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1 Úvod 

Cukrárna je místem, kam si zákazník přichází nejen pochutnat a zasytit se, ale i 

jen tak posedět a pobavit. Lidé navštěvují cukrárny za účelem vlastního uspokojení, 

posezení s přáteli nebo při příležitosti rodinných oslav. 

Na trhu cukráren existuje mnoho firem, které mezi sebou svádějí silný 

konkurenční boj o zákazníka. Nabízejí stejné produkty nebo blízké substituty. Zákazníci 

si vybírají cukrárnu, která jim poskytne příjemné posezení, výborné jídlo, rychlý servis, 

ochotný personál a doprovodné služby. Faktory, které firma strategicky promyslí a 

uplatňuje, se mohou stát hlavním zdrojem konkurenční výhody. 

Analýzou konkurence cukráren se zabývá tato diplomové práce, jež je zaměřena 

na cukrárnu Ollies, o níž byl autor několikrát informován jako o nejlepší cukrárně 

v Ostravě. Cílem práce je charakterizovat trh cukráren v Ostravě, analyzovat konkurenci, 

zjistit její konkurenční výhody a nevýhody a na základě výsledků získaných 

marketingovým výzkumem sestavit návrhy a doporučení, které by cukrárně mohly 

pomoci v konkurenčním boji. 

Každá organizace si přeje mít spokojené hosty, a proto byl výzkum v jednotlivých 

provozovnách prováděn z pohledu fiktivního zákazníka. Konkrétně byly využity metody 

mystery shopping, mystery návštěva webových stránek a mystery mailingu, jejichž 

přednosti jsou v tom, že umožňují sledování běžného provozu a chování k zákazníkovi, 

aniž by v cukrárnách věděli, že jsou předmětem výzkumu. 

Konkurence byla vybrána na základě předem stanovených kritérií. Cukrárna se 

musí nacházet v Ostravě, musí mít vlastní webové stránky a kontaktní e-mail. 

Práce bude rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na analýzu 

makroprostředí, charakteristiku vybrané cukrárny a samozřejmě i jejích nejbližších 

konkurentů. V další části jsou sledována teoretická východiska analýzy konkurence. V 

rámci kapitoly jsou rozebrány informace o službách, analýze konkurence a  mystery 

shoppingu, které budou využity v dalších kapitolách. Metodická část je věnována 

přípravné a realizační fázi marketingového výzkumu. Poté již budou následovat výsledné 

kapitoly analýzy zjištěných výsledků, návrhy a doporučení pro cukrárnu Ollies.  
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2 Charakteristika prostředí společnosti Ollies 

Tato kapitola je rozdělena na tři části. První je zaměřena na charakteristiku 

makroprostředí cukrárny Ollies, druhá část obsahuje charakteristiku mezzoprostředí 

cukrárny Ollies a v poslední části je popsána sama cukrárna Ollies. 

2.1 Charakteristika makroprostředí 

Makroprostředí představuje nepředvídatelné nebo jen lehce předvídatelné vlivy, 

které působí na podnik, a které svou činností nemůže ovlivnit. Mezi oblasti 

makroprostředí patří demografické, ekonomické, technologické, přírodní, politicko-

právní a sociálně-kulturní prostředí. 

2.1.1 Demografické prostředí 

Celkový počet obyvatel Ostravy a jejího nejbližšího okolí činil k 1. 1. 2013  

337 083 osob. Tato četnost populace řadí Ostravu (po Praze a Brnu) na 3. pozici měst 

České republiky.  Nárůst obyvatel, oproti minulému roku, ale dosáhl pouze 0,16% (541 

osob). Zveřejňované statistiky dělí obyvatele na dvě kategorie. Do 15 let věku žije na 

Ostravsku na 44 191 Čechů a nad 15 let jich je kolem 283 182. Obě kategorie 

zaznamenaly, v porovnání s loňskem, mírný nárůst. [25] 

Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že ve srovnání s rokem 2011 se počet 

hostů v turistické oblasti Ostravsko zvýšil o více než 9% (o 16 210) a počet přenocování 

hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 7,5% (34 415). Obdobně rychle jako v roce 

2011 pak i v roce minulém rostl počet zahraničních hostů (meziroční nárůst o 18%, tj. 

