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Poděkování: 
 

„Děkuji vedoucí bakalářské práce paní Ing. Simoně Matuškové, za její 

vedení, připomínky, cenné rady a čas strávený při konzultacích. Dále chci 

poděkovat vedení společnosti Dk-Akord za poskytnuté materiály a možnost 

provést v restauraci průzkum.“  



Anotace 

 Tématem této bakalářské práce je marketingový výzkum pro společnost DK-Akord, 

s.r.o. Společnost se nachází v Ostravě-Zábřehu a nabízí široké kulturní vyžití pro veřejnost. 

Úkolem této práce je především zjistit spokojenost zákazníků v restauraci Akord, která zde 

nabízí gastronomické služby. Významnou částí práce je pak kapitola Návrhy a doporučení, 

v níž jsou navržena případná řešení případných nedostatků, které z výzkumu vyplynou. 

Marketingový výzkum budu provádět pomocí dotazníků jako jednou z možných technik 

dotazování.  

Klíčová slova: marketing, marketingový výzkum, spokojenost zákazníků, dotazník, 

cena, množství. 

 

Summary 
 

The topic of this Thesis is a marketing research for a company DK-Akord, s.r.o. 

The company is situated in Ostrava-Zábřeh and offers a wide range of cultural activities to 

the public. The goal of this research is to determine customer satisfaction in the restaurant 

Akord, which offers catering services. An important part of the thesis is chapter "Proposals 

and recommendations" which are proposed to resolve any possible weaknesses that arise 

from the research. Marketing research will be done using questionnaires as one of the 

possible interrogation techniques. 

 

Keywords: Marketing, marketing research, customer satisfaction, questionnaire, price, 

quantity. 



Obsah: 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 1 

2 TEORIE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU ................................................................... 3 

2.1 Marketing ............................................................................................................ 3 

2.2 Marketingový výzkum ........................................................................................ 3 

3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ..........................................................................10 

3.1 Historie společnosti ........................................................................................... 10 

3.2 Současný stav společnosti ................................................................................. 11 

4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM A ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT ..................................14 

4.1 Charakteristika marketingového výzkumu ......................................................... 14 

4.2 Sběr dat ............................................................................................................. 14 

4.3 Výsledky dotazníku ........................................................................................... 15 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ............................................................................................28 

6 ZÁVĚR ..............................................................................................................................30 

 

 

 



Jan Pačák: Marketingový výzkum 
 
 

2012  1 
 
 

1 Úvod 

Díky ekonomické krizi, která vypukla ke konci roku 2008 v USA a lavinovitě se 

přesouvala do celého světa včetně ČR, se čím dál tím více ukazuje, že pouze podniky, 

které mají spokojené zákazníky, jsou schopny v těchto nelehkých časech přežít. Restaurace 

jsou v současné konkurenci nuceny bojovat o každého zákazníka a samozřejmě se snaží, 

aby mohly nabídnout vždy něco navíc. Jednou z možností, jak porozumět zákazníkům 

a jejich potřebám, je provádění marketingových výzkumů, neboť je to právě zákazník, kdo 

má peníze a za ně očekává profesionální služby. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral marketingový výzkum ve společnosti 

DK-Akord. V této společnosti nebyl nikdy dříve podobný výzkum prováděn, a proto není 

možné srovnat výsledky s minulým obdobím. Vzhledem k dlouhodobé pracovní zkušenosti 

v DK-Akord jsem požádal pana vedoucího Jaroslava Vaška o umožnění provést 

marketingový výzkum právě tam. Díky znalosti tohoto podniku mne samotného zajímalo, 

co si o této restauraci myslí hosté a jak jsou zde spokojeni. Důležité je si uvědomit, že 

nespokojený zákazník může přestat restauraci navštěvovat, čímž by došlo k poklesům 

tržeb. Ve velké většině případů je ztráta zákazníka v restauraci způsobena především 

nespokojeností s jídlem, případně s obsluhou. Cílem mé bakalářské práce je tedy průzkum 

spokojenosti zákazníků se službami, které DK-Akord nabízí.  

Celá práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitolou je tento úvod. Ve druhé části 

se zaobírám teorií marketingového výzkumu, kde popisuji, co je to marketing, 

marketingový výzkum, důvod jeho vzniku, a dále také se zaměřuji na proces, jakým se 

marketingový výzkum provádí. Součástí této kapitoly jsou také jednotlivé techniky, které 

mohou být pro sběr informací využity.  

V třetí části této práce se zabývám samotným podnikem DK-Akord, a to od položení 

základního kamene v roce 1956 až do současnosti. V této kapitole jsou pak popsána 

i jednotlivá střediska, která DK-Akord tvoří.  

Čtvrtá část mé práce je nazvána Marketingový výzkum a analýza získaných dat. Jedná 

se o nejdelší část, v níž popisuji jak sběr informací včetně jeho průběhu, tak zde rozebírám 
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jednotlivé odpovědi k otázkám z dotazníku (příloha 3). Součástí této kapitoly jsou i mé 

vlastní komentáře k otázkám. U těch nejdůležitějších jsem pro lepší přehlednost vytvořil 

grafy a tabulku.  

V páté kapitole jsem se snažil doporučit vedení společnosti možnosti řešení zjištěných 

nedostatků. Poslední šestá část je závěr, ve kterém hodnotím celou práci. 
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2 Teorie marketingového výzkumu 

2.1 Marketing 

Marketing dnes není jen věda o reklamě nebo prodejních technikách, přestože 

všeobecně je toto vnímání běžně rozšířené. Tento názor vychází z toho, že lidé jsou 

neustále vystavováni mnohým reklamám vytvářeným firmami, které se snaží prodat své 

výrobky. Zatímco firmy se snaží prodat za co nejvyšší cenu co největší množství výrobků 

(služeb), kupující má naopak zájem koupit co nejlevněji a s co nejvyšší kvalitou. 

Marketing ovšem není jen o reklamě. Reklama je jen jedna z funkcí marketingu, a to 

bezprostředně ani nemusí být ta nejdůležitější. 

Dnes již není marketing jen o tom, kupujícího přesvědčit o koupi a prodat výrobek 

(službu). Marketing je celková péče o zákazníky, ať už o ty, které podnik již získal, nebo 

ty, které teprve získat plánuje. Péče rozhodně nekončí prodejem, neboť je spousta dalších 

aktivit, které prodávající může kupujícímu nabídnout (servis, příslušenství, komplementy). 

V současné době je hlavním cílem marketingu porozumět zákazníkům tak, aby byly 

vyráběny ty produkty, které uspokojí potřeby zákazníků za přijatelnou cenu.  

Významů slova marketing existuje celá řada, pro potřeby této bakalářské práce jsem 

vybral definici Philipa Kotlera a Garyho Armstronga, kteří tvrdí, že marketing je 

společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny uspokojují 

své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.  

2.2 Marketingový výzkum 

Důvodem vzniku marketingového výzkumu nebyla snaha porozumět zákazníkům, 

ale identifikace jednotlivých technik, které by měly vést k zvýšení tržeb. Později přišli 

obchodníci na to, že pokud porozumí zákazníkům, budou nabízet právě ty výrobky, které 

uspokojí jejich potřeby za přijatelnou cenu, a tím dojde ke zvýšení tržeb. Teprve po tomto 

zjištění přišly do módy dotazníky, průzkumy a skupinové rozhovory. 
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Dnes marketingoví pracovníci používají velkou řadu různých technik k provádění 

marketingových výzkumů, a to nejen aby porozuměli spotřebitelům, ale i trhům a své 

vlastní marketingové efektivnosti. 

