem napsala znění otázky, poté vyjádřila výsledky graficky a přidala závěr, 

ke kterému jsem dospěla. 

 

Graf 1 - Identifikační údaje: Pohlaví a Věk 

 

Pohlaví: muži 54 % 

            ženy 46 %  

46%

54%

žena

muž

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Věk: 18 – 30 let = 34 %  

 31 – 45 let = 38 % 

 46 – 60 let = 16 % 

 61 a více = 12 % 

34%

38%

16%

12%

18-30

31-45

46-60

61 a více

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 2 - Jak často navštěvujete restauraci? 

 

34%

22%

16%

20%

8%

několikrát týdně

1x týdne

1x měsíčně

občas

jsem tu poprvé

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvíce zákazníků navštěvuje restauraci několikrát týdně. O těchto zákaznících 

můžeme říci, že jsou pravděpodobně s poskytovanými službami v restauraci velmi spokojeni 

a rádi se vrací.  

 

Graf 3 - Jste spokojen/a s nabídkou pokrmů? 

28%

44%

28%

0%

0%
velmi spokojen/a

spokojen/a

zčásti spokojen/a,

zčásti nespokojen/a

nespokojen/a

velmi nespokojen/a

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkem 72 % dotazovaných odpovědělo, že jsou s nabídkou pokrmů spokojeni (28 % 

velmi spokojeni a 44 % spokojeni). 28 % zákazníků uvedlo, že jsou zčásti spokojeni a zčásti 

nespokojeni a to proto, že v restauraci chybí nabídka více druhů masa (hovězí, ryby) a více 

druhů zeleninových salátů.  
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Graf 4 - Jste spokojen/a s nabídkou nápojů? 

36%

46%

16%

2%
0%

velmi spokojen/a

spokojen/a

zčásti spokojen/a,

zčásti nespokojen/a

nespokojen/a

velmi nespokojen/a

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkem 82 % dotazovaných je spokojeno s nabídkou nápojů (36 % velmi spokojeno a 

46 % spokojeno). 16 % dotazovaných je zčásti spokojeno a zčásti nespokojeno a jen 2 % jsou 

nespokojena. Lidé, kteří uváděli, že jsou jen zčásti spokojeni, či nespokojeni by uvítali větší 

nabídku alkoholických nápojů, více druhů káv anebo více druhů piv. Vzhledem k tomu, že jde 

poměrně o malou skupinu dotazovaných a s přihlédnutím k velikosti restaurace, bylo by 

rozšíření nabídky pro majitele pravděpodobně neekonomické.  

 

Graf 5 - Jste spokojen/a s obsluhou? 

48%

30%

18%

4% 0%
velmi spokojen/a

spokojen/a

zčásti spokojen/a,

zčásti nespokojen/a

nespokojen/a

velmi nespokojen/a

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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78 % všech dotazovaných je s obsluhou spokojeno. 48 % zákazníků je velmi 

spokojeno a 30 % zákazníků je spokojeno. Obsluha musí být vždy milá, příjemná a ochotná, 

aby se zákazníci v restauraci cítili dobře a také, aby se rádi vraceli.  

 

Graf 6 - Jste spokojen/a s prostředím restaurace? 

58%

34%

6%

2%

0%
velmi spokojen/a

spokojen/a

zčásti spokojen/a,

zčásti nespokojen/a

nespokojen/a

velmi nespokojen/a

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkem 92 % zákazníků uvedlo, že jsou s prostředím restaurace spokojeni (58 % je 

velmi spokojeno a 34 % spokojeno). Pouze 8 % dotazovaných uvedlo, že jsou jen zčásti 

spokojeni, či zčásti nespokojeni anebo nespokojeni. Toto procento je však zanedbatelné. 

Restaurace je nová a její interiér je čistý a moderní. 

 

Graf 7 - Jste spokojen/a s velikostí porce? 