10 528) a jejich přenocování (o 16%, tj. o 22 342). Počet strávených nocí se přitom téměř 

nezměnil, za rok 2012 činí 2,75 nocí celkově u všech hostů a 2,36 nocí u cizinců.  [36] 

K nejpočetnějším skupinám zahraničních návštěvníků patří Slováci, Poláci, Němci 

a Rusové, na pátém místě jsou pak s větším odstupem Italové, kteří ale na Ostravsku 

pobývali nejdelší dobu. [36] 

I mírný nárůst obyvatel Ostravy a jejího blízkého okolí znamená více 

potencionálních zákazníků Ollies. Stejně tak to platí pro dočasné návštěvníky, ať už 

tuzemské či zahraniční. Je ale třeba mít na paměti, že jejich povědomí o cukrárně Ollies 
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se blíží nule a je třeba je teprve adekvátně oslovit a motivovat. A to i v  jiném než českém 

jazyce. 

2.1.2 Ekonomické prostředí 

V Moravskoslezském kraji bylo k 30. listopadu evidováno celkem 76 590 

uchazečů o zaměstnání. Počet registrovaných lidí bez práce se tak meziročně zvýšil o 

5 556. V porovnání s letošním říjnem jejich počet rovněž vzrostl, a to o 1 171 na 

celkových 76 590 osob. Počet nezaměstnaných osob se meziměsíčně zvýšil ve všech 

částech kraje, nejvíce na Ostravsku (+351 osob) a Frýdecko-Místecku (+273). Míra 

nezaměstnanosti se zvýšila o 0,2 procentního bodu. Počet volných pracovních míst 

v Moravskoslezském kraji poklesl na celkových 3 713. [35] 

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji se loni zvýšila o 2,7 procenta na 23 

577 korun. Lidé si měsíčně polepšili o 619 korun. Mzda je pátá nejvyšší v zemi. Reálné 

mzdy však klesly. Průměrná míra inflace totiž loni v ČR činila 3,3 procenta. Vyplývá to z 

údajů, jež zveřejnil Český statistický úřad. [34] 

Platy v kraji jsou také o 1524 korun nižší, než je celostátní průměr 25 101 korun. 

Ten však převyšuje pouze Praha, kde lidé loni brali průměrně 32 621 korun. Vyšší platy 

než ve Slezsku a na severní Moravě mají ještě zaměstnanci ve Středočeském kraji s 24 

749 korunami, na jižní Moravě s 24 181 korunami a v Plzeňském kraji s průměrem 23 

846 korun. [34] 

Koncem minulého roku se vládní koalice ODS, TOP 09 a LIDEM dohodla zvýšit 

daň z přidané hodnoty.  Od ledna 2013 se tak předem odsouhlasená daňová sazba 

nesjednotila na 17,5 procenta, ale došlo ke zvýšení obou daňových sazeb o jeden 

procentní bod, tedy ze 14 na 15 procent a z 20 na 21 procent. Důvodem je snaha udržet 

schodek státního rozpočtu na původně plánované úrovni v poměru k výkonu ekonomiky 

(ta roste méně, než ministerstvo financí odhadovalo) a financování důchodově reformy 

včetně výplat současným důchodcům. [43] 

Česká ekonomika loni ztratila 1,2 procenta. Hrubý domácí produkt Česka klesl za 

celý rok 2012 i v samotném čtvrtém čtvrtletí, a to meziročně o 1,7 procenta a v průběhu 

čtvrtletí o 0,2 procenta. Zpřesněná data o HDP potvrdila meziroční propad za čtvrtý 

kvartál, což přisoudilo Česku osmou nejhorší meziroční pozici ze zemí EU. Kromě 
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finanční krizí sužovaných zemí eurozóny v jižním křídle kontinentu dopadlo hůř než 

Česko již jen Maďarsko. Analytici očekávají podobný trend i letos, předpovídají mírný 

pokles, nebo stagnaci ekonomiky. 

Na poklesu domácí poptávky se podílely podle statistiků především výdaje 

domácností, které se v ročním úhrnu meziročně snížily ve stálých cenách o 3,5 procenta. 