Definic marketingového výzkumu je celá řada, uvedu zde dvě, které pokládám 

za nejvýznamnější. 

Dle Svobodové je marketingový výzkum cílevědomá a organizovaná činnost 

směřující k opatření informací o vnějším okolí podniku, o relevantním trhu, popř. o některé 

části takového trhu. Zajišťuje všechny typy informací, které jsou pro podnik důležité a není 

možno je získat z některé jiné části marketingového informačního systému.  

Philip Kotler a Gary Amstrong tvrdí, že cílem marketingového výzkumu je 

systematické plánování, shromaždování, analýza a vyhodnocování informací potřebných 

pro účinné řešení konkrétních marketingových problémů.  

Proces marketingového výzkumu 

Proces marketingového výzkumu není vždy stejný, ale dá se zobecnit a rozdělit 

na dvě hlavní etapy sestávajících z dalších dílčích částí. První etapou je příprava 

výzkumu, která zahrnuje: 

 identifikaci určitého problému nebo příležitosti,  

 analýza situace, 

 plán výzkumného projektu.  

Druhá etapa se nazývá realizace výzkumu a zahrnuje: 

 samotný sběr dat,  

 zpracování získaných dat,  

 analýza a implementace dat, 

 Podání výsledků výzkumu, příprava a předložení výzkumné zprávy.  
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Identifikace určitého problému nebo příležitosti 

 Existence řešeného problému, popř. identifikace určité příležitosti, které můžeme 

využít, vede k uvědomění si určitého marketingového problému. Tento problém je nutno 

převést do takové podoby, aby byla příležitost dobře identifikovatelná a problém řešitelný. 

V této fázi je velice důležitá komunikace mezi manažerem a výzkumníkem, aby došlo 

ke správné identifikaci problému. Podstatné je, aby manažer přesně definoval problémy 

a otázky, které se má pokusit výzkumník odpovědět.  

 Zde se často používají hypotézy, které poskytují předběžnou, předpokládanou 

odpověď na otázku obsaženou v problému. Tuto hypotézu pak můžeme buď potvrdit, nebo 

vyvrátit. Lze si stanovit i několik hypotéz, což ale může vést k dalším potížím, např. že 

úkol může být v konečném důsledku nerealizovatelný. Proto pak musí být problém blíže 

specifikován.  

Analýza situace 

 Zde si ověřujeme hypotézu díky předběžnému shromaždování dostupných 

informací a názorů na problém. Hledáme podstatu problému, zjišťujeme, zda má stejné 

problémy i konkurence, nebo zda se jedná o problém celé ekonomiky. Může se také jednat 

pouze o problém týkající se pouze našeho výrobku, firmy, značky, prodejny. Problém je 

třeba analyzovat a za tímto účelem je vhodné, aby výzkumný pracovník získal informace 

z dostupné literatury, tj. výročních zpráv, knih, časopisů, ve kterých by se mohla nacházet 

možná řešení tohoto problému. Výzkumný pracovník by měl získat informace z více 

zdrojů, např. i pomocí diskuze s jednotlivými experty zabývajícími se danou 

problematikou. Zde je velice důležitá komunikace mezi výzkumným pracovníkem 

a manažerem. 

 V dalších krocích výzkumu se realizují tyto aktivity: 

 Stanovení cíle výzkumu, tj. jak se jednotlivé informace získané z marketingového 

výzkumu budou využívat, v jaké by měly být formě, a kdo je bude využívat. 

 Jednotlivé cíle marketingového výzkumu převedeme do nezávislých či závislých 

proměnných. 
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 Nakonec jsou otázky formulovány do jedné nebo více hypotéz. K hypotézám se 

dobereme zkušenostmi pracovníků marketingové a ekonomické teorie a v jiných 

zase v oboru sociologie a psychologie. 

Plán výzkumného projektu 

  V této části je nutné přesně stanovit, jaké informace chci získat a jakým způsobem 

je budu zpracovávat. Plán by měl obsahovat: 

 Vysvětlení specifických postupů, 

 Popis používaných metod, 

 Rozpočet nákladů na realizaci výzkumu včetně jeho průběžné kontroly. 

Samotný sběr dat 

 V této části jde o samotný proces získávání dat. Informace můžeme získávat 

z primárních zdrojů, tj. pomocí vlastního výzkumu, nebo ze zdrojů sekundárních, tedy 

např. studiem již dříve získaných dokumentů. Sběr může provádět výzkumník sám, popř. 

s pomocníky vyškolenými k účinnému přesvědčování oslovených osob k účasti 

na výzkumu. Není možné předpokládat, že budou všichni oslovení ochotní spolupracovat, 

a proto je vhodné vymezit si na sběr dat více času, abychom získali dostatečné množství 

respondentů. 

Zpracování získaných dat 

 Po shromáždění informací dochází ke zpracování získaných údajů, přičemž způsob 

zpracování těchto dat bývá dán již před samotným sběrem. Zpracování provádíme 

především u primárních údajů. Ty musíme dále: 

 třídit – zde vyřadíme dotazníky od respondentů, kteří neodpověděli na všechny 

otázky anebo jakýmkoliv jiným způsobem porušili pravidla vyplňování, 

 upravit – tj. zjistit důležitost, úplnost a přesnost, v této části může dojít k doplnění 

nebo vyloučení údajů, 
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 klasifikovat – pro snadnější manipulaci s údaji je dobré je rozdělovat 

do jednotlivých tříd a kategorií, 

 kódovat – převést získaná data do počítačově využitelného formátu. Jedná se 

o převedení slovních výsledků do numerických znaků. 

 technicky zpracovat – jeden z nejdůležitějších úkolů, jehož cílem je analýza 

získaných dat. Vhodné je použít tabulky a grafy pro větší názornost, jasnost 

a srozumitelnost výsledků. 

Analýza a implementace dat 

 V této části je velice důležité vyhodnocení marketingového výzkumu, a to 

především z hlediska spolehlivosti. Dále se musíme vyvarovat zkreslení výsledků 

v důsledku subjektivního názoru výzkumníka na daný problém. Pokud mají být závěry 

validní, musí se opírat o informace nejen z jednoho zdroje či jednoho souboru dat. 

Podání výsledků výzkumu, příprava a předložení výzkumné zprávy 

 V závěru jasně a stručně interpretujeme zjištěná data tak, aby byly pro cílového 

příjemce jasné, srozumitelné a lehce pochopitelné. Závěr by měl obsahovat zejména 

jednotlivá doporučení, která poukazují na jednotlivé nedostatky a navrhují jejich řešení, 

což je mnohdy nejhodnotnější část celého výzkumu. 

