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1 Úvod 

Cílem odborníků a analytiků v oblasti řízení je neustálé hledání univerzálního návodu, 

jak získat nové a zároveň udržet stávající zákazníky a být tak dlouhodobě úspěšný 

v podnikání. V této souvislosti je podstatné charakterizovat a zkoumat právě zákazníka, což 

v současných dynamicky se měnících podmínkách a rostoucí konkurenci není úkol 

jednoduchý. Každý úspěšný podnikatel by proto měl své snažení zaměřit právě na zákazníka 

a sledování jeho spokojenosti a priorit. 

Je tedy jasné, že hlavní činnosti společnosti musí být zaměřené na spokojenost 

zákazníka, který si kupuje výstupy daného podniku a z velké části tak rozhoduje o velikosti 

jeho příjmů, zisku a životnosti. Zpráva o nespokojenosti zákazníků se šíří velmi rychle a vrhá 

tak špatný stín na celou společnost. Proto je zapotřebí množství takto nespokojených 

zákazníků eliminovat. K tomuto je nutné, aby byla stále analyzována spokojenost zákazníků. 

Tyto analýzy dávají též zákazníkům najevo, že firma stojí o jejich názory a že o ně neustále 

pečuje. Spokojený zákazník se vždy rád vrátí. 

Službou, kterou jsem si pro moji práci vybral, je provoz kavárny Base Camp v Přerově. 

Zvláštností této kavárny je také provoz lezecké stěny neboli boulderu. Tato nízká lezecká 

stěna je oddělena od prostoru kavárny zdí. V kavárně se také občas pořádají tematické akce, 

koncerty nebo přednášky s projekcí.  

Jelikož jsem zde již druhým rokem zaměstnán, mohu přesně a včas zjistit potřebné 

informace a orientuji se v místních poměrech. Po konzultaci s vedením kavárny jsme dospěli 

k závěru, že i když Base Camp již pár let funguje, jistě se najde mnoho věcí, které je třeba 

uzpůsobit povaze zákazníků, jejich přáním a současným trendům. Bude tedy pro obě strany 

prospěšné analýzu spokojenosti provést. Z praktického hlediska je cílem práce zmapování 

aktuální situace pomocí analýzy spokojenosti zákazníků a tím získání důležitých informací, 

které pomohou vedení podniku k efektivnímu rozhodování při řízení.  

Práce je rozdělena na dva hlavní bloky – teoretický a analytický. V teoretické části 

nejprve bude charakterizován obecně zákazník, pojem spokojenost, loajalita a stručně také 

spokojenost ve službách. Dále jsou v této části popsány metody zjišťování spokojenosti 

zákazníků. K samotné analýze spokojenosti však potřebujeme popsat konkrétní službu. 

Účelné bude rovněž určit a popsat hlavní faktory ovlivňující Base Camp z vnitřního a 
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vnějšího prostředí a vypracovat marketingový mix. K tomu budou využity sekundární zdroje 

v podobě statistických údajů a dlouhodobějších zkušeností zaměstnanců v oboru.  

Nyní bude podstatné definovat problém, účel, cíle a jim odpovídající hypotézy, sestavit 

si plán výzkumu a provést pilotáž a předvýzkum. Tyto činnosti nám následně napomohou 

k vhodnému sestavení otázek, jejich formulaci a umístění v dotazníku, pomocí něhož budou 

sbírána primární data a posléze analyzována spokojenost. Výsledky šetření budou dále 

zpracovány do vypovídajících grafů a tabulek a vhodně interpretovány. Aby měl tento 

výzkum praktický význam, budou navržena také reálná řešení aplikovatelná do praxe. 
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2 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

V této části práce budou popsána teoretická východiska týkající se charakteristiky 

zákazníka a metody sledování jeho spokojenosti. Smyslem této kapitoly je rozlišit 

spokojeného či nespokojeného zákazníka a zjistit, jak se takový zákazník projevuje a jakými 

způsoby je možné spokojenost sledovat, měřit a analyzovat.  

2.1  Charakteristika zákazníka 

 Zákazníci jsou zdrojem příjmů respektive zisku. Je tedy třeba vědět, kde zákazníky 

hledat, jak je oslovit a získat, kdo zákazníci jsou a jaká je poptávka po produktu. Jestli tedy 

existuje dostatek zákazníků ke splnění cílů podniku. 

Pod pojmem zákazník rozumíme jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která 

kupuje nebo užívá služby nebo výrobky – výstupy podniku. V podstatě je zákazníkem 

kdokoliv, komu odevzdáváme, či prodáváme výsledky našich vlastních aktivit.[12] 

Zhruba od poloviny sedmdesátých let minulého století si výrobci naplno začali 

uvědomovat, že se zdaleka nestačí zaměřovat pouze na svůj výrobek, ale že je zapotřebí 

dostatečně soustředit svou pozornost na zákazníka a jeho strukturu potřeb, aby ovlivnili 

poptávku po svých výrobcích. Stále větší konkurence, mnoho napodobenin, kratší výrobní 

cykly, to všechno dává zákazníkům stále větší moc. Proto je tedy vybudování dlouhodobého 

vztahu se zákazníky, charakterizovaného spokojeností a loajalitou, důležitější než kdy 

předtím.[2] 

2.1.1 Poznání zákazníka 

Aby mohl podnik uspokojit své zákazníky, musí je nejdříve dobře poznat. Úspěšní 

podnikatelé znají charakter svého zákazníka velmi dobře a jsou schopni často predikovat jeho 

chování.[14] Podnik, který chce získat velký počet zákazníků a tím i dosáhnout velkého 

podílu na trhu daného odvětví, musí umět zodpovědět následující čtyři otázky.  

1. Jaké jsou potřeby a očekávání zákazníka a na kterých z nich nejvíce záleží?  

2. Jak dobře umíme splnit tato přání o očekávání?  

3. Jak dobře je umí splnit naši konkurenti na trhu?  
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4. Jak můžeme překonat danou hranici, za níž stojí spokojený zákazník, a kdy bude tento 

zákazník nadšený?[11] 

Schopný podnikatel by měl ve svém podnikání využívat také kontaktu se zákazníkem. 

Vyslechnout každého zákazníka, neboť pouze tak je schopen zjistit zda je spokojen či nikoliv, 

a zda by bylo vhodné něco změnit nebo vylepšit. 

2.1.2 Dělení zákazníků 

Pro každou firmu je podstatné, aby našla své hlavní zákazníky a o tyto pak důsledně 

pečovala. Je třeba si uvědomit, že zákazníci mají odlišné přání a potřeby. Tedy k tomu, aby 

byli spokojení, potřebují uspokojit různé potřeby různě.[12] 

Nejprve si musí podnik určit, u kterých skupin zákazníku bude měřit spokojenost. 

Definování zákazníků totiž může mít vliv nejenom na náklady spojené s měřením 

spokojenosti, ale i na všechny další aktivity s tímto měřením souvisejícími. Definování 

zákazníků se stává jednou z nejdůležitějších činností uvnitř jakékoliv organizace, bez ohledu 

na to, jaké druhy produktů či služeb dodává.[17] 

Proto používáme dělení zákazníků do čtyřech základních skupin:  

 koneční zákazníci – lidé, kteří využívají výrobky a služby ke své každodenní spotřebě,  

 prostředníci – distributoři nebo dealeři, kteří zabezpečují dostupnost zboží konečným  

zákazníkům, 

 vnitřní zákazníci – pracovníci firmy a zaměstnanci, kteří odebírají výrobky firmy,  

 externí zákazníci – jiné organizace nebo fyzické osoby využívající výstupů naší 

činnosti.[7] 

2.2  Spokojenost 

 Spokojenost zákazníka je klíčem k dosažení cílů společnosti, která usiluje 

o dlouhodobý úspěch v podnikání. Je tedy důležité mít takovýchto zákazníků co nejvíce a 

jejich spokojenost budovat a udržovat. K tomu je nezbytné zkoumat potřeby a požadavky 

našich zákazníků, které se v dnešní dynamické době rychle mění a včas na změny zareagovat. 
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Při koupi výrobku nebo služby má zákazník určité očekávání a představy. Jestliže má 

tento výrobek nebo služba očekávaný přínos, či ho dokonce převýší, je zákazník spokojený 

a existuje velká pravděpodobnost, že si tentýž produkt či službu zakoupí v budoucnosti 

znovu.[8] 

Spokojený zákazník se vyznačuje především těmito charakteristickými znaky: 

 slušností při komunikaci, 

 dobrou náladou, 

 vyhledáváním pozitiv týkajících se služeb, 

 chválením prodeje, 

 slibem opakovaného nákupu, 

 slibem předání doporučení přátelům, 

 vychvalováním. 

Je-li zákazník opravdu spokojen, vrací se opakovaně ke svému prodejci, doporučuje 

společnost známým, přichází si pro rady a je například ochoten vyplňovat ankety 

či dotazníky, což je pro provádění analýzy spokojenosti ideální stav.[10] 

Užitečné v kapitole o spokojenosti zákazníka je uvědomit si, že pouze 4 % zákazníků 

si postěžuje, zbytek odchází bez upozornění. Devět z deseti nespokojených zákazníků to 

řekne ve svém okolí, avšak v případě spokojených zákazníků je tento poměr pouze čtyři 

z deseti. Náklady na získání zákazníka jsou sedminásobně vyšší, než na jeho udržení. Náklady 

na znovuzískání ztraceného zákazníka jsou až 12 krát vyšší. [4]  

2.2.1 Nespokojený zákazník 

Nespokojenost zákazníka může nastat tehdy, má-li zákazník jiná očekávání než 

předpokládá vedení podniku. Stává se velmi často, že prodejci jsou přesvědčeni, že přesně 

vědí, co zákazník očekává a co požaduje. Pak již po ničem nepátrají a nabízí to, o čem se 

domnívají, že je pro zákazníka nejlepší. Neuvědomují si však, že pro to, aby byl zákazník 

opravdu spokojený, je důležité, co si myslí a chce on sám, nikoliv prodejce. 
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Na nespokojenost může mít také vliv nevhodné chování zaměstnanců společnosti, 

pak je potřeba přijmout opatření, aby se taková situace neopakovala. Například vytvořit 

kvalitnější systém odměn a sankcí, nebo zaměstnance lépe školit a vzdělávat. V neposlední 

řadě může také nespokojenost způsobovat i to, že výrobky nebo služby podniku neodpovídají 

očekáváním zákazníků, když jsou bezchybné.[2] 

Nespokojený zákazník se vyznačuje převážně těmito charakteristickými znaky: 

 neochotou nadále spolupracovat s firmou, 

 vulgaritou, 

 pomlouváním, 

 odchodem ke konkurenci, 

 podáním stížností, 

 odstoupením od smlouvy, 

 atp. [10] 

Dobrým prodejcem je ten, který se nejprve zajímá o potřeby a očekávání zákazníka a 

poté teprve navrhuje řešení. Může ovšem nastat i opačná situace, kdy vedení podniku zná 

očekávání a potřeby svých zákazníků, ale není ovšem schopno je uspokojit a to například 

z důvodu nedostatečných zdrojů, kvality atd.[6] 

2.2.2 Kanův model spokojenosti 

Abychom mohli spokojenost zákazníka určitým způsobem znázornit graficky, 

popíšeme si Kanův model spokojenosti. Tento model předpokládá, že u jakéhokoliv výrobku 

či služby mohou být vymezeny tři skupiny požadavků, které ovlivňují spokojenost zákazníků 

(viz obr. č. 2. 1). 

Bonbónky - jsou skupina požadavků, které se vyznačují tím, že pokud nejsou 

zákazníkovi nabídnuty či je nevyužije, pak není snížena jeho reálná spokojenost. Naopak se 

ale jeho spokojenost zvýší, pakliže je využije. Příkladem může být nabídnuté občerstvení, 

zpřístupnění internetu apod. při čekání v autoservisu na opravu automobilu. 
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Samozřejmosti - Toto je široká skupina požadavků, která souvisí s plněním funkcí 

daného produktu. Například každý od kavárny očekává, že mu bude nabídnuta káva a jiné 

občerstvení.  

Nutnosti - Nutnostmi rozumíme menší množství požadavků, které se vyznačují tím, že 

v nejlepším případě nevedou k nespokojenosti zákazníka. Jejich neplnění však může vést až 

ke ztrátě zákazníka či jeho výrazné nespokojenosti. Příkladem může být datum minimální 

trvanlivosti potravin.[7] 

Obr. č. 2. 1 Kanův model spokojenosti [7] 

 
 

Zařazení požadavků do jednotlivých skupin napomůže managementu při rozlišování 

základních požadavků zákazníků a na základě tohoto zjištění mohou efektivněji reagovat 

a požadavky zákazníků naplňovat. 

2.2.3 Loajalita 

Se spokojeností zákazníka souvisí také jeho loajalita. Firmy tedy dosahují vysoké 

loajality ke svým značkám, pokud velká část jejich zákazníků není ochotna přejít 

ke konkurenci. Loajalitou rozumíme dlouhodobou preferenci firmy nebo značky a maximální 

spokojenost zákazníka. 

Takový vztah zákazníka je pro firmu velice výhodný, zákazníci značce důvěřují, jsou 

přesvědčení o její kvalitě a doporučují ji svému okolí. Firmy s vysokou loajalitou vůči své 
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značce mají jistější zákaznickou základnu a tito zákazníci jsou navíc ochotni utratit u této 

firmy více peněz. Loajalita ke značce může také vyústit k vytvoření zvyku, což je pro firmu 

značnou výhodou.  

Pro získání loajálních zákazníků musí podnik začít v určitém smyslu diskriminovat 

neziskové zákazníky ve vztahu k ziskovým. Nedá se očekávat, že by podnik věnoval stejnou 

pozornost neziskovým zákazníkům, naopak obezřetné podniky se zaměřují na předem 

vymezené typy zákazníků, kteří budou mít z nabídky pravděpodobně větší užitek. Podniky se 

snaží získat loajalitu svých zákazníků například pomocí věrnostních programů, různými 

odměnami nebo  jinými výhodami [3]. 

2.2.4 Vztah spokojenosti a loajality 

Vztah vznikající mezi spokojeností a loajalitou zákazníka nejlépe ilustruje tzv. matice 

spokojenosti a loajality (viz obr. č. 2. 2). Ta zachycuje čtyři vyhraněné skupiny zákazníků 

a jednu nevyhraněnou skupinu:  

Skokani - velmi často mění značky kupovaných statků. To je dáno zvláště velkou 

nabídkou a malou rozdílností v hodnotě pro zákazníka.  

Králové - spokojenost této skupiny je na velmi vysoké úrovni, z čehož samozřejmě 

pramení i velká loajalita vůči současnému dodavateli. Proto je také tato skupina jedinou 

spolehlivou zárukou dobrých dlouhodobých ekonomických výsledků podniku.  

Běženci - jedná se o zákazníky, kteří nebyli spokojeni se službami, jelikož existuje 

pro ně lepší možnost a nabídka na trhu. Využívají tedy jiné alternativy, opouští dosavadního 

dodavatele. Jedná se o ztracené zákazníky. 

Vězňové - jedná se o klienty, které při současném dodavateli nedrží spokojenost, nýbrž 

naopak bývají často nespokojeni. Avšak neexistující konkurence tuto skupinu klientů tzv. 

uvězní u dosavadního dodavatele. 