Značně loni poklesl zájem zejména o předměty dlouhodobé spotřeby, jako jsou osobní 

automobily nebo nábytek, snížily se i výdaje za potraviny, nealkoholické a alkoholické 

nápoje, prostředky na údržbu a opravu bytů, pojištění a další zboží a služby. Domácnosti 

tak razantně zvýšily svou míru úspor. [21] 

Se zvyšující se nezaměstnaností roste i počet potencionálních uchazečů o práci 

v cukrárně Ollies. A i když cena práce roste, je stále nižší než ve většině míst republiky. 

Proto uchazeči o zaměstnání mohou být motivováni i nižší mzdou než je běžné. Na straně 

zákazníků je situace ryze negativní. Růst daní dohromady s ekonomickou recesí snižuje 

celkovou spotřebu, a proto se bude snižovat i počet návštěv a počet koupených zákusků 

v cukrárně Ollies. 

2.1.3 Technologické prostředí 

Technologické prostředí zahrnuje faktory, které nejvýrazněji mění život 

společnosti a podniků. Rozvoj techniky a technologie vyžaduje, aby pracovníci a 

vlastníci organizací neustále tento rozvoj sledovali, modernizovali výrobu a služby, a tak 

vytvářeli předpoklady pro dlouhodobou životnost a existenci organizace. Technický 

rozvoj zkracuje v mnoha případech čas výrobního procesu, případně i čas vyřízení 

objednávky. 

Podniky jsou nuceny investovat stále větší objemy finančních prostředků do 

výzkumu a vývoje, do výrobních a informačních technologií, a zlepšovat tak podmínky 

pro lepší využívání schopností a znalostí svých zaměstnanců. 

Jestliže dokáže podnik neustále reagovat na nové technologie, pak to pro něj může 

znamenat určitou konkurenční výhodu. V opačném případě by se měl snažit, aby jeho 

výrobky či poskytované služby byly alespoň na úrovni výrobků a služeb konkurence. 

Nové technologie pronikají do všech odvětví a cukrárny nejsou výjimkou. Proto je velmi 

důležité, aby cukrárny nové trendy v této oblasti neustále sledovaly a respektovaly je.  
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V rámci technologického prostředí se firmy se svými webovými stránkami musí 

přizpůsobovat i aktuálním trendům na trhu internetových prohlížečů. A to proto, aby 

zákazníci, ať už používají prohlížeč jakýkoliv, byli při návštěvách webových stránek 

vždy spokojeni a nezaznamenávali žádné problémy. 

Mezi tři nejpoužívanější internetové prohlížeče dnešní doby patří Internet  

Explorer, Mozilla Firefox a nejnovější z nich Google Chrome. Před více jak dvěma lety 

byl nejpoužívanějším prohlížečem Internet Explorer. Patřil ke špičce jak ve světě, tak u 

nás doma v ČR.  Zhruba o dva roky však IE předběhla Mozilla Firefox. [14] 

Až do letošního roku vládl prohlížečům výše zmíněný Firefox, kterému patřilo 

v ČR zhruba 50% účasti. Poslední dobou však nejnovější z těchto tří prohlížečů Google 

Chrome přidal na plyn a začal IE a Firefoxu silně šlapat na paty a pomalu a jistě se 

dostával před ně. [14] 

V současné době prohlížečům vládne Google Chrome, který se na špičku dostal 

také u nás doma v ČR. Podle posledních získaných statistik analytické skupiny 

StatCounter měl Chrome v červenci 32,61% podíl, Firefox klesl na 32,45%. V červnu 

však ještě Firefox v ČR vládl s 33,85%, Chrome měl na kontě 29,28%. Na třetím místě se 

umístil Internet Explorer s 24,38%, čtvrté patří Opeře 7,13% a pátou pozici obsadil 

prohlížeč Safari 2,4%. Ve světovém měřítku je pořadí prvních tří stejné, pouze čtvrtou a 

pátou příčku si prohodily Safari s Operou.[14] 

2.1.4 Přírodní prostřední 

Přírodní prostředí zahrnuje takové přírodní zdroje, které jsou potřebné pro výrobu 

nebo jinou činnost firmy. Velmi důležité jsou ekologické požadavky a nároky na úsporu 

surovin a energií, jejich dostatek, obnovitelnost a trvale udržitelný růst. 