44%

34%

18%

4% 0%
velmi spokojen/a

spokojen/a
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velmi nespokojen/a

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkem 80 % dotazovaných uvedlo, že jsou spokojeni (z toho 44 % velmi spokojeni a 

34 % spokojeni) s velikostí porce. 18 % zákazníků uvedlo, že jsou spokojeni jen zčásti nebo 

zčásti nespokojeni. A 4 % zákazníků nejsou spokojena vůbec. Nespokojených zákazníků 

s velikostí porce není mnoho, není tedy nutné velikost porce měnit. Zvýšení velikosti porce by 

mělo také zásadní dopad na cenu jídla. 

 

Graf 8 - Jste spokojen/a s kvalitou pokrmů? 
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48%

12%
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkem 88 % dotazovaných uvedlo, že jsou spokojeni s kvalitou pokrmů. 40 % 

zákazníků je velmi spokojeno a 48 % jen spokojeno. Zbylých 12 % dotazovaných uvedlo, že 

jsou zčásti spokojeni a zčásti nespokojeni. Tato otázka klade důraz na kvalitu pokrmů. V  

době veliké konkurence v tomto oboru podnikání, je nutné dosáhnout co nejvyšší úrovně 

kvality pokrmů. Jen tak je možné oslovit co největší počet zákazníků. To se v tomto případě 

určitě podařilo, protože je uspokojeno 88 % zákazníků. 

 

Graf 9 - Jste spokojen/a s cenami pokrmů? 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkem 76 % dotazovaných uvedlo, že jsou s cenami pokrmů spokojeni. Z toho 40 % 

velmi spokojeno a 36 % jen spokojeno. Dalších 24 % zákazníků označilo, že jsou zčásti 

spokojeni a zčásti nespokojeni. S růstem cen potravin a energií jsou i restaurace nuceni 

zdražovat. Avšak pro zákazníka je návštěva restaurace nejen kulinářský zážitek, ale i zásah do 

rodinného rozpočtu. 76 % dotazovaných uvedlo, že jsou s cenami pokrmů spokojeni, což je 

určitě pozitivní výsledek. 

 

Graf 10 - Vyhovuje Vám otevírací doba restaurace? 

96%

4%

vyhovuje

nevyhovuje

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otvírací doba restaurace je od 9:30 do 21:30. 96 % dotazovaných osob tato otevírací 

doba vyhovuje a zbylá 4 % zákazníků jsou nespokojena. Ti, kteří byli nespokojeni, udávali, že 

by rádi otevírací dobu prodloužili. Jde však o malé procento dotázaných. Stěžejní návštěvnost 

restaurace je v době obědů. Po 21. hodině není již o služby restaurace zájem. 

 

Graf 11 - Jste spokojen/a se sociálním zařízením? 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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94 % dotazovaných odpovědělo na tuto otázku kladně. 60 % dotazovaných je velmi 

spokojeno a 34 % dotazovaných jen spokojeno. 4 % uvedla, že jsou jen zčásti spokojena či 

zčásti nespokojena a 2 % zákazníků byla nespokojena. Sociální zařízení je v této restauraci 

nové a z výsledku výzkumu vyplývá, že i pravidelně udržované.  

 

Graf 12 - Vyhovuje Vám, že restaurace je nekuřácká? 

76%

24%

vyhovuje

nevyhovuje

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvíce dotazovaných osob uvedlo, že nekuřácká restaurace jim vyhovuje a to 76 % 

zákazníků. Zbylých 24 % je nespokojeno. Kuřáci se musí posadit ve venkovním posezení, 

nebo jít kouřit ven, což jistě ve špatném počasí není příjemné. 24 % nespokojených zákazníků 

představuje téměř čtvrtinu, což jistě není zanedbatelné číslo. Vzhledem k vnitřnímu 

uspořádání však není možné restauraci rozčlenit na kuřáckou a nekuřáckou část. Majitelka 

restaurace věří, že nekouřících zákazníků bude přibývat.  

  

Graf 13 - Jste spokojen/a s atrakcemi pro děti? 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkem 90 % všech dotazovaných uvedlo, že jsou spokojeni. Z toho 56 % zákazníků 

je velmi spokojeno a 34 % zákazníků je jen spokojeno. 10 % dotazovaných osob uvedlo, že 

jsou jen zčásti spokojeni a zčásti nespokojeni. V restauraci je široká nabídka dětských atrakcí. 