Indiferentní, nerozhodní zákazníci - U této skupiny klientů bývá často náročné 

předvídat její chování, nebo ho dokonce nějak ovlivnit. Vyznačují se velmi nerozhodným 

jednáním.[7] 
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Obr. č. 2. 2 Matice spokojenosti a loajality zákazníka [7] 

 

2.2.5 Míra spokojenosti zákazníka (MSZ) 

Jestliže je spokojenost zákazníka definována jako souhrn jeho pocitů, vzniká otázka, 

jak tyto pocity vyhodnocovat. Řešení nabízí zavedení pojmu „míra spokojenosti zákazníka“ 

(dále MSZ), který určuje měřitelnou úroveň zákazníkova vnímání. 

Obecně by mělo platit: MSZ = f(X),                                                                    

kde MSZ je označení pro míru spokojenosti zákazníka a X definuje rozdíl mezi 

požadavky a reálnou hodnotou. 

Vysoká míra spokojenosti je jednou ze záruk věrnosti, loajality zákazníka. MSZ 

definuje rozdíl mezi požadavky a reálnou hodnotou a určuje měřitelnou úroveň zákazníkova 

vnímání jak je patrné ze schematického obrázku č. 2. 3.[10] 
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Obr. č. 2. 3 Míra spokojenosti zákazníka [10] 

 

2.2.6 Zdroje informací o spokojenosti zákazníka 

Organizace by měla vytvořit a používat zdroje informací o zákaznících a má se 

zákazníky spolupracovat, aby mohla uspokojit současné a předvídat budoucí potřeby.  

Hlavní rozdělení zdrojů informací o zákazníkovi tvoří: 

Interní zdroje - informace přichází z vnitřního prostředí podniku. Informace jsou 

získávané od pracovníků nebo ze záznamů a písemností vlastního podniku. Např.: údaje 

o reklamacích, přehledy objednávek a prodejů, kartotéky, knihy návrhů, přání a stížností, 

další evidenční záznamy podniku.[10] 

Externí zdroje - informace přichází z vnějšího prostředí podniku. Např.: Odborný 

a denní tisk, údaje marketingových agentur, písemné dotazování, telefonické dotazování, 

elektronické dotazování, výzkumné práce řešené jinými organizacemi, informace 

poskytované televizí nebo rozhlasem, databanky.[5] 

Vedení má respektovat, že existuje mnoho zdrojů informací týkajících se zákazníka, 

a má vytvořit efektivní procesy pro shromažďování a analýzu dat a tyto informace následně 

využívat pro zvýšení výkonnosti organizace. 
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2.2.7 Způsoby sledování spokojenosti  

Úspěšný podnik by měl neustále zjišťovat spokojenost svých zákazníků a využívá 

k tomu výše zmíněné zdroje. Firmy také používají řadu metod, díky kterým získávají 

informace tak, aby mohly být zpracovány a následně efektivně využity.  

Systém přání a stížností: Zákaznicky orientované firmy by měly svým klientům 

poskytovat proces sdělování přání a stížností. Bývají zřizovány různé knihy na připomínky, 

formuláře, zákaznické linky nebo i jiné nástroje, díky kterým mohou zákazníci uvést dotazy a 

sdělovat přání či stížnosti spojené s poskytovanou službou. Tyto informace pomáhají 

k rychlému odstranění zmíněných problémů. Nevýhodou systému ale je, že většina zákazníků 

místo stížnosti nebo návrhu na zlepšení většinou rovnou mění dodavatele.[1] Toto se týká 

v mnohem menší míře loajálních zákazníků (viz výše). 

Průzkumy spokojenosti zákazníků: Jde o přímé sledování spokojenosti zákazníků. 

Firmy rozesílají dotazníky, telefonují výběrovým souborům zákazníků nebo využívají i jiné 

způsoby, jak zjistit názory jednotlivých zákazníků na jednání firmy a poskytované služby.[3] 

Mystery shopping: Spadá pod kategorii pozorování. Jedná se o shromažďování 

primárních údajů, a to pozorováním příslušných osob a jejich jednání v konkrétních situacích. 

Pozorovatel se při této metodě chová jako obyčejný zákazník. Pozorováním získává také 

informace, které lidé nechtějí nebo nemohou poskytnout. Někdy je to jediný možný způsob, 

jakým je možné tyto informace získat. Záznamy vyplňuje výzkumník do dotazníku či 

záznamového archu, může pořizovat audio a video nahrávky, nebo si pouze dělat příslušné 

poznámky. Mystery shopping může být použit v každém odvětví.[13] 

Analýza ztracených zákazníků: Jde o kontaktování zákazníků, kteří u firmy přestali 

nakupovat. Buď o daný produkt přestali mít zájem, nebo přešli ke konkurenci. Základním 

úkolem je zjistit proč k tomu došlo. Toto monitorování je důležité zejména kvůli tomu, že 

rostoucí míra ztráty zákazníků naznačuje, že firma své zákazníky dostatečně neuspokojuje.[3] 

Pouze spokojenost: Je metoda zjišťování spokojenosti zákazníka. Žádáme 

respondenty, aby vyznačili, jak si podle jejich názoru podnik stojí v řadě vlastností, 

na několikabodové škále (běžná je škála sedmibodová). Číslo 1 obvykle odpovídá naprosté 

nespokojenosti a 7 odpovídá naprostému nadšení. Hodnocení jednotlivých vlastností 
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zprůměrujeme, přičemž položky s nejnižším hodnocením spokojenosti se pokládají za ty, 

které je třeba zlepšit. 

Diferenční analýza: Posouvá průzkum o něco dále tím, že se u každého respondenta 

počítají rozdíly mezi tím, jak ohodnotil důležitost a spokojenost. Hodnocení důležitosti je 

měřeno na škále, tentokrát však jedna odpovídá zcela nedůležitému a sedm odpovídá velice 

důležitému. Nad vlastnostmi s největšími rozdíly je třeba se zamyslet a zapracovat na nich. 

Jednotlivé vlastnosti by se měly seřadit podle jejich důležitosti tak, aby ty pro zákazníky 

nejdůležitější byly vylepšeny nejdříve. Např. vlastnost s hodnocením důležitosti 5,4, 

hodnocením spokojenosti 4,0 a rozdílem 1,4 by měla získat vyšší prioritu než vlastnost se 

stejným rozdílem, avšak s hodnocením důležitosti 4,4 a hodnocením spokojenosti 3,0. 

Vlastnosti se stejným nebo podobným rozdílem nemusejí být pro zákazníky stejně důležité a 

nebudou mít na jejich spokojenost stejný dopad. Jsou-li rozdíly u jednotlivých vlastností 

stejné nebo blízké, měly by být prvně řešeny ty s vyšší důležitostí. 

Model důležitost spokojenost (D−S): Podobně jako diferenční analýza využívá model 

D−S kvadrantovou mapu k označení oblastí vyžadujících zlepšení srovnáním úrovní 

spokojenosti a důležitosti u různých měřených vlastností (viz obr. č. 2. 4). Model D−S 

zkoumá vztah mezi důležitostí a spokojeností. Priority se určují pomocí grafického 

znázornění, přičemž nejvyšší prioritu získávají položky s vysokou důležitostí a nízkou 

spokojeností.[15] 

Obr. č. 2.4 Model důležitost - spokojenost [15] 
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Cílem je nalézt vlastnosti nacházející se v kvadrantu „ZLEPŠIT“ (viz obr. č. 2. 4). 

Jestliže se zde nachází více vlastností a společnost je nemůže zlepšit všechny, měla by 

vlastnosti seřadit podle priority. Zaměřit nejprve na vlastnosti s vyšším stupněm důležitosti 

a nižší úrovní spokojenosti. 

Multiplikativní přístup:  Zde je zkoumán rozdíl, mezi nejvyšším možným hodnocením 

spokojenosti a reálným vnímáním výkonnosti podniku zákazníkem, tedy rozdíl mezi 

hodnocením „naprosto nadšený“ a skutečnou spokojeností zákazníka. Tento rozdíl nazýváme 

tzv. skóre nespokojenosti, které nám slouží k hierarchickému seřazení vlastností podniku 

vyžadující zlepšení.[15] 

2.3  Spokojenost zákazníka ve službách 

 Služba je jakákoliv činnost, výhoda či schopnost, kterou může jedna strana nabídnout 

straně druhé. Služba je svou podstatou nehmotná a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. 

Poskytování služby může (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem. 

Tímto se odlišují služby od hmotných produktů a ovlivňují vnímání služeb z pohledu 

zákazníka i jeho hodnocení. Většinou se uvádí čtyři základní vlastnosti služeb. A to 

nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost a pomíjivost. Zákazník tedy nemá možnost si před 

koupí službu prohlédnout či vyzkoušet (na rozdíl od hmotného produktu). Musí přijít 

za poskytovatelem nebo poskytovatel služby za zákazníkem, a také není zaručená stejná 

kvalita provedení služby při opakované spotřebě. Službu stejně tak nelze, na rozdíl od 

hmotného produktu, uschovat pro další užití, jelikož výroba a spotřeba probíhají současně.[3] 

Nyní už víme, jak se liší hmotný produkt od služby. Je však třeba vědět, jaký vliv má 

toto zjištění v praxi. V této souvislosti je důležité zkoumat právě poskytovatele služby, pro 

kterého je rozhodující mít co nejvíce spokojených a loajálních zákazníků. Musí tedy správně 

sestavit a užívat marketingový mix. 

2.3.1 Marketingový mix  

Je známo, že marketingový mix obsahuje základní 4P, a to Product (produkt), Price 

(cena), Place (místo), Promotion (propagace). Tyto 4P řeší, co budeme prodávat, za jakou 

cenu, kde a také jakým způsobem službu zpropagujeme. Produktem může být myšlenka, 

služba nebo zboží, nebo kombinace všech tří zmíněných variant. Cena je jedinou příjmovou 

složkou marketingového mixu. Je to velmi pružný nástroj a také důležitý zdroj informací. 
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Symbolizuje hodnotu produktu, která je důležitým kritériem při rozhodování zákazníka. 

Účelem propagace je vhodně působit na lidi, argumentovat, podporovat prodej a tím 

je motivovat ke koupi. Je také důležité, aby místo prodeje bylo snadno dostupné, mělo 

atraktivní vzhled, působilo příjemně a mělo bezpečné okolí. 

 Pro marketing služeb však bylo vhodné přidat další 3P, které řeší otázky, na které 

předchozí 4P nestačí. Následně tedy marketingový mix vypadá takto - Product (produkt), 

Price (cena), Place (místo), Promotion (propagace), People (lidé), Physical evidence 

(materiální předpoklady) a Process (procesy).[3] 

People (lidé): Vzhledem k tomu, že je produkce služeb neoddělitelná od jejich 

zákazníka, hrají lidé velice důležitou roli při jejich poskytování. Lidský faktor 

v marketingovém mixu zastupují tedy zejména zaměstnanci a zákazníci. Způsob, jakým je 

služba poskytnuta, ovlivňuje její celkovou kvalitu a spokojenost zákazníků. Proto je základem 

udržení si dobrých vztahů se zákazníky umění komunikace. Důležité je mít zaměstnance 

vzdělané, zkušené, informované, motivované, ochotné atd. Kladný vztah zaměstnanců 

k lidem je také velkým přínosem pro podnik. 

Physical evidence (materiální prostředí): Materiální prostředí také zaujímá důležité 

místo v marketingovém mixu a to zejména z důvodu nehmotné povahy služeb, které nelze 

před koupí vidět, slyšet, osahat apod. Proto zákazník hodnotí kvalitu služeb na základě 

prvního dojmu z prostředí, ve kterém organizace nabízí své služby. Jedná se zejména o tyto 

viditelné komponenty: exteriér budovy, vybavení a zařízení interiéru, čistota prostor, 

osvětlení a barvy či oblečení zaměstnanců. Díky těmto prvkům dochází ke zhmotnění 

nabízené služby. Na základě vhodné organizace materiálního prostředí se může společnost 

výrazně lišit od konkurence a příznivě tak ovlivnit zákazníka. Jak ovlivňuje navozená 

atmosféra pocity zákazníka?  

elegance              →      úroveň, styl  

profesionalismu   →      důvěra, pocit bezpečí  

vstřícnosti            →      pocit radosti  

pochmurnosti       →    smutek, pocit omezování  

srdečnosti            →    pohodlí, pocit vítaného hosta  
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luxusu                 →    kvalita, výjimečnost, vysoké ceny[9] 

Process (procesy): Procesy představují způsob, jakým jsou služby vytvářeny 

a poskytovány zákazníkům. Jedná se např. o úkoly, kroky a pracovní postupy, průběh a délku 

činností nebo interakci poskytovatele služby se zákazníkem. Je důležité tyto procesy pečlivě 

plánovat a kontrolovat, a to z důvodu získání konkurenční výhody. Zákazník, který nebude 

spokojen s procesem poskytování služby, upřednostní produkt konkurenčního podniku. 

Je tedy logické, že správné sestavení a užívání marketingového mixu je nezbytné 

pro udržení stávajících a získávání nových zákazníků. Také je to nástroj budování důvěry a 

zvyšování míry jejich spokojenosti a loajality. Vnímaná kvalita reálné služby by tedy měla 

vyrovnat, nebo převýšit zákazníkovo očekávání. 

2.3.2  Kvalita služeb 

Aby byl zákazník spokojený, musí být poskytovaná služba kvalitní. Jedná se buď 

o služby v čisté podobě, čili bez spojení s hmotným produktem, nebo služby poskytované 

právě ve spojení s hmotným produktem či produkty, jako je tomu např. u stravovacích služeb, 

kavárny ap. Kvalita začíná u potřeb zákazníka a končí s jejich uspokojením.[14]  

Cílem současného úsilí všech poskytovatelů služeb by mělo být zaměřeno na absolutní 

uspokojení potřeb a přání zákazníka. Kvalitní služba je taková služba, která uspokojí 

požadavky zákazníka. Zákazník posuzuje kvalitu služby zejména prostřednictvím 

spolehlivosti, vhodného prostředí, odborné způsobilosti poskytovatele služby, vhodného 

zacházení se zákazníkem a pomocí dostupnosti služby. Také však poměrem mezi hodnotou a 

cenou.Tyto jednotlivé požadavky mají u různých zákazníků jinou váhu a mírů důležitosti, což 

znamená, že co je pro jednoho zákazníka kvalitní a dostatečné, může být pro druhého 

absolutně nedostačující.[12] 

Pro poskytování kvalitních služeb je třeba, aby byl poskytovatel služeb informován 

o potřebách a požadavcích zákazníků a aby prostřednictvím poskytovaných služeb byly 

potřeby hostů uspokojovány na nejvyšší možné úrovni.[1] 

Nejčastějšími způsoby zjišťování vnímané kvality jsou dotazníková šetření, rozhovor, 

nebo v menších organizacích kniha přání a stížností a podobné typy sběru primárních 

informací. K hodnocení kvality poskytovaných služeb lze také využít audit. Tímto postupem 

se v dnešní době hodnotí často například vysoké školy.[9] 
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3 Charakteristika kavárny 

Base Camp začal fungovat na začátku roku 2008, konkrétně 11. 2. 2008, pod vedením 

Mgr. Kláry Mervardové a Mgr. Michala Petra.[16] V této kapitole bude Base Camp popsán 

za pomoci marketingového mixu. Následně budou rozepsány hlavní faktory, které ovlivňují 

kavárnu z vnitřního a vnějšího prostředí. 