Problémem v současné době je poškozování kvality životního prostředí. Proto by 

se i cukrárna Ollies měla soustředit na to, jak zbytečně neplýtvat energií a jak 

nezatěžovat životní prostředí. S negativním vlivem na životní prostředí souvisí i původ 

získané energie. Mělo by se proto zjišťovat, jestli odkupovaná elektrická energie pochází 

z ekologické solární, větrné, vodní nebo atomové elektrárny, nebo neekologické tepelné.  

Jestliže cukrárna využívá službu odvozu svých produktů, měla by i k jeho převozu 

zajistit takové vozidlo, které bude maximálně šetrné k životnímu prostředí. Toto hledisko 
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by měla uplatňovat také při výrobě a údržbě provozovny. Se znečišťováním prostředí 

souvisí i práce v kuchyni. Zaměstnanci by měli využívat nezávadné mycí prostředky a 

výrobní postupy. Úkolem cukráren je i správné zacházení s odpady, které jsou největší 

hrozbou celému ekologickému prostředí. Cukrárna, která umožňuje zákazníkům odnést si 

dort nebo i menší zákusky domů, by měla používat obaly, které jsou nejvíce šetrné k 

životnímu okolí, jako jsou např. kartónové krabice. 

Výroba a prodej ekologických produktů představuje pro firmu určitou 

ekonomickou zátěž, ale na druhou stranu si výrobou a prodejem ekologických výrobků 

buduje dobrou pověst. 

2.1.5 Politické a právní prostředí 

Nejen pro podnikání je důležité dodržovat zákony, nařízení, předpisy a další 

normy, které jsou vydávány státem a z velké části ovlivňují podnikání. Povinnosti 

podniků vymezuje legislativa České republiky. Jelikož je Česká republika od 1. května 

2004 členem Evropské unie, musí dodržovat také její předpisy a vyhlášky. A i když mají 

zástupci České republiky relativně omezenou možnost do jejich znění zasahovat, musely 

všechny české podniky okamžitě po vstupu do unie začít dodržovat všechny její 

dosavadní normy v rámci pravidla acquis communautaire. 

Cukrárna je provozovna stravovacích služeb a musí být provozována v souladu s 

Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a 

Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.178/2002, který stanoví obecné zásady 

požadavky potravinového práva, dále se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláškou č. 137/2004 Sb. o 

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

při činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhlášky č.602/2006 Sb. 

Legislativou, která s danou problematikou úzce souvisí, je i zákon č. 110/1997 Sb. o 

potravinách a tabákových výrobcích a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. [20] 

Cukrárna musí také respektovat živnostenský zákon, obchodní zákoník a občanský 

zákoník. Jelikož zaměstnává pracovníky, je její povinností dodržovat zákoník práce, 

zákon o zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o nemocenském pojištění 

apod. 
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V oblasti daňové politiky je důležitý zákon o dani silniční, zákon o dani z přidané 

hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o spotřebních daních, zákon o účetnictví a jiné. 

Důležitou legislativou je i zákon o ochraně spotřebitele, neboť se zaměstnanci dostávají 

do kontaktu se zákazníky. 

V rámci makroprostředí jsou cukrárny ovlivňovány i pohyby cen vstupů, za nimiž 

stojí politická rozhodnutí. Nejlépe je to vidět na růstu cen elektřiny, vody a ropy (ta 

ovlivňuje náklady na dopravu) až o 10 % ročně. Politická vůle, která by s  tím něco 

udělala, chybí. Do státního rozpočtu tak teče stále více peněz z jen těžce nahraditelných 

surovin. 

Dalším příkladem tohoto trendu je cena cukru, který je, jak je vidět už z  názvu 

cukrárna, klíčovou surovinou. V Evropské unii cukr totiž v důsledku jí stanovených kvót 

stojí dvakrát více než cukr vyrobený jinde ve světě. [23] 

13. března 2013 evropský parlament hlasoval pro zachování cukerných kvót na 

dalších sedm let, a v důsledku toho i pro dražší potraviny, při jejichž výrobě se používá 

cukr - například nápoje nebo sušenky.  O cukru však ještě nebylo definitivně rozhodnuto, 

Evropská komise na zrušení kvót stále trvá. Další důležitá hlasování, kde se o 

budoucnosti cukru rozhodne, proběhnou v červnu. [23] 

Prolomení kvót by uvítali nejen potravináři, ale i spotřebitelé. Cukr by 

zlevnil, cukrovary by se totiž nadále neřídily přísnými limity na maximální produkci. 