Také na letní zahrádce se nachází spousta zajímavostí pro ratolesti. Velkou výhodou je zde 

také umístění dětských koutků. Děti zde nemají přístup k silnici. Vysoké procento 

spokojenosti ukazuje, že atrakce pro děti jsou výbornou doplňkovou službou této restaurace. 

 

Graf 14 - Doporučili by jste restauraci Vašim známým? 
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4%
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Téměř většina, a to 96 % dotazovaných, by restauraci doporučila svým známým. 

Pouhé 4 % zákazníků by restauraci nedoporučili. Tyto 4 % zákazníků však na většinu 

předchozích otázek odpovídali pozitivně a tak je pravděpodobné, že i oni byli v restauraci 

spokojení. 

 

Graf 15 - Chybí Vám v restauraci nějaké služby? 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Odpovědi na tuto otázku byly téměř vyrovnané. 52 % dotázaných uvedlo, že 

v restauraci jim již žádné jiné služby nechybí a zbylých 48 % zákazníků uvedlo, že 

v restauraci jim některé služby chybí. 

 

Zákazníkům v restauraci chybí: 

 ochutnávky světové kuchyně (mexická, asijská, italská,…) 

 pestřejší nabídka alkoholických nápojů (převážně zahraničních) 

 vetší výběr piv  

 kontroverzní speciality (smažení brouci, žížaly, žáby,..) 

 degustace regionálních vín a slivovice  

 grilování, opékání selátka, zabíjačka 

 širší nabídka cigaret a doutníků 

 víkendové speciality (kachní hody, zabíjačkové hody,…) 

 společenské akce (dětský karneval, country večer, disco,…) 

 točená zmrzlina 

 lehátka po vydatném obědě 

 

 

Graf 16 - Vyhovuje Vám, že kuchyně je součástí restaurace? 

64%

36%
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Ne a proč?

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkem 64 % respondentů odpovědělo kladně. Zbylých 36 % je s tímto způsobem 

uspořádání restaurace nespokojena. Kladně odpovídající rádi vidí, jakým způsobem se jejich  



 46 

pokrm připravuje a jak je s ním zacházeno. To je výhodou. Hluk z kuchyně, vůně i zápachy 

právě připravovaného jídla představují určité nevýhody. 

 

5.1.5 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 - více jak 80 % zákazníků bude spokojeno s tím, že je restaurace 

nekuřácká. 

Hypotéza potvrzena nebyla. 24 % zákazníků je s nekuřáckou restaurací nespokojeno. 

Pouze 76 % zákazníků to vyhovuje.  

 

Hypotéza č. 2 - více jak ¼ zákazníků navštěvuje restauraci několikrát týdně. 

Nejvíce zákazníků navštěvuje restauraci několikrát týdně a to 34 %. Můžeme říci, že 

daná hypotéza byla potvrzena. Jedná se převážně o zákazníky, kteří využívají polední 

menu a rádi se do restaurace vracejí. 1x týdně navštěvuje restauraci (22 %), občas (20 

%), 1 x měsíčně (16 %) a nejméně zákazníku (6 %) bylo v restauraci poprvé.  

 

Hypotéza č. 3 - více jak polovina dotazovaných je spokojena s tím, že kuchyně je součástí 

restaurace.  

Následující hypotéza byla také potvrzena, poněvadž spokojených zákazníků s tím, že 

mohou vidět přípravu svého jídla, bylo celých 64 %.  

5.2 Vlastní doporučení 

Po vyhodnocení výsledků analýzy bych chtěla firmě navrhnout doporučení, která by 

mohla vést k vyšší spokojenosti zákazníků. Všechny závěry z této práce jsem posléze 

konzultovala s majitelkou restaurace paní Ing. Bohdanou Orlovou. 