 Zjištěné výsledky můžeme prezentovat v písemné či ústní formě. Písemná 

prezentace je nejčastěji využita ve formě závěrečné zprávy obsahující jak průběh, tak 

výsledky výzkumu. Způsob prezentace je závislý především na zadavateli, složitosti 

problému či hloubce zkoumání. 
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Techniky marketingového výzkumu 

V dnešní době využívají jednotliví marketingoví pracovníci velké množství 

různých technik a marketingových výzkumů, aby tak naplnili hlavní cíl – tedy porozumění 

zákazníkům a jejich potřebám. Mezi nejčastěji používané techniky můžeme zařadit:  

Pozorování zákazníků v prodejnách  

 Předchozí výzkumy založené na pozorování chování zákazníků v prodejnách 

obchodních domů došly k následujícím závěrům: 

 zákazníci téměř bez výjimky zamíří nejprve doprava,  

 ženy mají větší tendenci vyhýbat se užším uličkám,  

 uličkami mezi regály se muži pohybují rychleji než ženy,  

 zákazníci zpomalují tam, kde se nacházejí reflexní povrchy, naopak ve volných 

prostorách zrychlují,  

 nakupující si nevšimnou tabulí umístěných na prvních deseti metrech od vstupu 

do prodejny. [1] 

 

Pozorování lidi v domácím prostředí 

 Firmy vybírají reprezentativní vzorek domácností, ve kterých pozorovatelé zjišťují, 

jakým způsobem spotřebitelé využívají jejich výrobky. Další možností je používání 

kamerového systému instalovaného v domácnostech.  

Výzkum pomocí skupinových rozhovorů 

 Firmy často organizují jedno nebo více skupinových sezení, během kterých 

zkoumané osoby pod vedením zkušeného moderátora sdělují své zkušenosti s užíváním 

výrobku nebo služby. Skupinu může tvořit 6 až 10 členů, kteří po několik hodin odpovídají 

na otázky moderátora a reagují na komentáře ostatních. Sezení se obvykle nahrává 

na video a později o něm manažerský tým diskutuje. Výsledky se ale nedají aplikovat 

na širší populaci. [1] 
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Dotazníky a průzkumy 

 Technika dotazníkového šetření, která bude použita v této práci, je založená na tom, 

že je dotazník distribuován velkému množství respondentů (v případě této práce se jedná 

cca o sto osob). Dalšími možnými postupy je telefonické oslovení respondentů, oslovení 

faxem nebo e-mailem. Nejvhodnější je používat takové otázky, které je možné číselně 

zpracovat. Důležité je si uvědomit, že může dojít ke zkreslení získaných informací 

z důvodu nízkého počtu odpovědí a další problém by mohl nastat v případě špatně 

formulovaných otázek nebo chybami při dotazování. 

Marketingové experimenty  

Tato technika je založena na tom, že učiníme určité skupině lidí stejnou nabídku 

(výrobků, služeb) a pozorujeme, jak na ně jednotlivé zkoumané objekty reagují. Takový 

přístup je považován za nejvědečtější. Používá se především v případech, kdy má podnik 

více variant např. reklamních sdělení a chce zjistit, která z těchto variant osloví největší 

počet zákazníků. 

Průzkum s využitím „tajného zákazníka“ 

 Zde se nejedná o průzkum spokojenosti zákazníků jako v předchozích případech, 

jedná se o ověření znalostí a dovedností svých zaměstnanců. Obchodník chce zjistit, zda 

jsou schopni odpovědět na složité otázky, které mohou zákazníci mít. Dále může tato 

metoda sloužit ke zjištění informací o tom, jak obtížně či jednoduše nachází zákazník dané 

zboží v obchodě. 
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3 Charakteristika společnosti 

3.1 Historie společnosti   

Budova domu kultury tvoří výraznou dominantu na náměstí Slovenského povstání 

(dále pak jen SNP). Postavena byla na základě projektu ateliéru Jiřího Krohy, a to ve stylu 

SORELA.  

V roce 1956 došlo k položení základního kamene domu kultury v Ostravě-Zábřehu. 

Dne 22. února 1959 vstoupili během slavnostního zahájení první návštěvníci do Kulturního 

domu Nové huti Klementa Gottwalda (dále jen NHKG). V té době se stal prvním ředitelem 

František Paleníček, který zde pracoval až do roku 1968. Kulturní dům NHKG byl ve své 

době jedním z nejvýznamnějších kulturně-společenských center v největším ostravském 

obvodu. Nesloužil pouze pro zaměstnance Nové huti, ale i široké veřejnosti celé Ostravy.  

 
Obr. 1 Budova v roce 1959    Zdroj: [1] 

 

Až v roce 1988–1991 proběhla po třiceti letech první velká rekonstrukce, která 

zajistila modernizaci některých částí a zastaralý stav budovy zmodernizovala. Došlo 

k renovaci předsálí a schodiště, které bylo zrekonstruováno do dnešní podoby. Ve velkém 

sále došlo k instalování nového, již výsuvného hlediště.  
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V další části rekonstrukce byla postavena přístavba, což rozšířilo prostory pro 

vybudování dvou salonků v přízemí a čtyř učeben v prvním patře. V roce 2003 byl 

proveden důležitý krok pro vyřešení bezbariérového přístupu, a sice rekonstrukce schodiště 

s instalovanou plošinou a vybudování výtahu, čímž byl umožněn pohyb tělesně 

handicapovaných osob po celém objektu. V rámci této rekonstrukce bylo myšleno 

i na účinkující se zdravotním znevýhodněním a další bezproblémový přístup byl vytvořen 

v zadní části domu kultury (dále jen DK).  

V roce 1993 byl DK zapsán do obchodního rejstříku jako společnost s ručením 

omezeným (s. r. o.). Společnost tehdy založili tři společníci, a sice Nová Huť, a. s. , dále 

Odborový svaz Kovo při Nové huti a konečně i statutární město Ostrava-Městský obvod 

Ostrava-Jih. Poměr podílů se v průběhu let měnil. Jako první opustil tuto obchodní 

společnost Odborový svaz Kovo a předal svůj podíl Městskému obvodu Ostrava-Jih. 

Během let 2001 až 2005 došlo postupnému převádění obchodního podílu Nové huti 

ve prospěch Městského obvodu. Statutární město Ostrava se tedy stalo v polovině roku 

2005 jediným vlastníkem se stoprocentní majetkovou účastí. Z této doby také pochází 

nový název Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o., který je používán dodnes.  

3.2 Současný stav společnosti  

V současnosti je DK-Akord multifunkčním kulturním a společenským centrem. 

Budova umožňuje díky bohatému vnitřnímu členění variabilní využití veškerých prostor. 

Samotný komplex DK využitelný pro veřejnost se skládá z velkého sálu, hudebního sálu, 

baletních sálů, klubu Akord, letní zahrady, salonků, učeben a v neposlední řadě restaurace 

Akord. Tyto prostory jsou využívány pro širokou škálu kulturního a společenského využití, 

a to od výpravných divadelních a hudebních představení, večírků, plesů, kongresů 

a školení až po menší pořady, které se konají v klubu Akord. Salonky a učebny o různých 

velikostech jsou vhodné pro vzdělávací akce, privátní i firemní setkání a semináře. 

DK-Akord se podílí na vytvoření příjemného prostředí nejen v rámci své budovy a letní 

zahrádky, ale dále pořádá např. tradiční „rozsvěcování vánočního stromu“, vinobraní, 

slavnosti obvodu a další akce konající se na náměstí SNP pro širokou veřejnost 

bez vstupného s účastí až 5 000 osob. Tím se podílí na kulturně-společenském rozvoji 
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města Ostravy. V posledních letech prochází DK-Akord postupnými rekonstrukcemi, aby 

mohl nabídnout návštěvníkům ještě větší komfort a pohodlí s cílem zkvalitnění 

poskytovaných služeb. 