Evropští cukrovarníci se po zrušení kvót bojí záplavy levného cukru z rozvojových zemí, 

především Jižní Ameriky, která by pro ně mohla být likvidační. Obhájci tohoto kroku 

naopak upozorňují také na nedostatek cukru na evropském trhu, a to zhruba o tři miliony 

tun ročně, jehož deficit se řeší dovozem. [23, 41] 

2.1.6 Sociálně-kulturní prostředí 

Vlivy sociálního a kulturní prostředí výrazně formují celkový charakter 

spotřebního a nákupního chování (především podobu poptávky, motivaci ke spotřebě, 

postoje k výrobkům, k reklamě, k firmě). Řada těchto vlivů se prolíná s vlivy 

demografickými a pomáhá formulovat nové segmenty. [5] 



13 
 

V posledním desetiletí se rozmohl trend zdravého životního stylu. Lidé i 

v cukrárnách, očekávají lehčí nebo dietnější produkty, jako jsou třeba ovocné saláty a 

zákusky, nebo prostě jen dorty s nižším obsahem cukru a tuku. 

Snaha najít nový životní styl souvisí i s globálním trendem - hektickým stylem 

života, s programem od rána do večera, ve kterém se jen těžko hledá i necelá 

(půl)hodinka na návštěvu cukrárny. Proto by cukrárna měla být připravena splnit všechna 

přání zákazníka i mimo své prostory, tedy rozvozem. 

2.2 Charakteristika mezzoprostředí 

2.2.1 Zákazníci 

Zákazníky cukrárny Ollies jsou koneční spotřebitelé. Hosté cukrárny mohou být 

lidé všech věkových kategorií od lidí předškolního věku až po seniory. Významnou roli 

zastává i dodávání produktů na různé akce. 

Zákazníky cukrárny lze rozdělit na tři hlavní segmenty. Do první skupiny patří 

lidé, kteří si potřebují chvíli odpočinout od životního shonu a přitom si popovídat nebo 

něco přečíst. Tito zákazníci si objednají šálek čaje nebo kávy a případně i drobný 

zákusek. Do cukrárny chodí de facto v jakoukoliv denní dobu. Druhá skupina sestává 

z rodin s dětmi nebo účastníků oslav s přáteli. Objednávají si klasický nebo dětský dort a 

nápoje podle aktuální potřeby. Cukrárnu navštěvují o víkendech nebo ve všedních dnech 

hodinu až dvě před koncem zavírací doby. Třetí skupina zahrnuje zákazníky mimo 

cukrárnu. Jedná se o rozvoz na oslavy, párty, eventy, svatby nebo posezení s přáteli či v 

rodinném kruhu. Jelikož doprava nebývá zdarma, objednávají si zákazníci větší množství 

dortů a dezertů na stanovený den a určené místo.  

2.2.2 Dodavatelé 

Dodavatelé cukrárny Ollies jsou společnosti, které se zabývají výrobou, prodejem 

a distribucí potravin, alkoholických i nealkoholických nápojů, vybavením prodejen, 

vozidel a dodávkou energií. 
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2.2.3 Konkurence 

Katka 

Umístění cukrárny 

Cukrárna Katka se nachází na málo známé Dvorní ulici cca 5 minut chůze od 

tramvajové zastávky Hlavní třída v Ostravě – Porubě. Tato zastávka je známá i tím, že 

zde stojí nová aula Vysoké školy báňské. Přesto se tato cukrárna jen obtížně hledá, 

protože není situována na žádné významnější komunikaci, nachází se v prvním patře 

bytového domu a je ze všech čtyř stran obklopena dalšími obytnými domy.  

Provozní doba 

Provozní doba cukrárny je uvedena v Tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Provozní doba cukrárny Katka 

Den Čas 
Po - Pá 10:00 - 17:00 
So - Ne 10:00 - 16:00 

 

Exteriér a interiér 

Jelikož je cukrárna součástí bytového domu, byla vytvořena na místě několika 

bývalých, nyní probouraných bytů. Proto i její krytá terasa, využívaná v teplejších dnech, 

byla v dřívějších dobách balkónem pro několik domácností. U stolů se nacházejí nejen 

polstrované židle, ale i pohodlné sedačky pro celkem 25 – 30 osob. 