 

První otázky byly zaměřeny na spokojenost s nabídkou a kvalitou pokrmů a nápojů. Více 

než 72 % respondentů bylo spokojeno, tudíž se dá předpokládat, že sestavení takového 

jídelního a nápojového lístku zákazníkům celkem vyhovuje. Nespokojení by přivítali obohatit 

jídelní lístek o hovězí maso, ryby a pestřejší výběr zeleninových salátů. Jídelní lístek je 

v restauraci pravidelně obměňován a je ho tedy možné zpestřit. Po konzultaci s majitelkou 

restaurace jsme tento problém vyřešili rozšířením denního menu. Nová nabídka zeleninových 

salátů má momentálně velký úspěch. 
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Další otázky směřovaly k interiéru restaurace a sociálnímu zařízení. Restaurace je 

poměrně nová, ještě neopotřebovaná, v provozu od roku 2008. V restauraci je čisto, nábytek i 

dekorace jsou účelně rozmístěny, zákazníci mají dostatek místa i pohodlí, takže nedostatky ve 

vzhledu restaurace jsem nepředpokládala. Sociální zařízení je vhodně umístěno, dobře 

označeno a pravidelně kontrolováno. Je nutné podotknout, že čistota v restauraci ale nezávisí 

jen na personálu, ale také na zákaznících.  92 % zákazníků je s interiérem i sociálním 

zařízením spokojeno, tak jen nepolevit a tento dobrý výsledek udržet. 

 

76 % respondentů je spokojeno s tím, že se v restauraci nekouří. Ale jsou tu i zákazníci 

(26 %), kteří spokojeni nejsou. Pokud chtějí kouřit, musí ven. Restaurace se nedá rozčlenit na 

kuřáckou a nekuřáckou část. Kuřáky tedy nelze uspokojit. Majitelka restaurace své rozhodnutí 

o nekouření v restauraci nezmění. 76 % kladných odpovědí potvrzuje správnost takového 

rozhodnutí.   

 

Předposlední otázka řeší služby, které v  restauraci zákazníkům chybí. Zaznamenala jsem 

asi 11 požadavků, nad kterými jsme se s majitelkou zamýšleli. Některé jsme zavrhli hned, nad 

jinými jsme dlouze přemýšleli.  Shodli jsme se, že rozšiřovat v nekuřácké restauraci nabídku 

doutníků a cigaret není nutné. Raději rozšíří výběr piv a na podzim uskuteční degustaci vín a 

pálenek tohoto region. Hlemýždi a brouci se také smažit nebudou. Točená zmrzlina je náročná 

na provoz, údržbu a zajištění kvalitních surovin na její výrobu. V restauraci je velký výběr 

balených ledňáčků, nanuků a kopečkové zmrzliny. Tudíž vyrábět točenou zmrzlinu není 

vhodné. 

 

Dalším podnětem bylo opékání selátka a grilování. Grilování je v dnešní době velmi 

oblíbená záležitost. Majitelku tento návrh nadchl a pořídila gril. Restaurace nyní nabízí 

grilované speciality z kuřecího i vepřového masa, které si zákazníci často objednávají a jsou 

s touto změnou spokojení. V létě je v plánu i venkovní grilování.  

 

Pořádání společenských akcí je další službou, o kterou je mezi respondenty zájem. 

Pořádání společenských akcí však naráží hned na několik problémů. Prvním z nich je, že 

restaurace je postavena uprostřed zástavby. Obyvatelé Stupavy by tyto akce asi netolerovali 

příliš často. V obci   jsou k tomuto účelu vybudována dvě kulturní zařízení, kde se akce 

tohoto typu konají a jsou daleko vhodněji umístěna. Tyto akce mají svoji dlouholetou tradici a 
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ta se jen těžko mění.  Pokusíme se spolu s majitelkou uspořádat odpolední akci pro děti, 

vyhodnotit ji a vyvodit další postupy. 

 

Mým posledním doporučením je zakoupit plastová lehátka a umístit je v přilehlé 

zahradě. Majitelce restaurace se tento nápad nelíbil. Areál restaurace i parkoviště má 

omezenou kapacitu a pro rentabilitu provozu je nutné, aby se zákazníci rychle střídali.  