 

Obr. 2 Aktuální stav budovy     Zdroj[2] 

 

Restaurace Akord 

Restaurace Akord (viz příloha 1) nabízí svým zákazníkům rozmanitou kuchyni, 

polední menu a zajišťuje veškeré služby ohledně gastronomie (rauty, hostiny), které 

DK-Akord nabízí. Restaurační zařízení je nejvíce navštěvováno v době oběda, kdy nabízí 

výběr ze dvou polévek, šesti hlavních jídel a tří salátů. Veškeré tyto činnosti jsou 

v současné době zajišťovány vedoucím, zástupcem vedoucího, čtyřmi číšníky, dvěma 

kuchaři a dále učni ze SŠSS Krakovská 1095. Kapacita restaurace činí při plném obsazení 

60 míst, salonek umístěný v blízkosti vedle baru čítá dalších 20 míst.  

Letní zahrada Akord 

Tato letní zahrada se nachází za DK-Akord a v roce 2008 došlo k významným 

terénním úpravám. Staré keře byly nahrazeny novými porosty za účelem zvětšení prostoru 

pro sezení hostů. Opraven byl také „domeček“, ve kterém jsou podávány čepované nápoje. 

Zbytek volného prostoru byl využit pro děti, pro které byly postaveny houpačky, 
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prolézačky atd., čímž se zvýšila návštěvnost hostů. Během celého léta je využívána 

zahrádka pro pořádání pohádkových představení pro děti a koncertů pro dospělé. Dále 

došlo k rozšíření o pétangueové hřiště a ruské kuželky. 

Hotel Akord*** 

V roce 2006 došlo k rozšíření dalších služeb díky rekonstrukci, při které vznikly 

první tři hotelové pokoje. Záměrem nebylo pouze rozšířit služby pro hosty, ale také 

možnost ubytovávat účinkující, kteří v DK-Akord vystupovali. Díky nízké kapacitě těchto 

tří jednolůžkových pokojů bylo nutno vybudovat další. Proto v roce 2007 došlo k rozšíření 

a nově vznikly čtyři dvoulůžkové pokoje. V roce 2008 byl dokončen zbytek pokojů a zadní 

schodiště do hotelu. V současnosti tedy hotel Akord*** nabízí tři jednolůžkové pokoje 

a devět dvoulůžkových. Všechny tyto pokoje (příloha 2) zahrnují vlastní sociální zařízení, 

připojení k internetu, televizí. Služeb hotelu nevyužívají pouze účinkující v DK-Akord, ale 

díky blízkosti do centra města a Bělského lesa včetně vodního aquaparku je vyhledáván 

i dalšími turisty včetně zahraničních. Jednolůžkový pokoj nabízí za cenu 980 Kč, 

dvoulůžkový pro jednu osobu za 1080 Kč a dvoulůžkový pro dvě osoby za 1290 Kč. Ceny 

jsou uváděny včetně snídaně formou bufetu. 
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4 Marketingový výzkum a analýza získaných dat 

4.1 Charakteristika marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum byl prováděn především za účelem zjištění spokojenosti 

hostů v restauraci DK-Akord. Pro získání dat jsem zvolil metodu dotazníkového šetření, 

formulář dotazníku byl vytvořen v programu Microsoft Word (viz příloha 3). Dotazník byl 

anonymní a obsahoval celkem 29 otázek. Ty byly formulovány tak, aby bylo možné zjistit 

spokojenost zákazníků s obsluhou, učni, cenou a mnoha dalšími aspekty ovlivňujícími 

celkovou spokojenost hostů v restauraci. Dotazník obsahoval i jednu kontrolní otázku, 

která byla do dotazníku zařazena za účelem zjištění důvěryhodnosti respondentů. Součástí 

byly i otázky zjišťující socio-demografické údaje o respondentech. Cílem bylo získat 

nejméně 100 vyplněných dotazníků, což je minimální počet umožňující tyto údaje dále 

zpracovat.  

4.2 Sběr dat 

V této části budu interpretovat výsledky svého marketingového výzkumu 

prováděného od 31. 1. do 1. 2. 2012 ve vestibulu před restaurací. Vzhledem k tomu, že 

hosté tuto restauraci navštěvují nárazově, rozhodl jsem se požádat o pomoc při dotazování 

kolegyni. Celkem bylo osloveno 134 lidí a byl získán minimální stanovený počet sto 

vyplněných dotazníků. Získána data jsem zpracovával v Microsoft Excel. Po získání těchto 

primárních dat jsem provedl jejich analýzu, sestavil grafy a tabulky, které jsou v této 

kapitole obsaženy. 

 Neprodleně po oslovení hostů byli hosté upozorněni, že průzkum je anonymní 

a že veškeré informace získané tímto způsobem budou sloužit především k vypracování 

bakalářské práce. I přes toto upozornění došlo k tomu, že čtvrtina oslovených respondentů 

odmítla spolupracovat, většina z důvodu nedostatku času. Během distribuce dotazníků byla 

zaznamenána větší ochota ke spolupráci u mužů než u žen. Nejvíce odmítali spolupráci 

lidé vyššího věku.  
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4.3 Výsledky dotazníku 

V této části práce budou postupně rozebírány jednotlivé odpovědi na otázky 

z dotazníku. U všech 29 otázek bude provedeno třídění I. stupně (univariační analýza), 

které přinese základní přehled o odpovědích respondentů na jednotlivé otázky. U některých 

otázek bude použito třídění II. stupně (bivariační analýza) zjišťující provázanost 

jednotlivých odpovědí k pohlaví, věku apod. Některé z otázek budou pro lepší přehlednost 

odpovědí sestaveny do grafů, případně tabulek, ale většina bude pouze písemně 

okomentována. V této části bude zjištěno, zda naše předpoklady byly správné či nikoli. 

V následující části se budu zaobírat jednotlivými otázkami (příloha 3). 

Otázka 1: Pohlaví 

 Z průzkumu vyplynulo, že 56 % zákazníků tvoří ženy, zbylých 44 % zákazníci 

mužského pohlaví. Domnívám se, že tento údaj je částečně zkreslen, neboť při sběru 

informací jsem si všiml, že muži byli více ochotni vyplňovat dotazníky než ženy. Proto se 

dá předpokládat, že podíl mezi ženami a muži navštěvujícími tuto restauraci bude ještě 

o několik procent vyšší, než vyplynulo z šetření. 

Otázka 2: Věk 

 

 
Graf 1- Věk      Zdroj: vlastní zpracování 

Z tohoto grafu vyplývá, že největší podíl tvoří zákazníci ve věku 31 až 50 let, což 

činí 60 % veškerých dotázaných respondentů. Nikdo z dotázaných nebyl ve věku pod 
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dvacet let. Domnívám se, že je to způsobeno především tím, že hosté jsou většinou 

pracující lidé navštěvující restauraci po práci. Návštěvníků starších 61 let je 7 %, což může 

být opět zkreslený údaj, neboť, jak jsem již uvedl, se jedná o skupinu lidí, kteří nejvíce 

odmítali spolupráci při dotazování. 