Nabídka produktů a služeb 

Jak vyplývá z webových stránek, v cukrárně a kavárně je nabízen celý sortiment 

tradičních zákusků, které přímo na místě připravuje zkušená cukrářka. Dále je nabízena 

káva, zmrzlina, poháry a drobné sladkosti. Kromě sladkých produktů je možno zakoupit i 

šunkové chlebíčky a využít široké nabídky alkoholických i nealkoholických nápojů.  

Rozvoz produktů probíhá během všech sedmi dní v týdnu za pomoci chladicí 

dodávky. V ní je možno odvést zákusky, dorty, případně chlebíčky a koláče na různé 

akce, plesy či školení. Ceník výrobků je dostupný pouze na požádání.  
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Maria 

Umístění cukrárny 

Poměrně nová cukrárna, pojmenovaná Maria, byla otevřena v polovině dubna 

2012 v přízemí obytného domu v centru Ostravy, nedaleko Masarykova náměstí. Byť se 

přímo před vchodem nachází několik parkovacích míst, nejsou určena pro zákazníky 

cukrárny, ale pro zákazníky sousedícího restauračního zařízení. Jediná možnost 

zaparkovat je proto na sice nedalekých veřejných parkovištích, ale vzhledem k de facto 

kontinuální vytíženosti centra města jsou tato často obsazená. Ale pěší chůzí se k ní 

potenciální zákazníci mohou dostat ze všech čtyř světových stran: od tramvajové 

zastávky Stodolní ze západu, autobusové a tramvajové zastávky Husův sad ze severu, 

Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské od východu a z jihu od Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity. 

Provozní doba 

Provozní doba cukrárny je uvedena v Tab. 2.2. 

Tab. 2.2 Provozní doba cukrárny Maria 

Den Čas 
Po - So 8:00 - 18:00 

Ne 13:30 - 18:00 
 

Exteriér a interiér 

Vnitřek cukrárny je rozdělen na dva velmi úzké prostory pultem, u něhož se 

objednává zboží. Vejde se tam tak maximálně 15 osob. Pro stísněnost zde zákazníci 

nenaleznou žádné soukromí. U holých stolečků stojí dřevěné židle s polstrováním.  

Nabídka produktů a služeb 

Nabídka produktů je tvořena dorty, zákusky, koláči, cukrovím, záviny, 

palačinkami, zmrzlinovými poháry, snídaňovými menu, teplými i studenými 

alkoholickými a nealkoholickými nápoji. Vše je doplňováno sezónními výrobky. 

Zákusky jsou denně čerstvé a dovezeny z výrobny Hotelu Maria v Ostravě-Přívozu. 

Objednávky jsou přijímány telefonicky nebo e-mailem nejpozději den předem.  
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Cukrárna u Babičky 

Umístění cukrárny 

Cukrárna u Babičky se nachází v centru na jihovýchodní straně Masarykova 

náměstí, poblíž věže staré ostravské radnice, v přízemí obytného domu. Možnost 

zaparkovat zákazníci mají pouze na asi 50 m vzdáleném placeném parkovišti, jinak 

musejí prohledat postranní uličky. 

Provozní doba 

Provozní doba cukrárny je uvedena v Tab. 2.3. 

Tab. 2.3 Provozní doba Cukrárny u Babičky 

Den Čas 
Po - Pá 8:00 - 18:00 

So 9:00 - 18:00 
Ne 10:00 - 18:00 

 

Exteriér a interiér 

Vnitřní prostory cukrárny jsou vyvedeny v retro stylu první republiky. 

Dominantou je plastika na zdi, na níž je vyobrazeno Masarykovo náměstí tak, jak 

vypadalo v dřívější době. Posezení představují dřevěné stoly s dřevěnými židlemi a 

jednou velmi pohodlnou pohovkou. Za špatného počasí není vnitřní prostor dostatečně 

osvětlen a působí chmurně. 

Nabídka produktů a služeb 

V nabídce cukrárny jsou obsaženy klasické dorty bez chemických a konzervačních 

látek, jak je uvedeno v propagačním materiálu, záviny a dezerty, ale také klasické české 

zákusky jako větrníky, laskonky, špičky a spousta dalších druhů včetně alkoholických a 

nealkoholických nápojů. Stylové „retro dorty“ cukrárna nenabízí.  