3.1  Marketingový mix kavárny 

 Produkt 

 Pro tuto práci byl zvolen podnik Base Camp v Přerově, který nabízí především služby 

kavárny. Tímto je myšleno zejména poskytování občerstvení zákazníkům formou nápojů 

a jídla studené kuchyně a pizzy. V kavárně je podávána káva J. J. Darboven. Zákazník si 

může vybrat ze základních druhů káv jako je Espresso, Cappuccino, Turecká káva, Vídeňská 

káva a jiné. Dalším oblíbeným nápojem na Base Campu je pivo Bernard. Objednat lze točené 

pivo Bernard 11° a 12° či pivo řezané, což je pivo 11° řezané černým třináctistupňovým 

pivem Bernard z lahve. Oblíbeným pivním nápojem je zde také „Radler“, který se skládá 

z jedenáctistupňového piva naředěného nealkoholickým nápojem Sprite. Všechny druhy piva 

je možné objednat o objemu 0,5 nebo 0,3 litru. V kavárně se také točí Kofola. Ze studené 

kuchyně má zákazník možnost zakoupit například nakládaný hermelín, utopence, sýrový talíř 

a podobně. Lidé také často využívají možnosti objednat si u obsluhy kavárny pizzu. Pizza je 

objednána přes internet a posléze doručena pizzerií Per Tutto, s kterou je Base Camp smluvně 

vázán. V nabídce kavárny samozřejmě nechybí ostatní občerstvení, typické pro podniky 

podobného druhu.[16]  

V areálu Base Campu se také nachází nízká lezecká stěna, neboli boulder, která 

je oddělena od prostoru kavárny zdí. Otevírací doba boulderu je shodná s otvírací dobou 

kavárny. Na stěně může lézt kdokoli starší 15 let, osoby mladší pouze v jejich doprovodu. Za 

cenu 50 Kč, může člověk starší 15ti let daný den strávit na stěně libovolně dlouhý čas. Osoby 

mladší zaplatí za tuto službu 40 Kč. Lezci mají také možnost vypůjčit si lezecké boty 

za 20Kč. Dále je také k dispozici šatna se sprchou. V souvislosti s lezeckou stěnou existuje 

možnost zajistit instruktora, který je schopný podat důležité informace a naučit lozit 

začátečníky a mírně pokročilé. Dále je na boulderu pořádán horo-kroužek s instruktorem pro 

děti, který se koná každé úterý od pěti hodin odpoledne. 
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  Místo 

Base Camp se nachází přímo v centru města Přerova v Olomouckém kraji. Je situován 

ve velmi klidné části centra ve dvoře bývalého sklářství na Kainarově ulici. Zahrádka je navíc 

od okolí oddělena cihlovou zdí, což vytváří velice klidné prostředí pro návštěvníky zejména 

v letních měsících. Důležité je také uvést, že se jedná o nekuřácký podnik s výjimkou již 

zmíněné letní zahrádky. Návštěvníci mají také možnost bezplatného využití připojení k Wi-Fi 

síti, jejíž heslo si mohou vyžádat u obsluhy. Kavárna i zahrádka jsou vybaveny dřevěným 

nábytkem. 

Cena 

Jako jediný prvek marketingového mixu přináší cena zisk. Nabídka kavárny odpovídá 

běžnému sortimentu podniků podobného typu, tudíž lze vycházet z ceny konkurentů 

na přerovském trhu, která je pak upravena podle poptávkové situace a nákladů. Ceny jsou 

tedy přijatelné pro střední vrstvu, která tvoří největší segment zákazníků. 

Zvýhodněné ceny mohou zákazníci využít například sbíráním bodů za kávu. Stačí si 

u obsluhy vyžádat kupon, na který sbírají body. Každá káva = 1 bod. Při nasbírání devíti bodů 

má zákazník desátou kávu zdarma.[16]  

Další výhodu skýtá zakoupení permanentky na lezení. Tato permanentka obsahuje 

jméno lezce a razítko Base Campu. Koupí permanentky zákazník získává jedenáct časově 

neomezených vstupů za částku 500 Kč. Každý vstup se vztahuje maximálně na jeden den. 

Znamená to tedy, že při standardní ceně 50 Kč/vstup získává jeden vstup zdarma. Cena dětské 

permanentky se odvíjí od ceny 40Kč/vstup obdobným způsobem. 

Propagace 

Propagace kavárny pomocí regionálního tisku byla zatím uskutečněna pouze jednou. 

Informace o akcích a nabídce si lidé mohou vyhledat především na oficiálních stránkách 

www.bcprerov.cz, nebo na Facebooku kavárny. V areálu kavárny jsou také umístěny 

nástěnky, na které jsou připínány plakáty s nadcházejícími akcemi. 

Base Camp také organizuje různé tematické akce, např. „Mikulášská“ pro děti 

s doprovodným programem a zvýhodněnými cenami, nebo např. „Hawaiiská party“ pro 

dospělé. Jednou ročně se zde pořádá „Cestovatelský festival“, na kterém se po 3 dny střídají 

cestovatelé, kteří se dělí s návštěvníky festivalu o své zkušenosti a zážitky nabyté během 

http://www.bcprerov.cz/
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svých cest po celém světě. Ke svému výkladu mají možnost projekce fotografií, videí nebo 

prezentace na plátno uvnitř kavárny. Doprovodný program zajišťují hudební kapely, které 

vystupují na podiu na zahrádce. V průběhu tohoto festivalu mají návštěvníci možnost 

zakoupit si na zahrádce také maso z grilu. Prostřednictvím těchto akcí se Base Camp snaží 

o přilákání nových zákazníků a šíření povědomí o své existenci.[16] 

Lidé 

Lidé jsou velmi významnou složkou marketingového mixu. Jsou to všichni lidé, kteří 

hrají určitou roli v procesu poskytování služeb. V tomto případě se jedná převážně o personál.  

Výše zmíněné dva vedoucí pracovníky, paní provozní, a studenty formou brigády. Všichni 

tito lidé se podílejí na obsluze zákazníků podle určeného harmonogramu.  Zákazníky kavárny 

jsou lidé všech věkových kategorií. V dopoledních hodinách jsou to především matky s dětmi 

preferující především nekuřácké prostředí a dětský koutek. Lezci využívají rovněž s oblibou 

dopolední hodiny z důvodu menší obsazenosti lezecké stěny. Jelikož se Base Camp nachází 

v blízkosti všech větších středních škol v Přerově, navštěvují kavárnu odpoledne především 

studenti. V pozdějších hodinách bývá Base Camp obsazován lidmi všech věkových kategorií 

bez výraznějších rozdílů.  

Procesy 

Mezi hlavní procesy Base Campu jistě patří obsluha zákazníků personálem kavárny. 

Denní směna personálu se dělí na dopolední a odpolední. Oba pracovníci se předem 

dohodnou a zapíší do deníku hodinu, ve které si směnu předají. Existuje zde i možnost, vzít 

si celodenní směnu sám. Otevírací doba Base Campu je od pondělí do čtvrtka 10 – 22 hodin. 

V pátek a sobotu 10 – 24 hodin a v neděli 15 – 22 hodin.[16] Povinností pracovníka je 

se dostavit na pracoviště hodinu před otevírací dobou a provést úklid kavárny, pracovní 

plochy, sociálního zařízení a lezecké stěny tak, aby už první host přišel do čistého a 

příjemného prostředí. V tomto čase je také povinný doplnit lednici a zboží, které se předešlý 

den prodalo.  

Zákazníci jsou obsluhováni v pořadí, ve kterém do kavárny přišli. Samotné donesení 

objednávky záleží na její časové náročnosti na přípravu. Stává se tedy, že zákazník, který 

přišel dříve, dostane svou objednávku později než zákazník druhý, právě skrze její časovou 

náročnost na přípravu.  
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Materiální prostředí 

Po příchodu do kavárny zaujme na první pohled dřevěný interiér. Ze dřeva jsou zde 

stoly, židle, podlaha i bar. Stoly jsou rozmístěny tak, aby vyplnili celou plochu kavárny, avšak 

zachovali dostatek místa pro obsluhu a zachování pocitu soukromí hostů. U vchodu 

do místnosti je možno využit věšáku na oděv, či si zapůjčit nějaký z časopisů nabízených 

v příslušném stojanu. Bar je situován tak, aby měl pracovník přehled o celé kavárně a skrz 

okna také mohl kontrolovat dění na letní zahrádce. Na lezeckou stěnu je možné se dostat 

z kavárny dveřmi umístěnými v rohu místnosti. Samotný provoz lezecké stěny nijak 

nenarušuje chod kavárny či pohodlí hostů. Base Camp komplexně působí velmi domácím 

dojmem, který doplňuje pohodová a přátelská atmosféra.  

3.2  Hlavní faktory ovlivňující kavárnu 

 Abychom si Base Camp charakterizovali obecněji, je vhodné rozepsat si hlavní 

faktory ovlivňující kavárnu a lezeckou stěnu z vnitřního a vnějšího prostředí (viz tabulka 

č. 3. 1). Se spolupracovníky a vedoucími jsme jako nejvýznamnějšími shledali následující 

faktory. Vycházeli jsme přitom z vlastních zkušeností, poznatků, a nápadů.  

Tabulka č. 3. 1  Hlavní faktory ovlivňující kavárnu 

Silné stránky 

 Nekuřácké prostředí 

 Dětský koutek 

 Letní zahrádka 

 Umístění v centru 

 Tematické přednášky 

 Bezplatné připojení Wi-Fi 

 Akční nabídky káv 10 + 1 zdarma 

 Permanentka na lezení 

 Možnost zajištění instruktora, 

 Tematické akce 

 

Slabé stránky 

 Malá kapacita kavárny i stěny 

 Malé skladovací prostory 

 Slabá propagace 

 Někdy nevčasné zásobování 

 

 

Příležitosti 

  Spolupráce s pizzerií 

  Podnikání horolezeckých akcí v                  

okolí 

  Neexistující konkurence ve městě  

(lezecká stěna) 

  Vývoj nového účetního softwaru 

Hrozby 

 Hrozba povodní 

 Rostoucí konkurence (kavárna) 

 Krádeže 

 Noví, neprověření dodavatelé 

 Legislativní změny 
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Nyní byly z těchto faktorů vybrány ty, které mají dle našeho názoru největší váhu. 

Nejvíce tedy ovlivňují chod Base Campu a mají rovněž vliv na poptávkovou situaci.  

Jedinečné spojení kavárny a horolezecké stěny – Příliv nových lidí, kteří 

se navštívením kavárny dozvědí o horolezecké stěně a následně tuto službu mohou využívat, 

nebo o ní informovat své okolí. Lezec má možnost občerstvení se v kavárně, která je 

situovaná ve stejném objektu. Silnější propagace této jedinečnosti by mohla přilákat nové 

zákazníky např.: školy, zájmové kroužky atp. Bude tedy účelné zjistit, z jakých zdrojů se lidé 

nejčastěji dozvídají o Base Campu. 

Umístění v centru – Výhodná pozice pro podnik, díky velké koncentraci lidí bydlících 

poblíž. Navzdory umístění v centru je zde klidné prostředí díky dostatečné vzdálenosti 

od hlavních komunikací ve městě. Pozemek podniku je také oddělen od okolí cihlovou zdí, 

která zajišťuje potřebnou izolaci. V letních měsících mají zákazníci možnost posedět na letní 

zahrádce, která je od léta roku 2011 vybavena novým zahradním nábytkem. 

Nekuřácké prostředí – Vzhledem k tomu, že je kavárna vedena prioritně 

pro sportovce, je zde nekuřácké prostředí, které následně začali využívat i ostatní lidé. 

Kavárna se takto stala oblíbenou např.: pro matky s dětmi (dětský koutek), senioři a ostatní 

lidé vyhledávající nekuřácké prostředí. Base Camp je to jedna z mála nekuřáckých kaváren 

v Přerově. Užitečné by bylo zjistit podíl kuřáků a nekuřáků v kavárně a zjistit jejich 

spokojenost s orientací kavárny nekuřáckým směrem. 

Přednášky – I přes to, že se na Base Campu pořádají přednášky v nepravidelných 

intervalech, jsou hojně navštěvovány. Přednášející má možnost promítání fotek a prezentací 

na plátno a tím podat poutavější výklad a zaujmout větší skupinu lidí. Informace 

o nadcházejících přednáškách jsou uveřejňovány na internetu a nástěnce v kavárně. Zjištění, 

jaká věková kategorie zákazníků přednášky navštěvuje nejčastěji a jak je s nimi spokojena, 

by mohla vést k cílenějšímu výběru témat přednášek. 

Malé skladovací prostory – Tato vlastnost vede k nepřehlednému skladování a 

evidenci zboží a tudíž může docházet k pomalejší obsluze zákazníků a špatné orientaci při 

objednávání nového zboží. Vyřešit tuto situaci by mohlo zrekonstruování nevyužívaných 

prostor u kavárny a důslednější kontroly evidence.  
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Spolupráce s pizzerií – Pizza je v dnešní době velmi oblíbené jídlo. Díky smlouvě 

s místní pizzerií mají návštěvníci kavárny možnost objednat si pizzu u obsluhy. Z každé 

objednané pizzy má kavárna určitý ekonomický prospěch. V současné době si zákazníci 

častěji stěžují na rychlost doručení pizzy a její kvalitu. Analýza spokojenosti s dodavatelem 

pizzy by mohla vést ke zlepšení služeb, popř. změně dodavatele. 

Hrozba povodní – Vzhledem k tomu, že řeka Bečva protéká centrem Přerova, je 

při povodňové aktivitě ohrožen i tento podnik. Bečva bývá rozvodněna každoročně, v období 

vytrvalejších dešťů nebo na jaře. Částečně pomoci by mohlo pojištění proti takto vzniklé 

škodě.  

Výčet nejvíce vlivných faktorů a následně popsání těch nejdůležitějších pomohl 

k pochopení hlavních pozitivních i negativních stránek Base Campu. Toto zjištění bude mít 

také vliv na tvorbu otázek do dotazníku. 
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4 Metodika výzkumu 

Celý proces marketingového výzkumu lze rozdělit na dvě hlavní části. Část přípravnou 

a realizační. V přípravné fázi byl nadefinován problém, cíl a účel výzkumu a také hypotézy. 

Druhá (realizační) část obsahuje pilotáž, předvýzkum a samotný sběr primárních informací, 

jejich analýzu a interpretaci. Na závěr byly vytvořeny návrhy na zlepšení poskytovaných 

služeb, které pomohou vedení kavárny k efektivnímu rozhodování při řízení podniku. 

4.1  Přípravná část 

Problém 

 Kavárna a lezecká stěna Base Camp funguje v Přerově od února roku 2008. Od té 

doby si prošla různými fázemi, co do počtu zákazníků tak do velikosti tržeb. Dlouhodobě 

se tyto faktory celkově vyvíjí exponenciálně. Avšak tyto změny zatím nikdy nedoprovázel 

žádný výzkum, ani podobné šetření. Nedostatek informací o zákazníkovi, jeho přáních a 

potřebách by se postupem času mohl stát faktorem, ovlivňující negativním způsobem tržby 

a tím i zisk. Výzkumným problémem je tedy nedostatek informací o přáních, potřebách a 

názorech zákazníků. Proto bylo rozhodnuto po domluvě s vedením provést analýzu 

spokojenosti zákazníků. Takové informace mohou pomoci zefektivnit služby a pomoci tak 

udržet stávající zákazníky, nebo získat nové. Což je v současné době rostoucí konkurence 

v Přerově velmi účelné. Base Camp by totiž jinak mohl přijít v budoucnu o nemalý počet 

zákazníků. Zejména, pokud jsou přání a potřeby zákazníků uspokojovány nesprávným či 

nedostatečným způsobem. 

Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu je analyzovat spokojenost zákazníků navštěvujících Base Camp 

v Přerově a zjistit tak jejich postoj k jednotlivým službám, které Base Camp nabízí. Na 

základě těchto informací poté navrhnout řešení vedoucím pracovníkům, která povedou 

k zefektivnění nabízených služeb a tím k větší spokojenosti zákazníků. 

Hypotézy 

V této fázi budou nadefinovány hypotézy, tedy tvrzení, jež po provedení výzkumu 

přijímáme, nebo zamítáme. Jejich vyhodnocení bude cenné při sestavování návrhů na změny 

služeb kavárny. K výzkumu se po konzultaci s vedením stanovily tyto hypotézy: 
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 Při každé návštěvě si kávu objedná více žen než mužů. 

 Pro většinu zákazníků, kteří si na Base Campu objednávají pivo při každé návštěvě 

není značka piva rozhodující. 

 Lezci nejsou spokojeni s obsazeností lezecké stěny v době jejich návštěvy. 

 Spokojenost zákazníků s tématy přednášek je nízká. 

 Zákazníci nejsou spokojeni s rychlostí obsluhy personálu na letní zahrádce. 

Hypotézy rovněž pomohly ke zvolení vhodných otázek do dotazníku, pomocí kterého 

bude probíhat sběr primárních informací. Na jejich základě budou zpětně dané hypotézy 

vyhodnocovány. Vyhodnocení hypotéz také poskytne potřebné informace při tvoření návrhů 

a doporučení na změny služeb podniku. 

Zdroje informací 

Primární informace byly získávány pomocí dotazníkového šetření. Sekundární 

informace byly poskytovány od vstřícných vedoucích pracovníků, ostatních zaměstnanců 

a také z různých knih a internetových zdrojů. Využito bylo také osobních zkušeností 

nasbíraných v průběhu pracovního působení v kavárně. 

Metoda sběru informací 

Nástrojem ke sběru primárních informací byl použit dotazník vyplněný respondentem 

samostatně. Dotazníky byly rozdávány především během vlastních pracovních směn, aby bylo 

možné zodpovědět případné dotazy respondentů. Díky tomu i zde vznikaly příznivé 

podmínky pro zpětnou vazbu a také možnost pozorování respondenta. Ve skutečnosti byl 

výzkum prováděn nereprezentativní technikou vhodného úsudku.  

Dotazník 

Konečná verze dotazníku obsahuje 23 otázek (viz příloha č. 1). Celý dotazník 

je anonymní a jeho vyhodnocení sloužilo pouze pro účely mé bakalářské práce a má také 

informační hodnotu pro vedení Base Campu. Toto se respondent dozvěděl z hlavičky 

dotazníku, dále jsou zde také uvedeny stručné pokyny ke správnému vyplnění dotazníku. 

Všechny otázky a odpovědi byly formulovány co nejsrozumitelněji tak, aby jim respondent 

bez problému porozuměl a neměl potíže s odpovědí. 
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Dotazník byl tištěn na papír formátu A4 oboustranně na šířku. Při výběru formátu 

papíru a velikosti písma bylo dbáno především na čitelnost a přehlednost obsahu na straně 

jedné a finanční náročnosti na straně druhé. Dotazník obsahuje převážně uzavřené otázky 

(většinou zjišťující frekvenci využití dané služby) a škály 1 – 5 (respondent hodnotí 

spokojenost). Dále dvě otázky polootevřené (č. 6 a 8) a 2 otevřené (č. 17 a 23), kde měl 

respondent možnost vyjádření vlastního názoru k dané problematice. Ke konci dotazníku jsou 

umístěny čtyři identifikační otázky (kuřák/nekuřák, pohlaví, věk, vzdělání), převážně pro účel 

třídění druhého stupně při vyhodnocování odpovědí. 

Metody zpracování dat 

Data získaná pomocí dotazníkového šetření byla přenesena do Excelu, byla vytvořena 

datová matici korespondující s výstupy dotazníku. Takto vytvořená datová matice byla 

následně překopírována do rozhraní programu SPSS, kde bylo provedeno třídění prvního a 

druhého stupně. Třídění druhého stupně probíhalo například podle pohlaví, rozdělení 

základního souboru podle toho zda si respondent objednává kávu, nebo zda se účastní 

přednášek aj. Následně byly vypracovány tabulky a grafy, které vyobrazily příslušné 

skutečnosti. Poté byly na základě těchto grafů a tabulek vyhodnocovány stanovené hypotézy. 

Rozpočet výzkumu 

V tabulce č. 4. 1 je znázorněn plánovaný rozpočet výzkumu. Největší položkou je čas 

strávený výzkumem, tedy náklady obětované příležitosti. Do rozpočtového plánu není 

nezahrnut čas a práce ostatních zaměstnanců kavárny, kteří se také podíleli na sběru dat. 

Dotazníky rozdávali ve své pracovní době, na mé požádání, bez nároku na nějaký honorář, 

či jiný prospěch. Celkové náklady tedy činili 7250 Kč. 

Tabulka č. 4. 1 Rozpočet výzkumu 

Položka Částka 

Vlastní práce 6500 Kč 

Tisk 200 dotazníků 600 Kč 

Telefon 70 Kč 

Cestovné 50 Kč 

Kancelářské potřeby 30 Kč 

Celkem 7250 Kč 

Zdroj: [vlastní] 
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Časový harmonogram činností 

Následující tabulka č. 4. 2 obsahuje plán činností, který byl vytvořen na základě 

vlastního odhadu, tak, aby byl zachován dostatek času na jednotlivé činnosti výzkumu. 

Zároveň tvoří také časový rozvrh, podle něhož by měl být výzkum dokončen k určenému 

datu. 

Tabulka č. 4. 2  Harmonogram činností 

        

                                               MĚSÍC 

                                             2011/2012 

           

           ČINNOST 
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E
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D 

U 

B 

E 

N 

Výběr tématu         

Definování problému, cíle a hypotéz         

Tvorba dotazníku         

Pilotáž         

Předvýzkum         

Sběr primárních dat         

Zpracování primárních dat (Excel, SPSS)         

Analýza dat         

Tvorba závěrečné zprávy         

Zdroj: [vlastní] 

4.2  Realizační část  

Pilotáž 

Pilotáž proběhla začátkem prosince roku 2011 na vzorku deseti respondentů. Hlavním 

cílem bylo, zda informace, týkající se problematiky výzkumu vůbec existují, resp. zda jsou 

zákazníci ochotni a schopni na otázky týkající se spokojenosti se službami kavárny 

odpovědět. V této fázi nevznikl žádný závažný nedostatek, který by bránil v provedení 

předvýzkumu. 
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Předvýzkum 

Předvýzkum proběhl tedy po pilotáži s rozestupem jednoho týdne. Tentokrát byl 

osloven širší vzorek respondentů a to dvaceti. Dotazníky byly rozdávány během mé páteční 

pracovní směny v kavárně. Byla tedy možnost zpětné vazby. Nyní bylo nejdůležitější, zda 

respondentům vyhovuje formát dotazníku a velikost textu. Dále potom srozumitelnost otázek 

a jejich obsah.  

Takto byl odhalen jediný problém předvýzkumu a to špatný odkaz při zodpovězení 

otázky č. 15 odpovědí b) a c), který směřoval na otázku č. 19, což vedlo k nesmyslnému 

přeskočení otázky č. 18. Jednalo se o chybu, z tzv. „pracovní slepoty“, která byla okamžitě 

opravena.  

Během předvýzkumu nebyla pozorována neochota, nebo další problém, který by 

oddálil tisk dotazníků a sběr informací. Dotazovaní všechny otázky v dotazníku pochopili 

a byli schopni na ně bez problémů odpovědět. Proto nebylo v této fázi nutné již dotazník 

žádným způsobem upravovat. 

Sběr dat 

 Sběr informací probíhal od 20. prosince 2011 do 20. ledna 2012. Za základní soubor 

byli považováni zákazníci, kteří v této době navštívili kavárnu, nebo lezeckou stěnu. 

Výběrovým souborem bylo 176 oslovených respondentů starší 15 let. Dotazníky byly 

rozdávány během mých pracovních směn, nebo byli pověřeni ostatní pracovníci obsluhy 

v době mé nepřítomnosti. Tito lidé dotazník znali a byli schopni stejně jako já poskytnout 

potřebné informace při nejasnostech. 

 Respondenti vyplňovali dotazník v klidném prostředí kavárny samostatně. Sběr dat 

probíhal především v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách, jelikož v tuto dobu dle 

mých zkušeností navštěvuje nejširší spektrum zákazníků. 

Po dobu sběru dat byly pozorovány pozitivní i negativní reakce na dotazník. Nejčastěji 

ho lidé přijali jako možnost něco ovlivnit, změnit k lepšímu, nebo přinejmenším vyslovit svůj 

názor. Avšak i přesto muselo být konkrétně 12 dotazníků vyřazeno z důvodu neúplnosti, nebo 

chybného vyplnění. Hlavním důvodem byla především neochota vyplnit dotazník až 

do konce, či nedostatek času. 
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Složení výběrového souboru 

Následující informace o složení výběrového souboru byly získány z dotazníku 

z otázek č. 19, 20, 21, 22 (viz příloha č. 1). Pojednávají o genderovém, věkovém 

a vzdělanostním složení respondentů. A také tento soubor rozdělují na kuřáky a nekuřáky. 

Tyto informace budou mít důležitou funkci při třídění druhého stupně v analytické části práce, 

kdy budou zkoumány souvislosti právě na základě těchto identifikačních otázek. 

Výběrový soubor tvořilo 164 respondentů, z toho 59,15 % tvoří muži (97 

respondentů) a 40,85 % ženy (67 respondentů) viz graf č. 4. 1.  

Graf č. 4. 1 - Rozložení respondentů podle pohlaví (%) 

 

Zdroj: [vlastní] 

Nejčastěji navštěvují Base Camp lidé ve věku 25 – 35 let a to podílem 29,9 %. Druhou 

nejpočetnější skupinu tvoří návštěvníci ve věku 20 – 24 let v zastoupení 26,8 %. O pár 

procent méně čítá další věková kategorie a to 36 – 55 let s 23,8 %. 16,5 % dotazovaných 

uvedlo svůj věk 15 – 19 let. Nejmenší procentuální zastoupení získala skupina starších lidí ve 

věku 56 a více let. Přesně tato skupina tvoří pouze 3 % všech respondentů (viz graf č. 4. 2). 

Graf č. 4. 2 – Věkové složení respondentů (%) 

 

Zdroj: [vlastní] 
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 U otázky číslo 19 (viz příloha č. 1) respondenti odpovídali, zda jsou kuřáky nebo 

nikoli. Za nekuřáky se označilo 76,8 %, zbytek, 23,2 % respondentů jsou kuřáci. Tyto 

výsledky zobrazuje graf č. 4. 3. 

Graf č. 4. 3 – Rozdělení respondentů na kuřáky a nekuřáky (%) 

 

Zdroj: [vlastní] 

 Poslední identifikační otázka č. 22 (viz příloha č. 1) řešila nejvyšší dosažené vzdělání 

respondentů. Base Camp nejvíce navštěvují lidé, kteří úspěšně ukončili střední školu 

maturitou s podílem 54,3 %. Druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé vzděláni 

vysokoškolsky se zastoupením 23,2 %. Následují návštěvníci, kteří prozatím dosáhli pouze 

základního vzdělání s 12,2 %. Těsně za nimi s podílem 10,4 % jsou respondenti, kteří dosáhli 

vzdělání středoškolského, avšak bez maturity (viz graf č. 4. 4). 

Graf č. 4. 4 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů (%) 

 

Zdroj: [vlastní] 
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5 Analýza spokojenosti zákazníků 

Tato část práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zákazníků se službami, které Base 

Camp nabízí. Nejprve budou pomocí třídění prvního stupně popsány odpovědi na jednotlivé 

otázky, následně podle třídění druhého stupně budou sledovány souvislosti mezi otázkami a 

hlouběji tak analyzována spokojenost určité skupiny zákazníků. Na základě výsledků této 

analytické části budou v následující kapitole popsány návrhy a doporučení na změny služeb 

kavárny tak, aby vedly k větší spokojenosti zákazníků a vyřešili výzkumný problém. 

5.1  Účel využití Base Campu 

 Base Camp navštěvují lezci, kteří ne vždy využívají služeb kavárny. A návštěvníci 

kavárny nemusí nutně využít lezecké stěny, bylo by tedy vhodné si respondenty nejprve 

rozdělit podle tohoto kritéria. Následující graf č. 5. 1 zobrazuje, že nejčastěji lidé navštěvují 

Base Camp za účelem využití pouze kavárny (60,4 %) a lezci, kteří využívají také služeb 

kavárny 34,1 % respondentů. Nejmenší skupinou respondentů jsou ti, jež navštěvují Base 

Camp pouze za účelem využití lezecké stěny a tvoří pouze 5,5 %. Je důležité zmínit, že tito 

lezci (9 respondentů), kteří využívají pouze lezecké stěny, nejsou zahrnuti do analýzy otázek 

3 – 17, jelikož po zodpovězení otázky č. 2 byli odkázáni až na otázku č. 18 (viz příloha č. 1). 

Graf č. 5. 1 – účel návštěvy zákazníků 

 

Zdroj: [vlastní] 
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5.2 Analýza spokojenosti s hlavními službami 

Mezi hlavní služby, jež Base Camp nabízí, patří bezesporu možnost využití lezecké 

stěny a poskytování občerstvení. Zejména tedy kávy a piva. Proto byla nejprve vyhodnocena 

spokojenost právě s těmito službami. 

Spokojenost s lezeckou stěnou a jejími doprovodnými službami 

V otázce č. 2 (viz příloha č. 1) hodnotili návštěvníci, kteří využívají lezeckou stěnu, její 

vlastnosti. Nejlépe hodnocený atribut je v této otázce nabídka iontových nápojů (průměrná 

známka 1,7). Nejméně jsou však lezci spokojeni s obsazeností stěny v době jejich návštěvy, 

které přiřadili průměrnou známku 2,1 (viz graf č. 5. 2). Zajímavé však je, že přestože 

lezeckou stěnu bez využití služeb kavárny navštěvuje jen devět respondentů a jedná se pouze 

o muže (viz příloha č. 2, tabulka č. 5. 1), pět z nich hodnotilo obsazenost stěny v době jejich 

návštěvy známkou čtyři, což tvoří 55,6 % těchto respondentů (viz příloha č. 2, tabulka 

č. 5. 2). Tento výsledek by mohl dále posloužit jako námět k zamyšlení nad organizací 

návštěvníků na stěně, vytvoření harmonogramu, nebo podobného opatření. 