 

Poslední dotaz řeší spokojenost dotazovaných s otevřenou kuchyní, která je součástí 

restaurace. 64 % zákazníků uvedlo, že jim toto uspořádání vyhovuje. 36 % je nespokojeno. 

Procento nespokojenosti je poměrně vysoké.  Hluk, vůně i zápachy se mohou volně šířit 

restaurací. Tady bych doporučila zaměřit se na dostatečné odvětrávání a eliminaci hluku. 

Hluk vytváří personál a odsávání. Majitelkou restaurace byl personál proškolen a byla 

objednána firma, zabývající se vzduchotechnikou. Již se pracuje na projektové dokumentaci a 

tento problém je v řešení. 

 

Myslím si, že mé dotazníkové šetření mělo pro tuto restauraci význam. I když se většina 

respondentů vyjadřovala ve svých odpovědích o restauraci velmi kladně, byly objeveny 

některé nedostatky s poskytovanými službami.  Všechna doporučení byla důkladně zvážena a 

většina z nich i uskutečněna. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak jsou zákazníci restaurace Akvárko 

spokojeni s kvalitou a množstvím nabízených služeb, získat inspirační podněty k jejich 

možnému zlepšování a navrhnout vedení restaurace doporučení, která by vedla ke zlepšení 

poskytovaných služeb. 

K dosažení cíle byla použita metoda dotazování pomocí dotazníku, který jsem osobně 

zpracovala. Postupně jsem analyzovala jednotlivé faktory spokojenosti. Nejspokojenější byli 

zákazníci s prostředím restaurace, jejím interiérem, otevírací dobou, atrakcemi a sociálním 

zázemím. V procentuálním vyjádření bylo více jak 90 % zákazníků s těmito službami 

spokojeno. Ale ani u ostatních faktorů jako cena, velikost porce, nabídka nápojů a pokrmů a 

kvalita obsluhy neklesla spokojenost pod 70 %. Celých 96 % zákazníků by doporučilo tuto 

restauraci svým známým.  Pokud jsem zjistila nedostatky, které vedly ke snížené spokojenosti 

zákazníků, snažila jsem se navrhnout podněty a doporučení k odstranění těchto nedostatků.  

Výsledky dotazníkového šetření jsem konzultovala s majitelkou restaurace a 

vyhodnocené nedostatky jsme společně postupně odstraňovali. Práce na bakalářské práci 

neprobíhala pouze tedy v teoretické rovině, ale přinesla výsledky i v praxi. Spokojenost 

zákazníků s poskytovanými službami se jistě zvýšila. 

Restaurace Akvárko zatím nikdy neprověřovala dotazníkovým způsobem spokojenost 

svých zákazníků. Přesto právě informace takto získané jsou velmi cenné. 

Doporučila bych restauraci provádět šetření pomocí dotazníků pravidelně. 

Doufám, že výsledky dotazníkového šetření pomohly lépe poznat zákazníky, jejich vztah k 

restauraci Akvárko a jejich přání. 

 V závěru bych chtěla popřát restauraci hodně úspěchů a dobrých nápadů a velké 

množství stálých spokojených zákazníků. Cíl mé bakalářské práce byl splněn a byl pro danou 

restauraci přínosem.  
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Příloha 1 - Dotazník 

DOTAZNÍK 

 

Vážený zákazníku, 

 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, na základě kterého zjistím Vaši 

spokojenost v restauraci Akvárko. Jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy Báňské, 

obor Ekonomika cestovního ruchu. Svou bakalářskou práci píši o spokojenosti zákazníků 

ve vybraném restauračním zařízení. Dotazník vyhodnotím a své závěry a doporučení použiji 

nejen ve své práci, ale také je předám majiteli restaurace. 

 

Za vyplnění dotazníku Vám děkuji. 