Cukrářství Řehová 

Umístění cukrárny 

Cukrářství Řehová je rodinná firma situována v menším obchodním centru 

v Ostravě-Fifejdách. Nedaleko se nachází rozlehlé ostravské nákupní centrum 
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FUTURUM. Při cestě do cukrárny autem je možnost zaparkovat na jednom z parkovišť 

obchodního centra nebo na nedalekém sídlišti. Přístup je i z nedaleké zastávky MHD 

Sídliště Fifejdy, kde je možno vystoupit z autobusu či trolejbusu jedoucího z různých 

ostravských čtvrtí. 

Provozní doba 

Provozní doba cukrárny je uvedena v Tab. 2.4. 

Tab. 2.4 Provozní doba Cukrářství Řehová 

Den Čas 
Po 12:30 - 18:00 

Út - So 9:00 - 18:00 
Ne 12:30 - 18:00 

 

Exteriér a interiér 

Cukrářství má bezbariérový přístup a klimatizovanou prodejnu, kde lze posedět v 

příjemném prostředí a při pěkném počasí s dětmi navštívit i venkovní zahrádku s dětským 

koutkem a pískovištěm. „Hospůdka u cukrárny“, která s cukrářstvím sousedí, je s ním 

propojena bezbariérovým průchodem. 

Nabídka produktů a služeb 

Denně jsou v prodeji čerstvé zákusky, mini zákusky v 25 druzích, bezlepkové a 

dia zákusky, dále různé celé dorty, marcipánové figurky, koláče a spousta jiných 

cukrářských výrobků. Na objednávku jsou v nabídce dorty klasických i atypických tvarů, 

rolády, řezy, cukroví, koláčky a další speciality dle přání zákazníka.  

Cukrářství klade důraz zejména na kvalitu surovin a čerstvost výrobků, které jdou 

rovnou z výrobny do prodejny a k zákazníkům. Výroba je prováděna čistě ruční 

řemeslnou prací, která podléhá přísným hygienickým a technologickým požadavkům. Od 

roku 2009 se cukrářství začalo specializovat i na výrobu přirozeně bezlepkových zákusků 

a cukroví. Tyto výrobky byly úspěšně otestovány laboratoří České zemědělské inspekce.  
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Labužník 

Umístění cukrárny 

Na místě původní cukrárny, spojené s rychlým občerstvením a kavárnou, byla po 

zdlouhavé rekonstrukci v září roku 2010 otevřena stejnojmenná cukrárna Labužník. Ta se 

tedy i nadále nachází v přízemí obytného domu na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě. 

Zákazníkům je k dispozici veřejné parkoviště jak před, tak i za cukrárnou. O jednu 

autobusovou zastávku dál, nebo přibližně 150 m pěší chůze, se nachází porubská pobočka 

Ollies, na daném místě jediný významný konkurent.  

Provozní doba 

Provozní doba cukrárny je uvedena v Tab. 2.5. 

Tab. 2.5 Provozní doba cukrárny Labužník 

Den Čas 
Po - So 8:00 - 20:00 

Ne 10:00 - 20:00 
 

Exteriér a interiér 

Ze všech zkoumaných cukráren se jedná o prostorově i kapacitou míst k sezení 

největší cukrárnu. Posezení je možné u stolečků trojího druhu: plastových v prostoru 

vyhrazeném pro kuřáky, dřevěných s vyraženým symbolem cukrárny a polstrovanými 

sedátky a také na pohodlné sedačce. Pro malé děti je zde i dětský koutek.  

Nabídka produktů a služeb 

Sortiment tvoří ovocné a šlehačkové dorty, zákusky a chlebíčky, čerstvě 

vylisované ovocné šťávy, mléčné koktejly, ovocné a čokoládové poháry, točená i  

kopečková zmrzlina z čerstvého ovoce nebo celé snídaňové menu. Vše údajně bez použití 

chemických stabilizátorů, umělých barviv a aromat. 