Otázka 3: Hrubý měsíční příjem 

 

 
Graf 2 - Hrubá mzda     Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu lze vyčíst, že na tuto otázku odmítlo odpovědět 13 % dotázaných, což 

vzhledem k osobnímu charakteru otázky není překvapující. V marketingovém výzkumu 

jsou tyto typy otázek označovány jako intimní (např. otázky týkající se sexu, peněz, 

nemocí či hygieny). Specifické je pro ně především to, že málokdy dojde k jejich vyplnění 

všemi dotazovanými. S tím jsem byl obeznámen, ale přesto jsem tuto otázku do výzkumu 

zahrnul, poněvadž je důležitá z hlediska charakteristiky návštěvníků restaurace. Z grafu lze 

vyčíst, že 35 % hostů má příjem mezi 10 001 a 20 000 Kč, u 31 % z nich se pohybuje plat 

mezi 20 001 a 30 000Kč, a že zákazníků s platem nad 30 001 Kč je dvakrát více než těch 

s příjmem pod 10 000 Kč. Z dostupných dat lze tvrdit, že restaurace je určena pro širokou 

veřejnost. Navštěvují ji lidé s nadprůměrným i podprůměrným příjmem, přitom 

nejpočetnější skupinou hostů jsou lidé s příjmem průměrným. 
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Otázka 4: Jak daleko to máte do naši restaurace? 

 Tuto otázku jsem zvolil z důvodu potvrzení strategie hostů při výběru restaurace. 

Domníval jsem se totiž, že u většiny hostů bude při výběru restaurace hrát roli vzdálenost 

od místa bydliště či práce. Bylo zjištěno, že 53 % respondentů dochází do zařízení ze 

vzdálenosti menší než 0,5 km, pouze 13 % musí při cestě do restaurace překonat 

vzdálenost v rozmezí 0,51–1,5 km a 34 % hostů uvedlo, že jejich docházková vzdálenost 

do restaurace přesahuje 1,51 km. Pouze čtyři hosté při výzkumu sdělili, že zde obědvají 

poprvé, neboť jsou ze vzdálenosti vyšší než 200 km a pouze Ostravou projíždějí. Při 

sestavování dotazníku jsem předpokládal, že více než polovinu zákazníků budou tvořit lidé 

z blízkého okolí, což se průzkumem potvrdilo.  

Otázka 5: Jak často navštěvujete tuto restauraci? (Počítejte měsíc, kdy není žádný 

svátek a máte 20 pracovních dní, při každodenním provozu restaurace).  

 

 
Graf 3 - Jak často chodíte do restaurace?    Zdroj: vlastní zpracování 

 Na grafu znázorňujícím odpovědi na výše zmíněnou otázku lze jasně vidět, že 

drtivá většina hostů navštěvuje restauraci pravidelně. Pouze 16 % respondentů se zde 

stravuje 1–5krát týdně. Čtyři hosté přiznali, že využili služeb restaurace poprvé. Největší 

procentuální část tvořili hosté s docházkou 16–20krát měsíčně. 
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Otázka 6: Jak dlouho navštěvujete naši restauraci? 

 
Graf 4 - Jak dlouho chodíte do restaurace?   Zdroj: vlastní zpracování 

Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že se jedná zpravidla věrné zákazníky. 

V praxi bývá často prioritou podniku oslovit spíše nové zákazníky než se starat o ty 

stávající. To ovšem může vést ke ztrátě již získaných hostů. V této restauraci jsem toto 

pochybení rozhodně neshledal, neboť 89 % zákazníků dochází do restaurace po delší 

období, než jsou dva roky. To svědčí o jejich dlouhodobé spokojenosti. Očekával jsem, že 

stálí hosté budou tvořit většinu příchozích, zjištěné vysoké procento mne však překvapilo. 

Největší část tvoří zákazníci, kteří jsou restauraci věrni po období dvou až tří let (36 %). 

Druhou nejčetnější skupinu tvoří hosté, kteří se zde stravují déle než pět let (32 %), 

a 21 % respondentů dochází do restaurace po dobu 4–5 let. Do výzkumu se zapojili i čtyři 

hosté, kteří zde byli na první návštěvě, a díky tomu je znám i názor osob, které nemají 

žádné předchozí negativní či pozitivní zkušenosti. 

Otázka 7: Využíváte stravenky? 

Vzhledem k často diskutovanému návrhu na zrušení výhod pro zaměstnavatele 

z poskytování stravenek svým zaměstnancům jsem se rozhodl, že se pokusím zjistit, jaký 

by toto zrušení mělo dopad na restauraci Akord. Bylo důležité zjistit, jaká část hostů 

stravenky využívá. Ukázalo se, že většina dotazovaných (65 %) stravenkami platí.  
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Otázka 8: V případě, že byste nedostával(a) stravenky od svých zaměstnavatelů, 

budete i nadále využívat služeb restaurace Akord? 

 Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří se k předchozí otázce vyjádřili 

kladně. Celkový vzorek 100 respondentů se zúžil na 65 lidí, kteří představují v této otázce 

opět 100 %.  

 

 
Graf 5 -Budete chodit do restaurace i bez stravenek? Zdroj: vlastní zpracování 

 Výzkum ukázal, že 41 % hostů by chodilo do restaurace stejně často, i kdyby 

nedostávali stravenky od zaměstnavatelů, 48 % zákazníků by pravděpodobně 

nenavštěvovalo restauraci tak často jako nyní a celých 11 % by se přestalo v restauraci 

stravovat úplně. 

Otázka 9: Jak často byste chodil(a)? 

 Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří by bez získaných stravenek 

navštěvovali restauraci méně často. Jednotlivé hodnoty představují počty hostů. 

Tabulka 1 -  Zobrazuje odpověď na otázku 5 a 9 z přílohy 3    Zdroj: vlastní zpracování 

Aktuální 
docházka za 

měsíc 1–5krát 6–10krát 11–15krát 16–20krát 21krát i více 

Docházka bez 
stravenek 

1–5krát 4 7  5  

6–10krát  1 4 7  

11–15krát    1 1 

16–20krát     1 
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 Tato tabulka je sestavena tak, aby ukazovala, jak by poklesla návštěvnost hostů 

v případě, že by nedostávali stravenky od zaměstnavatelů. Zelená barva zobrazuje, jak 

často v současné době chodí hosté do restaurace. Modrá barva pak vyjadřuje, jak často by 

se zákazníci stravovali v zařízení v případě, že by nedostávali stravenky. Z předchozího 

grafu bylo zjištěno, že 48 % respondentů by zvolilo tuto restauraci méně často. Tato 

tabulka je sestavena z 31 respondentů, kteří odpověděli na otázku č. 7 (příloha 3) „ano“ 

a otázku č. 8 (příloha 3) „méně“. Sedm odpovídajících uvedlo, že v současné době 

navštěvují restauraci 16–20krát za měsíc, ale bez stravenek by do ní zavítali pouze 

6-10krát. Pět zákazníků, kteří zařízení využívají 16–20krát za měsíc, uvedlo, že by si bez 

stravenek podnik vybrali jen 1–5krát. Dalších sedm hostů, kteří jsou zvyklí restauraci 

navštěvovat 6–10krát měsíčně, by sem zavítalo pouze 1–5krát. Zbývající hodnoty lze 

vyčíst z tabulky č. 1.  