Graf č. 5. 2 – Spokojenost s atributy lezecké stěny 

 

1 – největší spokojenost, 5 – nejmenší spokojenost, zdroj: [vlastní] 

Spokojenost s atributy nabízené kávy 

Otázka č. 4 (viz příloha č. 1), poskytovala respondentovi možnost vyjádřit spokojenost 

s jednotlivými charakteristikami nabízené kávy. Zde pochopitelně hodnotili pouze ti 

návštěvníci, kteří si kávu objednávají.  
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Nejlépe ohodnoceným atributem s průměrnou známkou 1,7 je vzhled kávy. O něco hůře 

obstála chuť se známkou 1,8. Nejméně spokojeni byli respondenti s cenou, kterou 

oznámkovali v průměru hodnotou 2,1 (viz graf č. 5. 3).  

Podrobněji byla tedy zkoumána právě cena kávy. Přestože se jednalo o nejhůře 

hodnocený atribut, nejpočetnější skupinou respondentů, kteří právě cenu ohodnotili známkou 

jedna tedy „velmi spokojen“ byli ti, jež si kávu objednávají při každé návštěvě (38,1 % 

respondentů, viz příloha č. 2, tabulka 5. 3). Toto zjištění bude dále využito při návrzích, 

týkajících se ceny kávy v šesté kapitole práce.  

Graf č. 5. 3 – Spokojenost s atributy kávy 

 

1 – největší spokojenost, 5 – nejmenší spokojenost; zdroj: [vlastní] 

Spokojenost se značkou nabízeného piva 

Hlavní cíl otázky č. 6 bylo zjistit, zda respondentům, kteří si pivo na Base Campu 

objednávají, vyhovuje nabízená značka Bernard. Při záporné odpovědi mohli uvést, které pivo 

by ve výčepu uvítali. Poslední varianta odpovědi byla „značka piva pro mne není 

rozhodující“. Z výsledků vyplynulo, že většina tj. 59,7 % respondentů je spokojeno 

se značkou piva, která je na Base Campu v současnosti nabízena. U 21,8 % návštěvníků není 

značka piva rozhodující. Zbylých 18,5 % respondentů uvedlo pivo jiné (viz graf č. 5. 4).  

Podobně jako u kávy bylo nyní užitečné zjistit, jak spokojena je se značkou nabízeného 

piva právě ta skupina respondentů, jenž si na Base Campu objednává pivo při každé návštěvě. 

Třídění druhého stupně odhalilo, že 71,1 % těchto zákazníků vyhovuje nabízená značka 

čepovaného piva (viz příloha č. 2, tabulka č. 5. 4). Bernard je tedy na Base Campu oblíben 
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u většiny návštěvníků, kteří si pivo objednávají při každé návštěvě. Tato informace bude 

posléze užitečná při rozhodování o změně, či ponechání stávající značky piva. 

Graf č. 5. 4 – Spokojenost se značkou čepovaného piva (%) 

 

Zdroj: [vlastní] 

5.3 Analýza spokojenosti s doplňkovými službami 

Mimo výše zmíněné hlavní služby patří do nabídky Base Campu také doplňkové 

služby. Těmito službami rozumíme zejména možnost objednání si do kavárny pizzu nebo 

možnost zúčastnit se přednášky či tematické akce. Takto lze přilákat nové zákazníky, kteří 

obvykle kavárny podobného typu nenavštěvují. Proto v následujícím bloku bude provedena 

analýza spokojenosti právě s těmito službami. 

Spokojenost s dodavatelem pizzy 

 Zákazník má v kavárně možnost objednat si pizzu. Takto učiní u obsluhy, která 

následně přes internet požadovanou pizzu objedná od stávajícího dodavatele Per Tutto. Hlavní 

náplní otázky č. 7 (viz příloha č. 1) bylo, do jaké míry je zákazník spokojen 

s charakteristikami pizzy tohoto dodavatele. Nejhůře hodnocena byla doba, kterou 

respondenti musí čekat na dodání pizzy známkou 3,25 (viz graf č. 5. 5). Jelikož se jednalo 

o atribut, který byl výrazně hůře hodnocen než ostatní, bude vhodné ho dále zkoumat pomocí 

třídění druhého stupně. Naopak nejvíce jsou zákazníci spokojeni s množstvím surovin, které 

si na pizzu objednali (známka 1,93).  
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Graf č. 5. 5 – Spokojenost s atributy pizzy 

 

1 – největší spokojenost, 5 – nejmenší spokojenost; zdroj: [vlastní] 

 

V souvislosti s předchozí otázkou mohli respondenti u otázky č. 8 (viz příloha č. 1) 

vyjádřit svůj názor na dodavatele pizzy. Zde byla možnost označit odpověď „ano“, tedy 

spokojenost se současným dodavatelem Per Tutto, nebo „ne“ a uvést, který dodavatel by byl 

z jejich pohledu nejlepší. Z grafu č. 5. 6 je zřejmé, že většina respondentů (70,4 %) preferuje 

současného dodavatele Per Tutto, 19,8 % by bylo spokojenější s dodavatelem Pepin a 7,4 % 

s pizzou z podniku Madona.  

Nyní bylo tedy účelné zjistit, zda nejhůře hodnocený atribut v předchozí otázce (doba 

čekání na pizzu) má vliv na preference zákazníků v souvislosti s dodavatelem. Zajímavé je, 

že 60 % respondentů, kteří přiřkli době čekání na pizzu v předchozí otázce známku čtyři je 

i přesto s dodavatelem spokojeni a dokonce 42,9 % respondentů velmi nespokojených 

(známka 5) s dobou čekání je stále s dodavatelem Per Tutto spokojeno (viz příloha č. 2, 

tabulka č. 5. 5). Díky třídění druhého stupně bylo tedy zjištěno, že znepokojivé výsledky u 

otázky č. 7, kdy spokojenost s dobou čekání na pizzu byla hodnocena průměrnou známkou 

3,25, tedy známkou podstatně horší než u ostatních atributů, nemá velký vliv na preference 

zákazníků souvislosti s dodavatelem. Tato informace bude jistě užitečná při rozhodnutí, zda 

dodavatele změnit, či pouze vyjednat vhodnější podmínky pro zákazníky formou kratší doby 

čekání na objednanou pizzu. 
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Graf č. 5. 6 – Preferovaný dodavatel pizzy 

 

Zdroj: [vlastní] 

Spokojenost s charakteristikami přednášek 

Respondenti, kteří navštěvují přednášky, měli v otázce č. 13 (viz příloha č. 1) 

příležitost ohodnotit jejich atributy. Nejlépe ocenili témata přednášek a to známkou 1,48. 

Nejhorší známku přiřadili v průměru respondenti rychlosti obsluhy při přednášce a to 2,49 

(viz graf č. 5. 7).  

Graf č. 5. 7 – Spokojenost s atributy přednášek 

 

1 – největší spokojenost, 5 – nejmenší spokojenost; zdroj: [vlastní] 

Nyní byl základní soubor respondentů rozdělen podle pohlaví, aby bylo zjištěno, 

v jakém poměru navštěvují přednášky ženy a muži. Výsledek byl, že z celkového počtu mužů, 

kteří chodí na Base Camp, 39,8 % navštěvuje také přednášky. U žen tato hodnota činí 44,7 % 

(viz příloha č. 2, tabulka č. 5. 6). Posléze byl základní soubor rozdělen podle věku. Z tohoto 

třídění vyplynulo, že nejvíce respondentů, kteří navštěvují přednášky je ve věku 20 – 35 let 
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(viz příloha č. 2, tabulka č. 5. 7). Tato třídění byla uskutečněna za účelem zjištění 

genderového a věkového složení návštěvníků přednášek. Výsledky třídění mohou pomoci 

vedení k vhodnějšímu výběru témat a přednášejících právě pro tyto skupiny respondentů 

a tímto způsobem zvýší jejich spokojenost. 

V návaznosti na předchozí otázku zkoumá otázka č. 14 (viz příloha č. 1), zda by 

respondenti využili hlasování o tématech přednášky na internetu. Výsledky odpovědí 

zobrazuje graf č. 5. 8 - 56.92 % by tuto možnost využilo, 43,08 % však nikoliv.   

Zde bylo vhodné také rozdělit základní soubor a to podle spokojenosti s tématy 

přednášek. Výsledkem bylo, že z respondentů, kteří jsou s tématy velmi spokojeni, by 

hlasování na internetu využilo 63,2 % a nevyužilo 36,8 % (viz příloha č. 2, tabulka č. 5. 8). 

Což znamená, že i velmi spokojený zákazník má zde stále iniciativu rozhodnout o tématu 

následující přednášky. Tato informace bude užitečná při rozhodování, zda hlasování zavést 

či nikoliv v následující kapitole práce.  

Graf č. 5. 8 – Hlasování o tématech přednášek 

 

Zdroj: [vlastní] 

Spokojenost s tematickými akcemi 

Při vyhodnocování otázky č. 16 (viz příloha č. 1) je důležité zmínit, že na ni 

odpovídali pouze respondenti, kteří tematické akce již v minulosti navštívili. Většina 

respondentů, celkem 66,5 % tedy na otázku č. 16 vůbec neodpovídalo, jelikož tyto akce 

nenavštěvují, nebo o takových akcích nevědí (viz graf 5. 9). 
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Graf č. 5. 9 – Návštěvnost tematických akcí (%) 

 

Zdroj: [vlastní] 

Ohledně těchto tematických akcí vedení Base Campu nejvíce zajímalo, zda frekvence, 

ve kterých se tyto akce pořádají, jsou pro zákazníky vyhovující. K tomuto účelu sloužila 

v dotazníku otázka č. 16 (viz příloha č. 1). Vyhodnocení odpovědí zobrazuje graf č. 5. 10. Je 

patrné, že respondenti, kteří tematické akce navštěvují, jsou spokojeni s intervaly, v jakých 

se tematické akce pořádají (51,9 %). Dokonce 48,1 % respondentů by uvítala tyto akce 

častěji. Nejvíce zajímavé však je, že odpověď „akce by bylo vhodné pořádat méně často“, 

nezvolil ani jeden z respondentů. 

Výsledky výzkumu zobrazené v grafech č. 5. 9 a 5. 10 je třeba vzít v úvahu při 

plánování další akce, především v souvislosti s propagací, jelikož mnoho respondentů 

se tematické akce ještě nikdy nezúčastnilo. Dle třídění druhého stupně bylo také zjištěno, 

že nejčastěji tyto akce navštěvují lidé ve věku 20-35 let (viz příloha č. 2, tabulka č. 5. 9), což 

by také mohlo přispět k cílenějšímu výběru témat těchto akcí. 

Graf č. 5.10. – Intervaly tematických akcí 

 

Zdroj: [vlastní] 
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5.4 Analýza spokojenosti s obsluhou a prostředím 

Lidé a místo jsou jistě důležitými složkami marketingového mixu. V následujících 

dvou otázkách č. 9 a č. 10 (viz příloha č. 1) se respondenti právě k těmto položkám mixu 

mohli vyjádřit formou známky (1 – největší spokojenost, 5 – nejmenší spokojenost). 

Hodnotili rychlost a ochotu obsluhy, čistotu, nábytek a ostatní vybavení jako je především 

dětský koutek uvnitř kavárny a na letní zahrádce. Z grafů č. 5. 11 a 5. 12 jasně vyplývá, 

že všechny atributy byly hodnoceny lépe v kavárně než na letní zahrádce s výjimkou nábytku. 

Uvnitř kavárny byla nejlépe hodnocena ochota obsluhy (1,4), stejně jako na letní zahrádce 

(1,6). Nejhůře hodnoceným atributem uvnitř bylo ostatní vybavení (dětský koutek) 

s průměrnou známkou 1.9. Na letní zahrádce byla nejhůře hodnocena rychlost obsluhy 

známkou 2,0. 

Jak bylo uvedeno, ostatní vybavení se stalo nejhůře hodnocenou položkou uvnitř 

kavárny. Tímto vybavením se rozuměl především dětský koutek, který byl také uveden 

v dotazníku v závorce u této hodnocené položky (viz příloha č.1.). Ze sekundárních informací 

od spolupracovníků vyplývá, že jsou to nejčastěji ženy, které do kavárny přijdou s dítětem 

za účelem využití dětského koutku. Bylo tedy vhodné provést třídění druhého stupně a 

zkoumat blíže spokojenost této skupiny respondentů s daným atributem. Výsledky tohoto 

třídění zobrazuje příloha č. 2, tabulka č. 5. 10. Ženy hodnotili nejčastěji známkou dva 

(44,2 %) a známkou jedna (36,5 %). Známkou čtyři udělila pouze 3 % žen a pětku nezvolila 

žádná z nich. Tyto výsledky budou dále využity při doporučení na změny a zlepšení služeb 

kavárny v souvislosti s prostředím a vybavením. 

Graf č. 5. 11 – Spokojenost s posezením v kavárně 

 

1 – největší spokojenost, 5 – nejmenší spokojenost; zdroj: [vlastní] 
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Graf č. 5. 12 – Spokojenost s posezením na letní zahrádce  

 

1 – největší spokojenost, 5 – nejmenší spokojenost; zdroj: [vlastní] 

5.5 Doporučení 

Otázka č. 18 byla zaměřena na doporučení. Tedy zda by zákazník doporučil Base 

Camp svým známým a přátelům či nikoliv. Výsledky výzkumu zobrazené v grafu č. 5. 13 

hovoří jasně ve prospěch kavárny. Většina respondentů zvolila odpověď rozhodně ano 

(71,3 %) a spíše ano (28,0 %). Pokud však bereme v úvahu rozdíl mezi odpovědí „rozhodně 

ano“ a „spíše ano“ ukázalo se, že vzhledem k nekuřácké povaze Base Campu zvolilo 50 % 

nekuřáků odpověď a) a 50 % odpověď b). U kuřáků byl tento poměr 77,8 % ku 21,4 % (viz 

příloha č. 2, tabulka 5. 11). I přes tento malý nepoměr je z výsledků zřejmé, že většina 

zákazníků, bez ohledu na to, zda kouří nebo ne, by kavárnu rozhodně doporučilo svým 

známým a přátelům. Lze tedy očekávat, že jsou tito zákazníci spokojeni. Výsledky plynoucí 

z vyhodnocení této otázky budou následně brány v úvahu také při tvorbě doporučení, která 

budou pro vedení kavárny v závěru vypracována. 

Graf č. 5. 13 – Doporučení kavárny (%) 

 

Zdroj: [vlastní] 
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5.6 Vyhodnocení hypotéz 

Ve čtvrté kapitole bylo nadefinováno pět hypotéz, které budou nyní vyhodnoceny. 

Vyhodnocení každé z nich pomůže najít vhodné náměty, které budou následně nápomocny 

při řešení výzkumného problému. Budou tedy užitečné v následující kapitole v návrzích 

na změny služeb Base Campu. 

Hypotéza č. 1 - Při každé návštěvě si kávu objedná více žen než mužů. 

Graf č. 5. 14 – Procento respondentů obou pohlaví, objednávající si kávu při každé návštěvě 

 

Zdroj: [vlastní] 

Hypotézu č. 1 přijímáme, jelikož kávu si při každé návštěvě objednává 20,9 % žen 

a pouze 8,0 % mužů (viz graf č. 5. 14). Vyhodnocení této hypotézy pomůže při návrzích 

o změnách nabízeného sortimentu kávy. 

Hypotéza č. 2 - Pro většinu zákazníků, kteří si na Base Campu objednávají pivo 

při každé návštěvě není značka piva rozhodující. 