 

Alena Kočířová 

 

1. Identifikační údaje 

 

Pohlaví : žena □ 

  muž □ 

 

Věk:  18 - 30  □ 

  31 – 45 □ 

  46 – 60 □ 

  61 a více □ 

 

2. Jak často navštěvujete restauraci? 

 

několikrát týdně □ 

1x týdně  □ 

1x měsíčně  □  

Občas   □ 

jsem tu poprvé □ 

 

3. Jste spokojen/a s nabídkou pokrmů? 

 

velmi spokojen/a    □ 

spokojen/a     □ 

zčásti spokojen/a, zčásti nespokojen/a □ 

nespokojen/a     □ 

velmi nespokojen/a    □ 

 

4. Jste spokojen/a s nabídkou nápojů? 

 

velmi spokojen/a    □ 

spokojen/a     □ 

zčásti spokojen/a, zčásti nespokojen/a □ 

nespokojen/a     □ 

velmi nespokojen/a    □ 
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5. Jste spokojen/a s obsluhou? 

 

velmi spokojen/a    □ 

spokojen/a     □ 

zčásti spokojen/a, zčásti nespokojen/a □ 

nespokojen/a     □ 

velmi nespokojen/a    □ 

 

6. Jste spokojen/a s prostředím restaurace? 

 

velmi spokojen/a    □ 

spokojen/a     □ 

zčásti spokojen/a, zčásti nespokojen/a □ 

nespokojen/a     □ 

velmi nespokojen/a    □ 

 

7. Jste spokojen/a s velikostí porce? 

 

velmi spokojen/a    □ 

spokojen/a     □ 

zčásti spokojen/a, zčásti nespokojen/a □ 

nespokojen/a     □ 

velmi nespokojen/a    □ 

 

8. Jste spokojen/a s kvalitou pokrmů? 

 

velmi spokojen/a    □ 

spokojen/a     □ 

zčásti spokojen/a, zčásti nespokojen/a □ 

nespokojen/a     □ 

velmi nespokojen/a    □ 

 

9. Jste spokojen/a s cenami pokrmů? 

 

velmi spokojen/a    □ 

spokojen/a     □ 

zčásti spokojen/a, zčásti nespokojen/a □ 

nespokojen/a     □ 

velmi nespokojen/a    □ 

 

10. Vyhovuje Vám otevírací doba restaurace? Ne - Čt (9:30 – 21:30), Pá – So (9:30 – 23:00) 

 

vyhovuje     □ 

nevyhovuje     □ 
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11. Jste spokojen/a se sociálním zařízením? 

 

velmi spokojen/a    □ 

spokojen/a     □ 

zčásti spokojen/a, zčásti nespokojen/a □ 

nespokojen/a     □ 

velmi nespokojen/a    □ 

 

 

12. Vyhovuje Vám, že restaurace je nekuřácká? 

 

vyhovuje     □ 

nevyhovuje     □ 

 

13. Jste spokojen/a s atrakcemi pro děti? ( hrací koutek, hřiště, trampolína, skluzavka, zoo 

koutek) 

 

velmi spokojen/a    □ 

spokojen/a     □ 

zčásti spokojen/a, zčásti nespokojen/a □ 

nespokojen/a     □ 

velmi nespokojen/a    □ 

 

14. Doporučili by jste restauraci Vašim známým? 

 

ano □ 

ne □ 

 

15. Chybí Vám v restauraci nějaké služby? Pokud ano jaké? 

(Zde se tím myslí například nějaké ochutnávky, zábavy, soutěže, netradiční jídla…) 

 

 ano □ 

 ne □ 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

 

16. Vyhovuje Vám, že kuchyně je součástí restaurace? Proč? 

 

ano □ 

 ne □ 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku 
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Příloha 2 - Obrázky restaurace Akvárko 

 

Restaurace Akvárko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://restaurace.stupava.cz/ 
[21]

 

 

Parkoviště u restaurace 

 

 

Zdroj: http://restaurace.stupava.cz/ 
[21]
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Salonek 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Raut – cateringová akce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dětské atrakce – trampolína a dětský domeček 

 

 

Zdroj: http://restaurace.stupava.cz/detske-atrakce 
[22]

 

 

Dětské atrakce – houpačky a skluzavka 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zookoutek – kamerunské ovce 

 

 

Zdroj: http://restaurace.stupava.cz/detske-atrakce 
[22]

 

 

Zookoutek – zakrslý králíci a morčata 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 3 - Jídelní a nápojový lístek 

AKVÁRKO - " RESTAURACE TAK NĚJAK JINAK" 

 

Polévky a hotová jídla - dle denní nabídky, doba přípravy minutek od 30min. 