Otázka 10: Jak jste spokojeni s obsluhujícím personálem? (rychlost, vstřícnost, 

profesionalita) 

 Následující otázky č. 10, 11, 12 (příloha 3) hodnotili hosté známkami 1–5, stejně 

jako ve škole. 

 
Graf 6 - Spokojenost s personálem    Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu lze vyčíst, že většina dotázaných hodnotila obsluhu jako výbornou (54 %) 

nebo jako velmi dobrou (36 %). Pouze 7 % hostů udělilo obsluhujícímu personálu známku 

tři a 3 % dotázaných uvedla známku čtyři. Známku pět nepřidělil úrovni obsluhy nikdo. Je 

to logické, protože se jedná o restauraci, kam chodí většina hostů pravidelně. Kdyby nebyli 

spokojeni, tak by se v ní nestravovali. Celkem 90 % respondentů uvedlo známku 1 nebo 2, 
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a to je podle mého názoru velmi dobrý výsledek. Svědčí to nejen o spokojenosti hostů, ale 

taky o dobrém přístupu, profesionalitě a vstřícnosti zdejšího personálu. Objevili se rovněž 

tři nespokojení zákazníci, kteří ohodnotili obsluhu známkou čtyři. Je však překvapivé, že 

se jedná o hosty, kteří zároveň uvedli, že restauraci navštěvují 2–3 roky. Jeden z nich 

do zařízení dokonce docházel ze vzdálenosti delší než 1,51 km.  

 

Otázka 11: Jak jste spokojeni s obsluhou a chováním učňů? 

 
Graf 7 - Spokojenost s učni   Zdroj: vlastní zpracování 

Učně respondenti hodnotili stejným způsobem jako v předchozím případě, 

známkami od jedné do pěti. Obsluha a chování učňů bylo přijato zákazníky velmi dobře, 

neboť známku 1 a 2 si celkem vybralo 84 % dotazovaných. Přestože většina zákazníků 

uvedla známku 2 (49 %), usuzuji z daných hodnot, že jsou spokojení. Mohlo se jednat 

o drobné výtky směřované k učňům. Výsledky zjištění mne v případě této otázky 

překvapily, neboť neustále slýchám stížnosti personálu na činnost učňů. Předpokládal jsem 

tedy, že i hosté budou méně spokojeni. Pro srovnání úrovně obsluhy personálu a učňů je 

možno použít různé ukazatele. V případě, že bude modus brán jako nejčastější hodnota 

v souboru, lze z grafu jasně vyčíst, že obsluhující personál dosahuje známky jedna, 

zatímco učni známky dvě. Použitím aritmetického průměru dojdeme ke známkám 1,59 pro 

personál a 1,84 pro učně. Hosté jsou tedy více spokojeni s obsluhujícím personálem. 

Zajímavé by bezpochyby bylo zjišťovat, jak je vyvíjí spokojenost hostů v průběhu 

několika posledních let, a to jak s učni, tak s personálem. Vzhledem k tomu, že v této 

restauraci nebyl nikdy prováděn marketingový výzkum, tak není možno tato data porovnat 

s poznatky z let minulých.  
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Otázka 12: Jste spokojeni s výběrem a kvalitou jídel?  

 
            Graf 8 - Spokojenost s výběrem a kvalitou jídel? Zdroj: vlastní zpracování 

 Tato otázka byla poslední z těch, v nichž se zákazníci měli vyjádřit školním 

známkováním. Výborně nebo velmi dobře ohodnotilo výběr a kvalitu jídla v restauraci 

91 % hostů, z čehož vyplývá jejich spokojenost. Pouze 7 % zákazníků přidělilo restauraci 

v této věci známku 3 a v odpovědích dvou respondentů se objevila i známka 4. V obou 

posledně zmiňovaných případech se jednalo o muže. Jeden z nich uvedl, že navštěvuje 

restauraci 4–5 let a není spokojen jak s velikostí porcí, tak cenou, která množství a kvalitě 

jídla neodpovídá. Tento respondent mě velice překvapil, neboť lze předpokládat, že host, 

který navštěvuje restauraci 5–10krát měsíčně po dobu delší než 4 roky, by měl být 

spokojen. Druhý muž hodnotící výběr a kvalitu jídla známkou čtyři byl sice v tomto ohledu 

spokojený, nevyhovoval mu však obsluhující personál-učni, kterým přidělil známku čtyři.  

Otázka 13: Jste spokojeni s velikostí porcí? 

Pomocí dotazníku bylo zjištěno, že 81 % hostů je spokojeno s velikostí porcí 

nabízených v restauraci. Tento výsledek není příliš uspokojivý, poněvadž 19 % 

nespokojených zákazníků představuje téměř pětinu hostů. V současné době se objevují 

restaurace, které si právě na velikosti porcí zakládají. Tím se snaží nalákat zákazníky právě 

k sobě, avšak velikost porcí se nutně odrazí na ceně pokrmů.  
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Otázka 14: Jste spokojeni s cenou jídel? 

 Většina hostů (95 %) považuje cenu nabízeného jídla v restauraci za přiměřenou, 

pouze 5 % zákazníků je opačného názoru. Výsledky výzkumu mne v tomto ohledu nijak 

nepřekvapily. Cena za denní menu se v restauraci pohybuje kolem 65 Kč, což je dle mého 

názoru cenově velmi příznivé. Podobně jsou nastavené i ceny za minutky z pevného 

jídelního lístku. Domnívám se, že hlavním důvodem vysoké návštěvnosti restaurace v době 

oběda je právě nízká cena pokrmů.  

Otázka 15: Odpovídá podle vás cena množství a kvalitě jídel? 

 
           Graf 9- Cena za množství a kvalitu.  Zdroj: vlastní zpracování 

 Bylo zjištěno, že 94 % hostů se domnívá, že cena odpovídá množství a kvalitě jídel. 

Pouze 5 % lidí uvedlo opak. Podle jednoho respondenta by cena vzhledem ke kvalitě 

a množství jídla mohla být dokonce vyšší.  

Otázka 16: Navštěvujete naši restauraci i jindy než v době oběda? 

 Třetina respondentů (32 %) uvedla, že sledované stravovací zařízení navštěvuje 

i jindy než v době oběda, zatímco dvě třetiny zákazníků (68 %) si restauraci vybírají pouze 

pro polední stravování. Domnívám se, že je to způsobeno zvyklostí hostů navštěvovat 

restauraci v pracovní době, protože se nenachází v místě jejich bydliště. Abych tuto 

domněnku potvrdil nebo vyvrátil, provedl jsem třídění II. stupně. Propojil jsem tuto otázku 

s otázkou č. 20 (příloha 3) a zjistil jsem, že z 32 hostů, kteří navštěvují restauraci i jindy 

než v době oběda, jich 26 uvedlo, že využívají letní zahrádky Akord. Z toho lze usoudit, že 

se skutečně jedná o hosty, kteří bydlí v blízkosti restaurace, neboť je známo, že kvůli 

venkovnímu posezení lidé nejsou ochotni překonávat větší vzdálenosti.   
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Otázka 17: Při odběru 15 poledních jídel za měsíc (Menu) dostanete jedno polední 

menu zdarma, víte o této akci? 