Graf č. 5. 15 – Preference čepovaného piva u respondentů, kteří si pivo objednávají při každé návštěvě (%) 

 

Zdroj: [vlastní] 
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Tato hypotéza byla vyvrácena na základě grafu č. 5. 15, jelikož pro 71,7 %  

respondentů je značka piva rozhodující a Bernard vyhovující. Značka piva není rozhodující 

pouze pro 10,9 % respondentů. Takto výrazná preference piva Bernard bude jistě rozhodující 

při rozhodování, zda značku piva změnit či nikoliv. 

Hypotéza č. 3 - Lezci nejsou spokojeni s obsazeností lezecké stěny v době jejich 

návštěvy. 

Tato hypotéza byla přijata. Z grafu č. 5. 2 je zřejmé, že opravdu nejmenší spokojenost 

lezců je s obsazeností stěny v době jejich návštěvy. Tento atribut byl hodnocen průměrnou 

známkou 2,1. Takto vyhodnocená hypotéza dává reálný podnět k zamyšlení nad organizací 

návštěvníků na lezecké stěně. 

Hypotéza č. 4 - Spokojenost zákazníků s tématy přednášek je nízká. 

 Hypotéza č. 4 byla vyvrácena na základě výsledků, které zobrazuje graf č. 5. 7. 

Témata přednášek byla hodnocena průměrnou známkou 1,48, což byla zároveň nejlepší 

průměrná známka ze všech atributů vztahujících se k přednáškám. Tudíž lze soudit, že 

návštěvníci přednášek jsou s tématy spokojeni. Tato informace bude brána do úvahy 

při tvorbě návrhů o hlasování na internetu týkající se témat přednášek. 

Hypotéza č. 5 - Zákazníci nejsou spokojeni s rychlostí obsluhy personálu na letní 

zahrádce. 

 Zákazníci opravdu rychlost obsluhy shledali nejhůře hodnoceným atributem posezení 

na letní zahrádce. Rychlost obsluhy obdržela průměrnou známku 2,0 (viz graf č. 5. 12). Proto 

hypotézu přijímáme a na jejím základě budou tvořeny návrhy na zlepšení v této oblasti.  
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6 Návrhy změn služeb kavárny 

Na základě informací získaných výzkumem jsou prezentována následující doporučení, 

která by měla vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků Base Campu. Důležité není jen získat 

zákazníky nové, ale také udržet stávající zákazníky s co největší mírou spokojenosti. To je 

základní myšlenka vyplývající z dosavadní práce, na jejímž základě také byly vypracovány 

následující návrhy na změny a další doporučení. 

6.1 Návrhy změn hlavních služeb 

Lezecká stěna 

V dotazníku respondenti hodnotili charakteristiky lezecké stěny. Nejhůře hodnocený 

atribut byl hodnocen známkou 2,1. Lze tedy očekávat, že jejich spokojenost je dostatečně 

velká na to, aby se na lezeckou stěnu opět vrátili, či se o ní v dobrém zmínili svým známým. 

Je tedy zřejmé, že je třeba hledat chybu v jiné oblasti komunikace se zákazníkem. Hlavním 

problémem by tedy mohla být nedostatečná propagace lezecké stěny. Z výzkumu vyplynulo, 

že jen malé procento (5,5 %) respondentů navštěvuje Base Camp pouze za účelem využití 

lezecké stěny (viz graf č. 5. 1) a jedná se pouze o muže (viz příloha č. 2, tabulka 5. 1). 

Návrhem na řešení této situace je lepší propagace lezecké stěny formou reklamy 

v regionálním tisku. Ta byla doposud uskutečněna pouze jedenkrát, a to se zaměřením 

na kavárnu. Nyní bude vhodnější volit cílenější propagaci právě lezecké stěny. Především 

vyzvednout jedinečnost tohoto sportovního vyžití v Olomouckém kraji a oslovit tak lezce 

nejen z Přerova ale i okolí. Přínosné by také bylo tuto reklamu z části zacílit na ženy. Např.: 

formou slevy, nápoje zdarma, či zdůraznit, že se jedná o sport vhodný pro regulaci váhy 

a zlepšení pohybových vlastností atp. Touto cestou by se rovněž rozšířila známost i samotné 

kavárny, jelikož funguje ve stejné budově jako lezecká stěna. 

Káva 

Vlastnosti kávy byly respondenty obecně hodnoceny kladně. Nejhůře hodnocené 

atributy, které respondenti vnímají jako slabší, je cena těsně za ní rozmanitost a servis (viz 

graf č. 5. 3). Návrhem na zlepšení je tedy rozšířit sortiment nabízené kávy, zejména 

o sezónní typy káv jako je např. ice latté, nebo espresso macchiato. Jak bylo zjištěno 

ze sekundárních zdrojů od spolupracovníků v oboru, jsou tyto typy káv oblíbeny především 

u žen. A na Base Campu si ženy při každé návštěvě objednávají kávu podstatně častěji než 
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muži (viz graf č. 5. 14). Toto opatření bude tedy pravděpodobně jeden z  kroků správným 

směrem k uspění v konkurenčním boji v Přerově. Vhodné bude také zlepšit servis kávy, aby 

poměr mezi cenou a naservírovanou kávou byl v rovnováze. V odpovědích na otázku č. 23 

(viz příloha č. 1) se několikrát objevovala stížnost na nedostatek vody, servírované ke kávě. 

Tudíž by bylo za účelné zamyslet se nad množstvím vody podávané ke kávě. Efektivnější 

bude zlepšit kvalitu a servis podávané kávy a touto cestou se pokusit převýšit konkurenci 

než bojovat snížením cen. Z výzkumu totiž vyplynulo, že většina zákazníků, kteří si kávu 

objednávají při každé návštěvě, jsou s cenou spokojeni. Takže není důvod cenu snižovat. 

Nižší cenu by také zákazníci mohli chápat jako znamení nižší kvality. Tímto by posléze 

mohlo docházet ke ztrátě zákazníků, kteří jsou s cenou i kvalitou spokojeni.  

 Lepší úroveň a širší sortiment servírované kávy by tedy mohly být nástroje k přilákání 

většího počtu zákazníků a zvýšení spokojenosti těch současných. Pokud vezmeme v úvahu, že 

známost kavárny se šíří především díky doporučení zákazníků svým známým a přátelům (viz 

příloha č. 3, graf č. 3), může být využito internetové komunikace ke zvýšení známosti 

kavárny i jejích tržeb. Ze sekundárních zdrojů (od vedoucích pracovníků) bylo zjištěno, že 

nejmenší návštěvnost kavárny je v úterý. Návrhem tedy je, že každý, kdo označí 

na Facebooku „to se mi líbí“ u kavárny Base Camp, bude mít nárok kterékoliv úterý na slevu 

(např. 30 %) na vybrané druhy kávy. Takto by se mohlo šířilo povědomí o nových druzích 

káv, které byly zmíněny výše, pakliže by se na ně akce vztahovala. Také se tímto pomocí 

sociální sítě rozšíří povědomí o existenci kavárny a lidé budou motivováni Base Camp 

navštívit v den, kdy se kavárna netěší velké obsazenosti. Kontrolu na Facebooku by mohl 

provádět pracovník za barem díky počítači s internetem, který má k dispozici. Tuto akci by 

bylo vhodné ještě před samotnou realizací zpropagovat na oficiálních stránkách Base Campu, 

na Facebooku, popř. také formou letáků umístěných na stolech kavárny. 

Pivo 

Pivo, jež se na Base Campu v současnosti čepuje, je u respondentů, kteří si ho zde 

objednávají, oblíbeno. Nejvíce navrhovanou variantou rozšíření sortimentu je přerovské pivo 

Zubr, které se čepuje téměř v každé restauraci, kavárně či hospodě ve městě. Zubr by na Base 

Campu uvítalo pouze 7,3 % respondentů konzumujících pivo (viz graf č. 5. 4). I přesto by 

vedení mělo promyslet, do jaké míry by pro ně rozšíření sortimentu čepovaného piva o Zubr 

bylo užitečné. Zvláště pokud zváží, že pro 21,8 % respondentů není značka rozhodující (viz 

graf č. 5. 4), tudíž by se tito zákazníci snáze mohli naklonit k přerovskému pivu a tím 
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případně zvýšit jeho spotřebu. Rozhodně by však nebylo vhodné vyměnit pivo Bernard 

za pivo Zubr. Tato změna by nemusela mít pozitivní vliv na vývoj tržeb podniku a 

spokojenosti zákazníků, jelikož až 59,7 % konzumentů piva (viz graf č. 5. 4) je se značkou 

Bernard spokojeno. Doporučeno je zde tedy pouze rozšíření sortimentu o čepované pivo 

Zubr. Toto rozšíření by mohlo přilákat zákazníky nové, které odrazuje právě značka 

čepovaného piva Bernard. 

6.2 Návrhy změn doplňkových služeb 

Dodavatel pizzy 

Další otázkou pro management Base Campu je dodavatel pizzy Per Tutto. Výzkum 

potvrdil, že přes 70 % respondentů je s tímto dodavatelem spokojeno. S podivem je, 

že respondenti, kteří jsou spokojeni s tímto dodavatelem, hodnotili atribut „doba čekání 

na pizzu“ nejčastěji známkou 3 (35,1 % respondentů) a známkou 4 (31,58 % respondentů). 

Dokonce 5,3 % respondentů zvolilo známku 5 (viz příloha č. 3, graf č. 1). I přesto by však Per 

Tutto neměnili, proto není v tomto ohledu doporučována změna. Vhodné by však bylo 

seznámit vedení pizzerie s touto skutečností a domluvit kratší dobu čekání zákazníků 

na pizzu. Z dlouhodobého hlediska by totiž tento nedostatek mohl mít negativní vliv 

na spokojenost a počet objednávek pizzy i u trpělivějších zákazníků a v konečném důsledku 

také na tržby Base Campu. Pokud se v budoucnu situace s dodávkami pizzy nezlepší, může 

být řešením vyjednání vhodných smluvních podmínek s dodavatelem „Pepinova pizza“, který 

je v regionu nový a ve výzkumu se jeví jako druhý nejvhodnější dodavatel.  

Přednášky 

Co se týče tematických přednášek v kavárně, je na základě výzkumu doporučeno 

zvýšit rychlost obsluhy návštěvníků přednášky. A to buď zaměstnáním výpomoci 

při obsluhování v době přednášky, nebo zefektivněním práce obsluhujícího. Toho se dá docílit 

lepší motivací k práci (propracovanější odměnový systém, pochvala atp.) či školením. I přes 

velkou spokojenost respondentů s tématy přednášek by bylo vhodné umožnit zákazníkům 

hlasování o těchto tématech přes internet. Přednášky by se takto mohli stát atraktivnějšími 

pro různé věkové kategorie lidí, což by mohlo napomoci k větší návštěvnosti např. studentů 

15-19 let, kteří navštěvují přednášky jen zřídka. Zde je také potřeba uvést, že nejčastěji 

navštěvují přednášky lidé ve věku 20 – 35 let a častěji to bývají ženy. Tudíž volit témata 

přednášek vhodná pro tuto cílovou skupinu bude mít efekt na zvýšení její spokojenosti. 
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Alarmující však je procento návštěvníků, kteří přednášky nenavštěvují vůbec a to 58,1 % (viz 

příloha č. 3, graf č. 2). Tento problém by z části mohlo vyřešit již zmíněné hlasování 

o přednáškách, pomocí něhož by si zájemci, kteří zatím přednášku nenavštívili, mohli vybrat 

jim vyhovující téma a posléze přijít. Příčinou však také může být nedostatečná propagace 

těchto přednášek. V takovém případě může být účinná propracovanější propagace formou 

Facebooku, kde má Base Camp již svůj profil, popřípadě pověřit obsluhující personál, 

aby o těchto akcích zákazníky s dostatečným předstihem informoval. Vhodné by také bylo 

umístit na stoly kavárny poutací letáky informující o nadcházející přednášce. 

Tematické akce 

V oblasti tematických akcí se vychází z grafu č. 5. 9, který zobrazuje, že 66,5 % 

návštěvníků kavárny takové akce nenavštěvuje, nebo o takových akcích neví. Současný 

způsob propagace tematických akcí formou Facebooku je sice účinný, nicméně oslovuje 

pouze zákazníky, kteří jsou na této sociální síti registrováni, tudíž navštěvují akce stejní lidé 

stále dokola. Pro oslovení širšího spektra zákazníků je navrhována propagace formou letáků 

rozmístěných na stoly kavárny, popřípadě jako u přednášek pověřit obsluhující personál, aby 

o této akci zákazníky informoval s dostatečným předstihem. Tímto způsobem by mohli být 

osloveni i lidé, kteří se těchto akcí účastní nejméně, tedy lidé ve věkové kategorii 36 let a více 

(viz příloha č. 2, tabulka č. 5. 9). 

6.3 Návrhy v oblasti posezení uvnitř kavárny a na letní zahrádce 

Poslední doporučení se týká posezení na letní zahrádce a uvnitř kavárny. Souvisí 

s výsledky vyobrazenými v grafech č. 5. 11 a 5. 12. Na letní zahrádce je nejhůře hodnocena 

rychlost obsluhy. Toto zjištění není překvapivé, jelikož obsluha nemá přehled o hostech 

sedících vně takový, jako má o hostech uvnitř. Přesto by bylo vhodné zejména v letních 

měsících zajistit dva pracovníky za bar po celé odpoledne, především ve dnech, kdy je 

očekáván nápor největší (pátek, sobota), a tím zvýšit rychlost obsluhy těchto méně 

spokojených zákazníků. Samozřejmé je, že i spokojený zákazník bude vždy rád, pokud bude 

obsloužen dříve, jelikož i zde platí, že čím větší spokojenost, tím lépe. Tento problém by se 

dal také vyřešit druhým možným způsobem. Tímto způsobem je myšleno, že by si hosté 

na zahrádce chodili sami objednávat do kavárny. Zde však stojí za zvážení, zda to pro hosty 

není faktor snižující jejich spokojenost. Někteří hosté totiž mohou preferovat zahrádku 

s obsluhou a jsou ochotni na obsluhu raději počkat. 
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Nejhůře hodnoceným atributem uvnitř kavárny bylo ostatní vybavení, u kterého bylo 

v dotazníku uvedeno „(dětský koutek)“, viz příloha č. 1. Výsledky nepůsobí nijak 

znepokojivě, jelikož průměrná známka tohoto faktoru nepřesáhla hodnotu dva. Vhodné přesto 

bude dětský koutek lépe organizovat, pečovat o něj, případně dovybavit tak, aby i toto malé 

procento nespokojených žen (3 % žen hodnotila dětský koutek známkou 4) dále vyhledávalo 

právě Base Camp a nezačalo využívat služeb konkurence, případně nešířilo negativní 

povědomí o kavárně. 

Nekuřácké prostředí kavárny je rozhodně vlastnost, která má pozitivní vliv na 

spokojenost zákazníků. Nejenže většina zákazníků jsou nekuřáci, ale také nemálo respondentů 

uvedlo spokojenost právě s touto charakteristikou do odpovědi na otázku č. 23 (viz příloha č. 

1) jako pochvalu. Rovněž skutečnost, že by kavárnu zákazníci doporučili bez ohledu na to, 

zda jsou kuřáky či nikoliv, hovoří ve prospěch současné situace, tedy nekuřáckého charakteru 

Base Campu. Tudíž zde není doporučeno změnu provádět. 
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7 Závěr 

Práce byla zaměřena na poznání zákazníka a zjišťování jeho spokojenosti. V teoretické 

části byl charakterizován zákazník a popsány byly také  jeho projevy spokojenosti a 

nespokojenosti. Dále tato kapitola popisuje vztah mezi loajalitou a spokojeností. Také jsou 

zde uvedeny metody, kterými je možno míru spokojenosti zjistit a měřit, a je zde popsáno pár 

názorných modelů aplikovatelných do praxe. 