 

Chuťovky 

150 g Chřest zapečený se šunkou a sýrem ve smetanové omáčce     75,- 

3 ks Míchaná vejce na másle          35,- 

1 ks Topinka s česnekem         15,- 

1 ks Topinka s česnekem, kuřecím masem, cibulí, žampiony a hermelínem   58,- 

1 ks Topinka s česnekem, kuřecím masem, šunkou a vejcem, sypaná uzeným sýrem  58,- 

1 ks Opékaná klobása, křen, hořčice, pečivo       50,- 

1 ks Vaječná omeleta s krevetami a bílým vínem       79,- 

 

Těstoviny 

250 g Špagety s opečenou slaninou, česnekem, bílým vínem, smetanou a parmesanem  99,- 

250 g Špagety se šunkou, cibulí, česnekem, pestem, a ořechy, sypané uzeným sýrem  99,- 

250 g Zapečené těstoviny s nivou, mozzarellou, rajčaty, česnekem a smetanou   105,- 

250 g Těstoviny s kuřecím masem, špenátem, česnekem a smetanou    105,- 

250 g Těstoviny "na sladko" (výběr-mák, ořechy, tvaroh, máslo, cukr)    60,- 

 

Drůbeží speciality 

150 g Přírodní kuřecí kapsa plněná žampiony a uzeným sýrem v anglické slanině  99,- 

150 g Bramborák plněný kuřecím masem, cibulí a strouhaným sýrem    105,- 

150 g Přírodní kuřecí plátek zapečený se šunkou, sýrem a smetanou   105,- 

150 g Grilovaná kuřecí prsa s bylinkovým máslem       95,- 

150 g Kuřecí plátek v křupavém sýrovém těstíčku      99,- 

150 g Mexické kuřecí nudličky (kukuřice, fazole, rajč.směs, chilli, kurkuma)   89,- 

150 g Kuřecí medailonky s restovanou zeleninou na másle     109,- 

150 g Přírodní kuřecí plátek zapečený s herkulesem a hermelínem    109,- 
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Vepřové speciality 

150 g Grilovaná krkovička se smaženou cibulkou a uzeným masem    99,- 

180 g Medailonky z vepřové panenky v omáčce z praváčků     115,- 

180 g Vepřová panenka zapečená s hermelínem a brusinkami    119,- 

180 g Grilovaná vepřová panenka v pikantní česnekové marinádě    115,- 

150 g Nudličky z vepřové panenky s anglickou slaninou, klobásou, uz. masem, cibulí a 

česnekem           120,- 

150 g Přírodní česneková kotleta bez kosti pečená ve smetaně     99,- 

300 g Selský talíř (grilovaná krkovička, kotleta, kuřecí maso, vepřová panenka, klobása) 

            175,- 

 

Smažená jídla 

90 g Smažený hermelín          50,- 

100 g Smažená niva           55,- 

100 g Bramborák plněný tvarůžky        85,- 

150g Smažené kalamáry          70,- 

150 g Smažený kuřecí řízek          75,- 

150 g Smažený vepřový řízek         75,- 

230 g Smažený hermelín, eidam, vepřový a kuřecí řízek na jehle     135,- 

 

Přílohy 

200 g Vařené brambory          20,- 

200 g Opékané brambory          25,- 

150 g Hranolky           25,- 

180 g Americké brambory          27,- 

150 g Krokety           27,- 

2/3 ks Bramboráčky                    25,-/30,- 

150 g Dušená rýže           20,- 

5 ks/300 g Houskový knedlík nebo těstoviny       20,- 

40 g Tatarka nebo kečup nebo hořčice        15,- 

1 ks Pečivo            3,- 

100 g Malá zeleninová přízdoba         20,- 

200 g Velká zeleninová přízdoba         40,- 
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Poháry: Kopeček zmrzliny 0,06 l         12,- 