 
Graf 10 - polední menu zdarma    Zdroj: vlastní zpracování 

 V rámci této otázky jsem se pokusil zjistit, v jaké míře hosté využívají věrnostní 

slevu, která zde již funguje čtyři roky. Třetina respondentů (30 %) je s touto nabídkou 

srozuměna a využívá ji. Další třetina zákazníků (32 %) si je slevy vědoma, ale nestravuje 

se v restauraci tak často, aby ji mohla uplatnit. Necelá třetina dotázaných (28 %) pak 

o nabídce není vůbec informována. Pouze 10 % hostů uvedlo, že o věrnostní slevě nemají 

žádné informace, ale i kdyby měli, nemohli by ji uplatnit, protože zde obědvají méně než 

15krát za měsíc.   

Otázka 18: Je pro vás výběr z 6 menu dostačující? 

 Bylo zjištěno, že pro naprostou většinu hostů (98 %) je dostačující stávající výběr 

z 6 jídel v rámci denního menu. Pouze 2 % zákazníků vyjádřila se stávajícím výběrem jídel 

svou nespokojenost. Ze zjištěných dat vyplývá, že hosté si ve většině případů nemají 

problém z poledního menu vybrat. A to je bezpochyby jeden z důvodů dlouhodobé 

docházky do restaurace.  

Otázka 19: Jaká jídla zde postrádáte? 

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří vyjádřili v předchozí otázce 

nespokojenost se stávajícím počtem jídel na výběr v rámci poledního menu. Nakonec se 

k nim přidali i hosté, kteří spokojeni jsou, ale stávající výběr jídel by doplnili vlastními 

návrhy. Nejčastěji byl restauraci vytýkán nedostatek zeleninových jídel (3 hosté), 
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bezmasých jídel (3 hosté) a syrové zeleniny (1 host). Jeden respondent dále navrhl 

obměňovat druhy podávaných těstovin.   

Otázka 20: Využíváte letní zahrady Akord? 

 Celkem 36 % respondentů odpovědělo kladně, zatímco 64 % hostů záporně. 

Domnívám se, že dvě třetiny respondentů nevyužívají letní zahrádku z důvodu větší 

vzdálenosti restaurace od místa jejich bydliště. Dalším důvodem může být, že si vybírají 

konkurenční zařízení, nebo venkovní posezení vůbec nevyhledávají.  

Otázka 21: Myslíte si, že jste dostatečně informovaní o službách, které vám 

DK-Akord nabízí? 

 Většina dotázaných (91 %) je o službách restaurace dostatečně informována, 

pouhých 9 % respondentů tvrdilo opak. Zjištěné poznatky mne nijak nepřekvapily, neboť 

informace o službách a o programu v rámci restaurace jsou umístěny jak ve vestibulu, 

v interiéru stravovacího zařízení i na jeho internetových stránkách.  

Otázka 22:  Navštívili jste někdy internetové stránky www.dk-akord.cz?  

 Na tuto otázku respondenti odpověděli z 79%, že navštívili a pouze 21% uvedlo, že 

stránky této společnosti nikdy nenavštívili. Vzhledem k dnešní době internetu, kdy je 

přístup téměř všude, tohle není nijak překvapivý výsledek. Díky tomu, že 89% respondentů 

uvedlo, že zde chodí déle než 2 roky tak jsem předpokládal, že většina z nich již stránky 

někdy navštívili.  

Otázka 23: Využili byste další služby, které poskytuje DK-Akord (rauty, svatby, 

oslavy narozenin atd.)? 

 Z výzkumu vyplynulo, že 62 % respondentů by u DK-Akord využilo i dalších 

služeb. Tato otázka je záměrně velmi podobná otázce č. 27 (příloha 3). Jedná se o kontrolní 

otázku, která má zjistit, zda respondenti při vyplňování ještě vnímají. Žádný 

z 62 respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli kladně, neuvedl v otázce č. 27 (příloha 3) 

zápornou odpověď, což je velice důležité zjištění. V případě, že bych chybu v některém 

z dotazníku našel, musel bych tento dotazník vyřadit.  
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Otázka 24: Chystáte se na některý z našich plesů během letošní plesové sezóny? 

 Vzhledem k tomu, že byl výzkum prováděn v době plesové sezóny, zajímalo mne, 

jestli hosté, kteří se v restauraci běžně stravují, navštěvují i další akce, které DK-Akord 

pořádá. Dotazníkem bylo zjištěno, že přesně čtvrtina hostů se do podniku chystá přijít 

na minimálně jeden ples během letošní plesové sezóny. Tři čtvrtiny zákazníků nic 

podobného neplánují.  

Otázka 25 a 26: Jste spokojeni s celkovým vybavením restaurace? Co byste 

v restauraci z vybavení změnili? 

Většině respondentů (91 %) se interiér restaurace líbí, pouze 9 % hostů by něco 

změnilo. Na otázku č. 26 odpovídali pouze ti, kteří v otázce č. 25 vyjádřili svou 

nespokojenost s vybavením podniku. Dva respondenti navrhovali změnit interiér 

a dekoraci, tři hosté by pro vnitřní prostory restaurace vybrali jiné barvy a čtyřem chybělo 

v podniku soukromí. 

Otázka 27: Využili byste naší restaurace k rodinným oslavám? 

Celkem 40 % respondentů by s přihlédnutím na cenovou nabídku konkurenčních 

podniků zvažovalo uspořádat v restauraci rodinné oslavy. Určitě by služeb sledovaného 

zařízení využilo 35 % zákazníků. Čtvrtina dotázaných odpověděla záporně a jejich 

nejčastějším důvodem byla velká vzdálenost restaurace od místa bydliště, volba jiného 

podniku, nedostatek prostoru pro děti, volba jiného prostředí než je to, v němž se nejčastěji 

stravují. Část respondentů odmítla služby restaurace z důvodu, že oslavy organizují 

zásadně v domácím prostředí.  

 

Otázka 28: Připadá vám cena za ubytování v Hotelu Akord*** přijatelná? 

(Dvoulůžkový pokoj pro dvě osoby stojí 1290 Kč. Cena za ubytování zahrnuje 

snídani, parkování a internet.) 

 Tato otázka se sice neváže na spokojenost zákazníků v restauraci, ale zajímalo mě, 

jaký je názor hostů na cenu ubytování v hotelu. Dvě třetiny dotazovaných (61 %) považují 

cenu za přijatelnou, zatímco cca jedna třetina hostů (39 %) ji považuje za příliš vysokou.  
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Otázka 29: Zde máte možnost napsat veškeré připomínky a návrhy k provozu 

restaurace. 

Poslední část dotazníku tvořil prostor pro připomínky a návrhy hostů k provozu 

restaurace. Celkem byly uděleny tři pochvaly, bylo poukázáno na čtyři nedostatky a byla 

evidována jedna prosba. V osmi případech vyjádřili respondenti naprostou spokojenost bez 

jakýchkoliv výhrad. Zaznamenal jsem pozitivní ohlas na džbánek s vodou, který je k menu 

podáván zdarma, a dále byli pochváleni učni. Výhrady hosté měli např. k nedostatku 

párátek a ubrousků, dále navrhovali změnu koberců a celkové dekorace restaurace. Zvýšili 

by rovněž porce jídel a v neposlední řadě si stěžovali na komplikace při platbě kartou. 