Cílem výzkumu bylo analyzovat spokojenost zákazníků se službami kavárny. Objektem, 

který byl zvolen pro tento výzkum, je Base Camp v Přerově. Tento podnik nabízí služby 

kavárny a lezecké stěny. Samozřejmě byla také utvořena obecná charakteristika kavárny a 

rozepsány hlavní faktory, které tento podnik ovlivňují z vnitřního a vnějšího prostředí.  

V metodické části byl popsán problém a cíl výzkumu. Následně bylo také nadefinováno 

pět hypotéz. Dále je zde uvedeno, jak probíhala pilotáž, předvýzkum a jak byla data sesbírána. 

Jednalo se o sběr pomocí dotazníku nereprezentativní technikou vhodného úsudku. V této 

kapitole je také rozepsán rozpočet výzkumu a plán činností, který byl bez větších odchylek 

dodržen. 

Poté byla data sesbíraná pomocí dotazníků převedena do rozhraní programu SPSS. 

Následovala tedy analytická část. V uvedeném analytickém softwaru bylo provedeno třídění 

prvního a druhého stupně tak, aby mělo co největší vypovídací hodnotu pro výzkum. 

Výsledky třídění byly zpracovány do příslušných tabulek a grafů. Tyto výstupy byly posléze 

okomentovány. Během celého výzkumu byla také užita sekundární data od pracovníků 

kavárny a spolupracovníků z oboru. 

Pro praktické využití výzkumu jsou v závěru práce rozepsány návrhy na zlepšení služeb 

Base Campu seřazené do příslušných subkapitol. Tyto návrhy by měly reálně pomoci kavárně 

při získání nových zákazníků a udržení stávajících zákazníků s co největší možnou mírou 

jejich spokojenosti. 

  

 

 

 



51 

 

Seznam použité literatury 

[1] BERÁNEK, Jaromír a Pavel KOTEK. Řízení hotelového provozu. Praha: Mag 

Consulting, 2007. 240s. ISBN 978-80-86724-30-0. 

[2] KARLOF, Bengt a Frederik H.LOVINGSSON. Management od a do z. 1.vyd. 

Brno: Computer Press, 2006. 310 s. ISBN 80-251-1001-X. 

[3] KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4.vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2007. 

1042 s. ISBN 80-247-1545-7. 

[4] KOZEL, Roman et al. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X. 

[5] MALÝ, Václav. Marketingový výzkum – Teorie a praxe. Praha: Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 2004. 181s. ISBN 80-245-0761-7. 

[6] MIŠOVIČ Ján. V hlavní roli otázka : (průvodce přípravou otázek v sociologických 

a marketingových výzkumech). 1. vyd. Praha, 2001. 67s. ISBN 80-238-6500-5. 

[7] NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vyd. 

Praha: Management Press, 2004. 336 s. ISBN 80-7261-110-0. 

[8] PELSMACKER, Patrike de. et al. Marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2003. 600 s. ISBN: 80-247-0254-1. 

[9] VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. 

[10] MANAGEMENT KVALITY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU. 

Spokojenost zákazníka v dodavatelské síti: předpoklady sběr dat a hodnocení, 

potenciál. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2001. 62 s.                    

ISBN 80-02-01437-5. 

[11] WHITELEY, Richard C. Podnik řízený zákazníkem. 1.vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1993. 231 s. ISBN 80-85605-69-4. 

[12] HOYER, Wayne D. a Deborah J. MACINNIS. Consumer Behavior. 4. vyd. 

Boston: Houston Mifflin, 2007. ISBN 978-0-618-64372-1. 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=00084605BD&L=00&KDE=017&RET=978%2D80%2D86724%2D30%2D0+%28bro%C5%BE%2E%29


52 

 

[13] WAGNEROVÁ, Irena a Eva BAAROVÁ. Mystery shopping. Psychologie 

v ekonomické praxi, 2008, č. 1-2. ISSN 0033- 300X. 

[14] ŠŮSTKOVÁ, Hana. Měření spokojenosti zákazníků na business trhu. Ekonomika, 

management, inovace, 2011, č. 1, s. 74. ISSN 1804-1299. 

[15] FONTENOTOVÁ Gwen, Lucy HENKEOVÁ. Jednejte ke spokojenosti 

zákazníka. Převzato z časopisu Quality Progress, 2006, SVĚT KVALITY, 

č.1/2006. [cit. 2012-03-01]. Dostupné z: 

http://www.eiso.cz/digitalAssets/4053_Svet34-40.pdf 

[16] OFICIÁLNÍ STRÁNKY BASE CAMPU PŘEROV [online], 2012,               

[cit 2012-04-01] Dostupné z: http://www.bcprerov.cz  

[17] LOŠŤÁKOVÁ, Hana. Vliv spokojenosti zákazníků na ziskovost podniku. Česká 

marketingová společnost [online]. 2007, [cit 2012-02-02]. Dostupné z: 

http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2007100011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eiso.cz/digitalAssets/4053_Svet34-40.pdf
http://www.bcprerov.cz/
http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2007100011


53 

 

Seznam zkratek 

aj. – a jiné 

atd. – a tak dále 

atp. – a tak podobně 

č. – číslo 

mj. – mimo jiné 

MSZ – míra spokojenosti zákazníka 

např. – například 

odst. – odstavec 

popř. – popřípadě 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences 

 



 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Prohlašuji, že 

- jsem byl seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, 

v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím 

s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 

(až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 11. května 2012  

                       

 

 

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

                                                                                                  Koutný Vojtěch 

 



 

 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Příloha č. 2 - Frekvenční tabulky 

Příloha č. 3 - Grafy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník 

Dobrý den,  
Jsem studentem VŠB-TU Ostrava oboru marketing a obchod. Chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé 
bakalářské práce a zároveň pomůže vedení Base Campu ke zlepšení Vám nabízených služeb. Dotazník je zcela anonymní a informace v něm 
nebudou žádným způsobem zneužity. 
 
U každé otázky, není-li určeno jinak, zakroužkujte, prosím, pouze  jednu Vámi zvolenou odpověď. 
 
Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování. 
 
 

1. Navštěvuji Base Camp za účelem využití: 
A) pouze kavárny                     (Pokud jste zvolil/a odpověď A), přeskočte na otázku č.3.) 
B) pouze lezecké stěny 
C) kavárny i lezecké stěny 

 
2. Ohodnoťte, prosím, charakteristiky lezecké stěny podle Vaší spokojenosti. 

 
Obtížnost                                                        spokojen     1       2       3      4       5     nespokojen 
Obsazenost stěny v době mé návštěvy     spokojen     1       2       3      4       5     nespokojen 
Příslušenství (sprcha)                                 dostačující     1       2       3      4       5    nedostačující 
Nabídka iontových nápojů                        vyhovující      1       2       3      4       5    nevyhovující  

 
  Pokud jste na otázku č.1. odpověděli variantu B) přeskočte nyní na otázku č.18. 
 

3. Jak často si objednáváte na Base Campu kávu: 
A) Při každé návštěvě 
B) Často  ( vícekrát za měsíc ) 
C) Příležitostně  ( jednou do půl roku ) 
D) Vůbec                                 (Pokud jste zvolil/a odpověď D), přeskočte na otázku č.5.) 

 
4. Ohodnoťte, prosím, následující charakteristiky kávy podle vaší spokojenosti.  

1 – nejlepší, 5 – nejhorší 
 
A) Chuť                                 1        2         3        4        5 
B) Vzhled                         1        2         3        4        5 
C) Servis (cukr, sušenka)              1        2         3        4        5 
D) Cena                                    1        2         3        4        5 
E) Rozmanitost nabídky         1        2         3        4        5      

 
5. Jak často si na Base Campu objednáváte pivo Bernard? 

 
A) Při každé návštěvě 
B) Často  ( vícekrát za měsíc ) 
C) Příležitostně ( jednou do půl roku ) 
D) Vůbec                     (Pokud jste zvolil/a odpověď D), přeskočte na otázku č.7.) 
 

6. Jste spokojen/a s nabízenou značkou piva? 
A) Ano, pivo Bernard mi vyhovuje 
B) Značka piva pro mne není rozhodující 
C) Ne, uvítal/a bych rozšíření sortimentu čepovaného piva. 

Pokud zvolíte odpověď C), uveďte, prosím, značku piva, která podle Vás na Base Campu chybí ………………………………………… 
 

7. Objednáváte-li si na Base Campu pizzu, ohodnoťte prosím následující charakteristiky podle Vaší spokojenosti. Jinak přejděte 
k otázce č. 9. 
1 – nejvíce spokojen, 5 – nejméně spokojen 
  
A) Množství objednaných surovin         1        2         3        4         5 
B) Kvalita surovin                                      1        2         3        4         5 
C) Těsto                                                       1       2         3        4         5 
D) Teplota                                                   1        2         3        4         5 
E) Doba čekání na pizzu                  1       2         3        4         5 
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8. Vyhovuje Vám dodavatel pizzy Per Tutto? 
 
A) Ano 
B) Ne 

Pokud zvolíte odpověď „Ne“  uveďte, prosím, návrh Vámi preferovaného dodavatele v Přerově. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
9. Ohodnoťte , prosím, následující faktory spojené s posezením na letní zahrádce Base Campu podle Vaší spokojenosti. 

1 – nejlepší, 5 – nejhorší 
 
A) Rychlost obsluhy                                    1        2         3        4        5       neumím posoudit 
B) Ochota obsluhy                                      1        2         3        4        5       neumím posoudit 
C) Čistota                                                      1        2         3        4        5       neumím posoudit 
D) Nábytek                                                    1        2         3        4        5       neumím posoudit 
E) Ostatní vybavení (dětský koutek)        1        2         3        4        5       neumím posoudit 

 
 

10. Ohodnoťte , prosím, následující faktory spojenými s posezením uvnitř Base Campu, podle Vaší spokojenosti. 
1 – nejlepší, 5 – nejhorší 
 
A) Rychlost obsluhy                                     1        2         3        4        5        neumím posoudit 
B) Ochota obsluhy                                       1        2         3        4        5        neumím posoudit 
C) Čistota                                        1        2         3        4        5        neumím posoudit 
D) Nábytek                                                    1        2         3        4        5        neumím posoudit 
E) Ostatní vybavení (dětský koutek)        1        2          3        4       5        neumím posoudit 

 
11. O Base Campu jste se dozvěděl/a: (možnost výběru více odpovědí) 

A) Od známých, kamarádů 
B) Internet 
C) Noviny, letáky 
D) Jinak   

 
12. Jak často se účastníte tematických přednášek na Base Campu? 

A) Vůbec  (Pokud jste zvolili odpověď A), přeskočte na otázku č. 15.)              
B) Příležitostně 
C) Často  
D) Pravidelně 

 
13. Ohodnoťte, prosím, jednotlivé atributy Vámi navštívených přednášek podle Vaší spokojenosti: 

1 – nejlepší, 5 – nejhorší 
 
A) Téma                                                     1        2         3        4        5 
B) Informační kvalita                               1        2         3        4        5 
C) Přednášející                                          1        2         3        4        5 
D) Rychlost obsluhy při přednášce        1        2         3        4        5 

 
14. Využili byste možnosti internetového hlasování o tématech přednášek? 

A) Ano 
B) Ne 

 
15. Účastnili jste se nějaké tematické akce na Base Campu? (Mexico party, Hawaiská party, Cestovatelský festival aj.) 

 
A)   Ano 
B)   Ne 
C)   O takových akcích nevím 
 
(Pokud jste zvolili jinou odpověď než odpověď  A), přeskočte nyní na otázku č. 18.) 

 
16. Uvítali byste více takových tematických akcí? 

A) Ano, uvítal/a bych tyto akce častěji 
B) Časové intervaly, v jakých se akce konají, jsou vyhovující 
C) Akce by bylo vhodné pořádat méně často 

 
 

17. Uveďte, prosím, Váš návrh na téma další tematiké akce (jinak nechte pole volné):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

18. Doporučili byste Base Camp svým známým a přátelům? 
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A) Rozhodně ano 
B) Spíše ano 
C) Nevím 
D) Spíše ne 
E) Rozhodně ne 
 

19. Jste kuřák: 
A) Ano 

B) Ne 

 

20. Pohlaví:                          

A) muž  

B) žena 

 

21. Věk: 

A) 15-19 

B) 20-24 

C) 25-35 

D) 36-55 

E) 56 a více 

 

22. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

A) Základní 

B) Střední bez maturity 

C) Střední s maturitou 

D) Vysokoškolské 

 

 

23. Máte-li jiné návrhy na zlepšení, nebo připomínky, které v dotazníku nebyly obsaženy, uveďte je, prosím, zde: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 2 – Frekvenční abulky 

Tabulka č. 5. 1  

Účel návštěvy 

pohlaví 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muž  pouze kavárny 56 57,7 57,7 57,7 

pouze lezecké stěny 9 9,3 9,3 67,0 

kavárny i lezecké stěny 32 33,0 33,0 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

žena  pouze kavárny 43 64,2 64,2 64,2 

kavárny i lezecké stěny 24 35,8 35,8 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

 

Tabulka č. 5. 2 

lezecká stěna – spokojenost s obsazeností 

účel návštěvy 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

pouze kavárny Missing System 99 100,0   

pouze lezecké stěny  velmi spokojen 2 22,2 22,2 22,2 

2 1 11,1 11,1 33,3 

3 1 11,1 11,1 44,4 

4 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

kavárny i lezecké stěny  velmi spokojen 17 30,4 30,4 30,4 

2 24 42,9 42,9 73,2 

3 13 23,2 23,2 96,4 

4 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  
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Tabulka č. 5. 3 

káva – spokojenost s cenou 

jak často - káva 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

při každé návštěvě  velmi spokojen 8 38,1 38,1 38,1 

2 6 28,6 28,6 66,7 

3 3 14,3 14,3 81,0 

4 2 9,5 9,5 90,5 

velmi nespokojen 2 9,5 9,5 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

často  velmi spokojen 7 23,3 23,3 23,3 

2 17 56,7 56,7 80,0 

3 5 16,7 16,7 96,7 

4 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

příležitostně  velmi spokojen 7 17,5 17,5 17,5 

2 23 57,5 57,5 75,0 

3 9 22,5 22,5 97,5 

4 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

vůbec Missing System 64 100,0   
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Tabulka č. 5. 4 

spokojenost se značkou piva 

jak často - pivo 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

při každé návštěvě  Bernard vyhovuje 33 71,7 71,7 71,7 

značka není rozhodující 5 10,9 10,9 82,6 

zubr 2 4,3 4,3 87,0 

Pilsner Urquell 2 4,3 4,3 91,3 

Svijany 2 4,3 4,3 95,7 

jiné 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

často  Bernard vyhovuje 23 59,0 59,0 59,0 

značka není rozhodující 9 23,1 23,1 82,1 

zubr 4 10,3 10,3 92,3 

Svijany 2 5,1 5,1 97,4 

jiné 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

příležitostně  Bernard vyhovuje 18 46,2 46,2 46,2 

značka není rozhodující 13 33,3 33,3 79,5 

zubr 3 7,7 7,7 87,2 

Pilsner Urquell 1 2,6 2,6 89,7 

Svijany 2 5,1 5,1 94,9 

jiné 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

vůbec Missing System 31 100,0   
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Tabulka č. 5. 5 

spokojenost s dodavatelem pizzy 

pizza - doba čekání 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

velmi spokojen  ano 4 100,0 100,0 100,0 

2  ano 12 75,0 75,0 75,0 

Pepin 3 18,8 18,8 93,8 

jiná 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

3  ano 20 83,3 83,3 83,3 

Pepin 3 12,5 12,5 95,8 

Madona 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

4  ano 18 60,0 60,0 60,0 

Pepin 8 26,7 26,7 86,7 

Madona 3 10,0 10,0 96,7 

jiná 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

velmi nespokojen  ano 3 42,9 42,9 42,9 

Pepin 2 28,6 28,6 71,4 

Madona 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 

Tabulka č. 5. 6 

frekvence návštěvnosti přednášek 

pohlaví Frequency Percent Valid Percent Cumulative percent 

muž  vůbec 53 54,6 60,2 60,2 

příležitostně 26 26,8 29,5 89,8 

často 7 7,2 8,0 97,7 

pravidelně 2 2,1 2,3 100,0 

Total 88 90,7 100,0  

Missing System 9 9,3   

Total 97 100,0   

žena  vůbec 37 55,2 55,2 55,2 

příležitostně 21 31,3 31,3 86,6 

často 7 10,4 10,4 97,0 

pravidelně 2 3,0 3,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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Tabulka č. 5. 7 

návštěvnost přednášek podle věku 

věk 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

15-19  vůbec 17 63,0 65,4 65,4 

příležitostně 8 29,6 30,8 96,2 

často 1 3,7 3,8 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Missing System 1 3,7   