Banánový pohár (banán, zmrzlina, šlehačka, čokoláda, ořechy)    59,- 

Horké maliny (maliny, zmrzlina, šlehačka, čokoláda, ořechy)    59,- 

Ovocný pohár (ovoce, zmrzlina, šlehačka, čokoláda, vaječný konak, ořechy)  59,- 

Jahodový pohár (jahodový kompot, zmrzlina, šlehačka, čokoláda, ořechy)  59,- 

 

Ovocné knedlíky + medovník 

1 ks / 4 ks Borůvkový knedlík (výběr - mák/ořech/ tvaroh, máslo, cukr)        30,-/70,- 

1 ks Staročeský medovník          30,- 

 

Palačinky 

2 ks Palačinky s marmeládou, malinami, šlehačkou a čokoládou     65,- 

2 ks Palačinky s marmeládou, ovocem, zmrzlinou, šlehačkou a čokoládou   65,- 

1 ks Palačinka s banánem, karamelem, oříšky a šlehačkou      45,- 

2 ks Palačinka s marmeládou, borůvkami, šlehačkou, zmrzlinou a ořechy    75,- 

 

Všechny gramáže uvádíme v syrovém stavu. 

Zabalení 1 jídla 5,-Kč.       Poloviční porce 70% z ceny.    Rozdělení 1 jídla na 2 talíře 10,-Kč. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nápojový lístek 

 

Nealkoholické nápoje  

0,4/0,2 l Cepovaná kofola         18.- / 10,-  

0,33 l Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic (0,25l)      25,-  

0,25 l Bonaqua          17,-  

0,2 l Rauch juice,ledové caje (sklo)        27,-  

 

Pivo Holba (Bier)  

0,5/0,3 l Holba 11° světlý točený ležák Šerák      23,- / 17,-  

0,5/0,3 l Holba 12° světlý točený ležák kvasnicový      27,- / 19,-  

0,5 l Nealkoholické pivo láhvové světlé      22,-  

0,5 l Nealkoholické pivo láhvové polotmavé      24,-  

0,5 l Nealkoholický nápoj švestka Bernard       32,-  
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Teplé nápoje 

7 g Espresso nebo Turecká káva / smetana       24,- / 3,-  

7 g Espresso se šlehačkou a zmrzlinou       42,-  

7 g Vídenská káva          32,-   

7 g Cappuccino          32,-   

7 g Latté           38,-   

0,2 l Čaj s medem a citronem        22,- 

0,3 l Bylinkový čaj dle nabídky s medem       30,-   

0,2 l Svařené víno       30,-  

0,2 l Grog           30,- 

0,2 l Horké juice (malina, jablko, hruška)       25,-  

0,2 l Babiččin pečený ovocný čaj (dle nabídky)      40,-  

 

Destiláty 0,04 l 

Zelená           20,- 

Tullamore Drew          50,- 

Tuzemák           20,-  

Vodka            20,- 

Merunka nebo Griotte         20,- 

Broskvová vodka          20,- 

Borovička           20,- 

Režná            20,- 

Bylinná horká          20,- 

Gin Beefeater           40,- 

Myslivec           25,- 

Finská vodka           35,- 

Jagermeister           40,- 

Metaxa ***           35,- 

Magister nebo Jelcin          25,- 

Fernet            25,- 

Becher           25,- 
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Víno 

Rozlévané víno červené, bílé (0,2l)         30,- 

Metropol 0,1l            30,- 

Bohemia sekt 0,7l včetně otevření         199,- 

 

Vína v láhvi - cena láhve je bez otevření 

určena pro pultový prodej 

 

Otevření láhve + sklenice          40,- 

Otevření vlastní láhve s vínem + sklenice        75,- 

 

Vína pozdní sběr 0,75l od          105,- 

Vína jakostní 0,75l od          65,- 

 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 

 