Jeden z hostů by uvítal menu i o víkendech, což však vzhledem k obecně nízké 

návštěvnosti o víkendech není možné zrealizovat.  
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5 Návrhy a doporučení 

Tuto kapitolu jsem vytvořil na základě výsledků z provedeného výzkumu. Zde se 

zabývám nedostatky, které byly uvedeny respondenty. 

Nejprve bych se vyjádřil k odpovědím na otázky 10–12 (příloha 3), v nichž se 

hodnotilo jako ve škole od jedničky do pětky. V odpovědích na tyto otázky se objevily 

několikrát známky čtyři, což mě velice překvapuje. V dnešní době, kdy je konkurence 

v gastronomii vysoká, je velice zajímavé, že tuto restauraci navštěvují i hosté, kteří zde 

nejsou spokojeni. Vzhledem k vlastní zkušenosti s jednotlivými typy restauračních hostů se 

domnívám, že respondenti uvádějící známku čtyři budou z velké části lidé, kteří by si sami 

tuto restauraci nevybrali. Stravují se v ní pouze z důvodu, že chodí na obědy ve skupince 

s kolegy z práce. Dalším možnou příčinou tak špatného hodnocení může být též negativní 

zkušenost s obsluhou nebo kuchyní. Z vlastní zkušenosti vím, že se v restauracích, 

hotelech a jiných gastronomických zařízeních nikdy nedá dosáhnout stoprocentní 

spokojenosti zákazníků. Hosté mají také své vlastní problémy, které mohou negativně 

ovlivnit odpovědi v dotazníku.  

Další nespokojenost hostů vyplynula z odpovědí na otázku týkající se velikostí 

podávaných porcí, pouze 81 % respondentů bylo v tomto ohledu spokojeno. Otázka 

týkající se cenové politiky restaurace ukázala, že 95 % respondentů považuje ceny za 

pokrmy za přijatelné. Vedení restaurace by podle mého názoru mělo zvážit zvětšení porcí, 

a to i za cenu zdražení pokrmů o pár korun. Téměř pětina dotázaných byla nespokojena 

s velikostí porcí. To jsou však zákazníci, kteří i přes tento nedostatek restauraci stále 

navštěvují. Je pravděpodobné, že určité množství hostů se kvůli tomuto nedostatku ve 

sledovaném podniku přestalo stravovat a vybralo si jiný konkurenční podnik v okolí.  

Z výzkumu dále vyplynula nedostatečná informovanost hostů o věrnostní slevě pro 

zákazníky. Celých 28 % zákazníků neví, že při koupi 15 obědů z poledního menu za měsíc 

dostanou jeden zcela zdarma. Na tento fakt by bylo třeba poukázat, například drobným 

písmem na poledním jídelním lístku, případně jinou formou. Je třeba zajistit, aby se tento 

fakt rozšířil mezi hosty. Většina hostů chodí do restaurace na oběd z práce, a proto je 



Jan Pačák: Marketingový výzkum 
 
 

2012  29 
 
 

pravděpodobné, že se o tuto informaci rychle podělí se svými kolegy. Vlivem rozšíření této 

informace by mohlo dojít k dalšímu přílivu hostů.  

V dalším návrhu bych chtěl reagovat na zjištění, že hosté jsou v drtivé většině 

spokojení s výběrem z šesti obědů v rámci poledního menu, avšak uvítali by i jídla 

zeleninová a bezmasá. Trendem současné společnosti je zdravý životní styl a konzumace 

masa už není zdaleka tak samozřejmá. Proto se domnívám, že by v každé restauraci, v níž 

se podává polední menu, nemělo chybět alespoň jedno bezmasé jídlo. 

Další nedostatky, na které hosté v dotazníku upozornili, byly spjaty s dekorací, 

malbou, interiérem, koberci a nemožností mít v restauraci soukromí. Námitky jsou 

pochopitelné, avšak nelze je změnit ze dne na den jako ve výše uvedených případech. 

Doporučil bych vedení, aby při další případně rekonstrukci v budoucnu mysleli i na názory 

hostů. Bylo by například vhodné uspořádat stoly jiným způsobem.  

Čtyři respondenti si stěžovali na komplikace při platbě kreditní kartou. To považuji za 

jeden z největších nedostatků této restaurace. V současné době je již standardem nabízet 

v restauraci platbu kartou, při kterém přinese terminál obsluha zákazníkovi až ke stolu. 

Bude nutné upozornit vedení podniku na zakoupení ještě jednoho terminálu. V restauraci 

je velice důležité předvídat konflikty s hosty, v tomto případě by podle mého názoru mohlo 

velmi jednoduše ke konfliktu dojít. V případě, že by byl potřebný platební terminál na 

recepci i v restauraci ve stejnou chvíli, vznikla by velmi nepříjemná situace, která by 

mohla odradit hosta od příští návštěvy podniku. 
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6 Závěr 

Úkolem a cílem této bakalářské práce bylo zjistit spokojenost hostů v DK-Akord, 

který se nachází v Ostravě-Zábřehu. Výsledkem je pak souhrn dat včetně jejich 

vyhodnocení, ze kterých může společnost čerpat. Myslím si, že jsem zjistil zajímavé 

skutečnosti, které by alespoň částečně mohly přispět ke zvýšení spokojenosti hostů. 

Průzkum byl zaměřen především na spokojenost zákazníků se službami restaurace. Byly 

zjištěny jak nedostatky, tak přednosti nabízených služeb. Nedostatky jsem se snažil 

zohlednit v předchozí kapitole a navrhnout řešení stávající situace. Pochvaly jsou popsány 

na str. 27 této práce.  

Dotazníkem bylo zjištěno, že hosté patří v drtivé většině k lidem v produktivním věku 

a že tuto restauraci navštěvují dlouhodobě. Většina hostů se v podniku stravuje pravidelně, 

což je dle mého názoru dané blízkostí restaurace k místu výkonu jejich práce. Jednou 

z částí této práce bylo odhalit, do jaké míry by poklesl zájem hostů o návštěvu této 

restaurace v případě, že by nedostávali stravenky od zaměstnavatelů. Bylo zjištěno, že z 65 

hostů, kteří stravenky používají, by 31 osob začalo restauraci vyhledávat méně častěji 

a sedm osob by se v restauraci úplně přestalo stravovat. To je bezpochyby špatná zpráva 

a restaurace s touto skutečností musí počítat.  

Z výzkumu neplynou prakticky žádné výtky vůči personálu v restauraci. Většina hostů 

(90 %) je s rychlostí, vstřícností a profesionalitou obsluhy spokojena, u učňů je procento 

spokojených zákazníků o něco nižší (84 %). Rád bych upozornil vedení podniku, aby své 

zaměstnance řádně motivovalo. Nejedná se pouze o obsluhu, ale o veškeré zaměstnance 

podílející se na příjemném pocitu, který si hosté z návštěvy restaurace odnášejí. Na tom se 

bezpochyby podílí všichni zaměstnanci: od vedení, kuchařů, dekoratérek až po uklízečky.  

Zjištěné poznatky pro mne samotného až tak nečekané nejsou, jelikož prostředí, které 

jsem si vybral, dobře znám a předpokládal jsem je. Jak jsem již naznačil v úvodu, nabídka 

restaurací převyšuje v současné době poptávku. Proto musí restaurace nabízet 

profesionální služby za přijatelnou cenu, aby obstála na trhu a zajistila si spokojenost 

a věrnost svých zákazníků. 
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