Total 27 100,0   

20-24  vůbec 23 52,3 54,8 54,8 

příležitostně 16 36,4 38,1 92,9 

často 2 4,5 4,8 97,6 

pravidelně 1 2,3 2,4 100,0 

Total 42 95,5 100,0  

Missing System 2 4,5   

Total 44 100,0   

25-35  vůbec 27 55,1 57,4 57,4 

příležitostně 12 24,5 25,5 83,0 

často 5 10,2 10,6 93,6 

pravidelně 3 6,1 6,4 100,0 

Total 47 95,9 100,0  

Missing System 2 4,1   

Total 49 100,0   

36-55  vůbec 23 59,0 62,2 62,2 

příležitostně 9 23,1 24,3 86,5 

často 5 12,8 13,5 100,0 

Total 37 94,9 100,0  

Missing System 2 5,1   

Total 39 100,0   

56 a více  příležitostně 2 40,0 66,7 66,7 

často 1 20,0 33,3 100,0 

Total 3 60,0 100,0  

Missing System 2 40,0   

Total 5 100,0   
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Tabulka č. 5. 8 

hlasování o přednáškách na internetu 

přednášky - téma 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

velmi spokojen   ano 24 63,2 63,2 63,2 

ne 14 36,8 36,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

2  ano 11 47,8 47,8 47,8 

ne 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

3  ano 2 50,0 50,0 50,0 

ne 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Tabulka č. 5. 9 

 

tematické akce - účast  

věk 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

15-19  ano 9 33,3 34,6 34,6 

ne 14 51,9 53,8 88,5 

o takových akcích nevím 3 11,1 11,5 100,0 

Total 26 96,3 100,0  

Missing System 1 3,7   

Total 27 100,0   

20-24  ano 18 40,9 42,9 42,9 

ne 23 52,3 54,8 97,6 

o takových akcích nevím 1 2,3 2,4 100,0 

Total 42 95,5 100,0  

Missing System 2 4,5   

Total 44 100,0   

25-35  ano 19 38,8 40,4 40,4 

ne 26 53,1 55,3 95,7 

o takových akcích nevím 2 4,1 4,3 100,0 

Total 47 95,9 100,0  

Missing System 2 4,1   

Total 49 100,0   

36-55  ano 4 10,3 10,8 10,8 

ne 33 84,6 89,2 100,0 

Total 37 94,9 100,0  
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věk 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

56 a více  ano 2 40,0 66,7 66,7 

ne 1 20,0 33,3 100,0 

Total 3 60,0 100,0  

Missing System 2 40,0   

Total 5 100,0   

 

Tabulka č. 5. 10 

kavárna - ostatní vybavení 

pohlaví 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

muž  velmi spokojen 24 24,7 38,1 38,1 

2 25 25,8 39,7 77,8 

3 10 10,3 15,9 93,7 

4 3 3,1 4,8 98,4 

velmi nespokojen 1 1,0 1,6 100,0 

Total 63 64,9 100,0  

Missing System 34 35,1   

Total 97 100,0   

žena  velmi spokojen 19 28,4 36,5 36,5 

2 23 34,3 44,2 80,8 

3 8 11,9 15,4 96,2 

4 2 3,0 3,8 100,0 

Total 52 77,6 100,0  

Missing System 15 22,4   

Total 67 100,0   

 

Tabulka č. 5. 11 

doporučení 

kuřák Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ano  rozhodně ano 19 50,0 50,0 50,0 

spíše ano 19 50,0 50,0 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

ne  rozhodně ano 98 77,8 77,8 77,8 

spíše ano 27 21,4 21,4 99,2 

nevím 1 ,8 ,8 100,0 

Total 126 100,0 100,0  
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Tabulka – Hlavní služby 

hlavní služby 

 

pohlaví 

muž žena 

Count Subtable N % Count Subtable N % 

lezecká stěna - obtížnost velmi spokojen 18 27,7% 8 12,3% 

2 18 27,7% 9 13,8% 

3 4 6,2% 7 10,8% 

4 1 1,5% 0 ,0% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

lezecká stěna - obsazenost velmi spokojen 12 18,5% 7 10,8% 

2 15 23,1% 10 15,4% 

3 7 10,8% 7 10,8% 

4 7 10,8% 0 ,0% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

lezecká stěna - příslušenství dostačující 16 24,6% 8 12,3% 

2 19 29,2% 7 10,8% 

3 3 4,6% 8 12,3% 

4 1 1,5% 0 ,0% 

nedostačující 2 3,1% 1 1,5% 

lezecká stěna - iontové 

nápoje 

vyhovující 21 32,3% 14 21,5% 

2 13 20,0% 4 6,2% 

3 6 9,2% 6 9,2% 

4 1 1,5% 0 ,0% 

nevyhovující 0 ,0% 0 ,0% 

káva - chuť velmi spokojen 17 18,7% 20 22,0% 

2 17 18,7% 26 28,6% 

3 4 4,4% 4 4,4% 

4 2 2,2% 0 ,0% 

velmi nespokojen 0 ,0% 1 1,1% 

káva - vzhled velmi spokojen 17 18,7% 23 25,3% 

2 18 19,8% 23 25,3% 

3 5 5,5% 4 4,4% 

4 0 ,0% 0 ,0% 

velmi nespokojen 0 ,0% 1 1,1% 

káva - servis velmi spokojen 19 20,9% 28 30,8% 

2 9 9,9% 8 8,8% 

3 9 9,9% 5 5,5% 

4 3 3,3% 9 9,9% 

velmi nespokojen 0 ,0% 1 1,1% 
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      Count 

     (muž)    

Subtable N % 

        (muž)    

Count 

(žena) 

Subtable N % 

(žena) 

 

káva - cena 

 

velmi spokojen 

 

9 

 

9,9% 

 

13 

 

14,3% 

2 21 23,1% 25 27,5% 

3 8 8,8% 9 9,9% 

4 1 1,1% 3 3,3% 

velmi nespokojen 1 1,1% 1 1,1% 

káva - rozmanitost velmi spokojen 14 15,4% 16 17,6% 

2 19 20,9% 17 18,7% 

3 6 6,6% 16 17,6% 

4 1 1,1% 2 2,2% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

spokojenost - značka piva Bernard vyhovuje 51              41,1% 23              18,7% 

značka není rozhodující 15              12,1% 12               9,7% 

Zubr 7               5,6% 2               1,6% 

Pilsner Urquell 3               2,4% 0                 ,0% 

Svijany 3               2,4% 3                2,4% 

jiné 4               3,2% 1                0,8% 

 

Tabulka – Doplňkové služby 

 doplňkové služby 

 

pohlaví 

muž žena 

Count Subtable N % Count Subtable N % 

pizza - množství surovin velmi spokojen 8 9,9% 13 16,0% 

2 27 33,3% 20 24,7% 

3 9 11,1% 2 2,5% 

4 1 1,2% 1 1,2% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

pizza - kvalita surovin velmi spokojen 6 7,4% 6 7,4% 

2 27 33,3% 26 32,1% 

3 8 9,9% 2 2,5% 

4 4 4,9% 2 2,5% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

pizza - těsto velmi spokojen 12 14,8% 11 13,6% 

2 17 21,0% 18 22,2% 

3 11 13,6% 5 6,2% 

4 5 6,2% 2 2,5% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 
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 Count 

(muž)       

Subtable N % 

(muž) 

Count 

(žena) 

Subtable N % 

       (žena) 

pizza - teplota velmi spokojen 13 16,0% 13 16,0% 

2 19 23,5% 18 22,2% 

3 8 9,9% 4 4,9% 

4 5 6,2% 1 1,2% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

pizza - doba čekání velmi spokojen 2 2,5% 2 2,5% 

2 11 13,6% 5 6,2% 

3 12 14,8% 12 14,8% 

4 17 21,0% 13 16,0% 

velmi nespokojen 3 3,7% 4 4,9% 

vyhovuje dodavatel? ano 31 38,3% 26 32,1% 

Pepin 9 11,1% 7 8,6% 

Madona 4 4,9% 2 2,5% 

jiná 1 1,2% 1 1,2% 

jak často - přednášky vůbec 53 34,2% 37 23,9% 

příležitostně 26 16,8% 21 13,5% 

často 7 4,5% 7 4,5% 

pravidelně 2 1,3% 2 1,3% 

přednášky - téma velmi spokojen 19 29,2% 19 29,2% 

2 13 20,0% 10 15,4% 

3 3 4,6% 1 1,5% 

4 0 ,0% 0 ,0% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

přednášky - informační 

kvalita 

velmi spokojen 11 16,9% 11 16,9% 

2 21 32,3% 17 26,2% 

3 3 4,6% 2 3,1% 

4 0 ,0% 0 ,0% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

přednášky - přednášející velmi spokojen 14 21,5% 13 20,0% 

2 17 26,2% 14 21,5% 

3 3 4,6% 3 4,6% 

4 1 1,5% 0 ,0% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

přednášky - rychlost 

obsluhy 

velmi spokojen 4 6,2% 6 9,2% 

2 11 16,9% 12 18,5% 

3 15 23,1% 7 10,8% 

4 5 7,7% 5 7,7% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

hlasování o přednáškách 

na internetu 

ano 17 26,2% 20 30,8% 

ne 18 27,7% 10 15,4% 
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tematické akce účast 

 

 

 

 

ano 

Count 

    (muž)       

 

 

30 

Subtable N % 

        (muž) 

 

 

19,4% 

Count 

 (žena) 

 

     

       22 

Subtable N % 

       (žena) 

 

 

14,2% 

 

ne 

 

56 

 

36,1% 

 

41 

 

26,5% 

o takových akcích nevím 2 1,3% 4 2,6% 

intervaly tematických akcí ano, uvítal/a bych tyto akce 

častěji 

15 28,8% 10 19,2% 

časové intervaly jsou 

vyhovující 

15 28,8% 12 23,1% 

akce by bylo vhodné pořádat 

méně často 

0 ,0% 0 ,0% 

 

Tabulka – Posezení na zahrádce a uvnitř kavárny 

posezení na zahrádce a uvnitř kavárny 

 

kuřák 

ano ne 

Count Subtable N % Count Subtable N % 

zahrádka - rychlost obsluhy velmi spokojen 7 4,6% 24 15,9% 

2 28 18,5% 61 40,4% 

3 2 1,3% 24 15,9% 

4 0 ,0% 4 2,6% 

velmi nespokojen 1 ,7% 0 ,0% 

zahrádka - ochota obsluhy velmi spokojen 18 11,9% 59 39,1% 

2 18 11,9% 38 25,2% 

3 2 1,3% 15 9,9% 

4 0 ,0% 1 ,7% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

zahrádka - čistota velmi spokojen 17 11,3% 50 33,1% 

2 17 11,3% 41 27,2% 

3 4 2,6% 22 14,6% 

4 0 ,0% 0 ,0% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

zahrádka - nábytek velmi spokojen 13 8,7% 42 28,2% 

2 21 14,1% 47 31,5% 

3 4 2,7% 20 13,4% 

4 0 ,0% 2 1,3% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 
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 Count 

(kuřák) 

Subtable N % 

(kuřák) 

Count 

(kuřák) 

Subtable N % 

(kuřák) 

zahrádka - ostatní vybavení velmi spokojen 10 8,8% 28 24,8% 

2 13 11,5% 37 32,7% 

3 6 5,3% 15 13,3% 

4 0 ,0% 3 2,7% 

velmi nespokojen 0 ,0% 1 ,9% 

kavárna - rychlost obsluhy velmi spokojen 16 10,3% 56 36,1% 

2 20 12,9% 46 29,7% 

3 2 1,3% 13 8,4% 

4 0 ,0% 2 1,3% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

kavárna - ochota obsluhy velmi spokojen 23 14,8% 85 54,8% 

2 14 9,0% 24 15,5% 

3 1 ,6% 6 3,9% 

4 0 ,0% 2 1,3% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

kavárna - čistota velmi spokojen 22 14,2% 73 47,1% 

2 12 7,7% 33 21,3% 

3 4 2,6% 11 7,1% 

4 0 ,0% 0 ,0% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

kavárna - nábytek velmi spokojen 16 10,3% 61 39,4% 

2 18 11,6% 39 25,2% 

3 3 1,9% 14 9,0% 

4 1 ,6% 3 1,9% 

velmi nespokojen 0 ,0% 0 ,0% 

kavárna - ostatní vybavení velmi spokojen 11 9,6% 32 27,8% 

2 11 9,6% 37 32,2% 

3 6 5,2% 12 10,4% 

4 0 ,0% 5 4,3% 

velmi nespokojen 1 ,9% 0 ,0% 
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Tabulka – Identifikační otázky 

Identifikační otázky 

 Count Subtable N % 

účel návštěvy pouze kavárny 99 60,4% 

pouze lezecké stěny 9 5,5% 

kavárny i lezecké stěny 56 34,1% 

kuřák ano 38 23,2% 

ne 126 76,8% 

pohlaví muž 97 59,1% 

žena 67 40,9% 

věk 15-19 27 16,5% 

20-24 44 26,8% 

25-35 49 29,9% 

36-55 39 23,8% 

56 a více 5 3,0% 

vzdělání základní 20 12,2% 

střední bez maturity 17 10,4% 

střední s maturitou 89 54,3% 

vysokoškolské 38 23,2% 
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Příloha č. 3 – Grafy 

Graf č. 1 – Spokojenost s dobou čekání na pizzu 

 

Zdroj: [vlastní] 

 

Graf č. 2 – Jak často se respondenti účastní přednášek 

 

Zdroj: [vlastní] 
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Graf č. 3 – Jak se respondenti o kavárně dozvěděli 

 

Zdroj: [vlastní] 