Také je možno si vybrat z široké nabídky tematických dortů pro všechny možné 

příležitosti. Ať už se jedná o narozeniny, oslavy či svatby. K těmto účelům jsou nabízeny 

i obložené chlebíčky nebo sýrové a salámové mísy.  
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Mezi dezerty a dorty zákazníky nejvíce vychvalované patří čokoládový dort, 

Sachr dort, Pařížský dort, sušenka dort, ořechový dort, jahodový dort a banánový dort. 

Cukrářská výrobna je vybavena i v mnoha ohledech unikátními technologiemi 

italských výrobců. 

Větrník 

Umístění cukrárny 

Rodinná cukrárna a kavárna Větrník je umístěna na pátém obvodě v Ostravě-

Porubě, minimálně 10 minut daleko od jakékoliv veřejné dopravy. V nejbližším okolí se 

nacházejí pouze obytné domy, u nichž je možnost zaparkovat, a Základní škola 

Bulharská. 

Provozní doba 

Provozní doba cukrárny je uvedena v Tab. 2.6. 

Tab. 2.6 Provozní doba cukrárny Větrník 

Den Čas 
Po - Pá 8:00 - 20:00 

So 9:00 - 20:00 
Ne 9:00 - 19:00 

 

Exteriér a interiér 

Vnitřek cukrárny vyzývá k delšímu nerušenému posezení. U kamenných stolečků 

stojí polstrované židle s nízko položenými sedátky a pohodlné pohovky. Ty jsou spolu 

s  osvětlením a celým vnitřním prostorem laděny do červeno - hnědých barev, typických 

pro celý interiér. 

Před a za cukrárnou se nachází kryté venkovní posezení. A na zahrádce cukrárny a 

kavárny je umístěno i pískoviště vybavené základními hračkami pro děti. 

Nabídka produktů a služeb 

V cukrárně Větrník je možno zakoupit široký sortiment cukrářských výrobků, 

dorty, zákusky a zmrzlinu italského typu. V nabídce jsou také dorty a zákusky na 

objednávku pro zvláštní příležitosti, včetně širokého sortimentu mini zákusků za 
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jednotnou cenu 9,-Kč. Širokou nabídku doplňuje také několik druhů koláčů, frgále, 

bábovky a štrůdly. 

Cukrárna je schopna zajistit i malou oslavu narozenin, dětské akce, včetně 

programu či dětské diskotéky. Kapacita nabízených prostorů je až pro 30 osob. 

Nekuřácká kavárna Větrník v Ostravě- Porubě, součást cukrárny Větrník, nabízí k 

posezení obvyklou i  bezkofeinovou kávu, espresso, rozmanitým výběrem čajů jako v 

čajovnách, nealkoholické a alkoholické nápoje, zákusky, dorty, koláče, poháry, širokou 

nabídku koktejlů, čerstvé džusy a mnoho dalšího jak pro dospělé, tak pro děti. Součástí 

služeb je i neomezené připojení k internetu, včetně přístupných 220V zásuvek. 

2.3 Charakteristika společnosti Ollies 

2.3.1 Umístění cukráren 

Hlavní provozovna cukrárny Ollies se nachází na Výstavní ulici v Ostravě-

Vítkovicích, poblíž zastávek MHD Náměstí Jiřího z Poděbrad a Český dům. Jelikož zde 

zastavují tramvaje a autobusy z Hrabůvky, Mariánských Hor, Dubiny, Poruby i centra 

Ostravy a současně cukrárna disponuje vlastním soukromým parkovištěm, těžko by 

dopravní spojení mohlo být ideálnější. 

Pobočka Ollies, která byla otevřena později, je situována na Porubské ulici 

v Ostravě-Porubě, přímo naproti porubské hlavní pošty, kde je i autobusová zastávka 

MHD. Sice z ní dopravní spoje jezdí jen po Porubě, o zastávku dál je však možno 

přestoupit na tramvaje jezdící do centra i dalších významných čtvrtí Ostravy. Pobočka 

disponuje jedním parkovacím místem pro zákazníky cukrárny Ollies a další se nacházejí 

na veřejném prostranství ve vedlejší ulici. 

2.3.2 Dispoziční řešení a vybavení cukráren 

Cukrárna ve Vítkovicích je součástí obchodního domu několika podnikatelských 

subjektů. Posezení, stoly a výzdoba na zdech jsou laděny do syté světle žluté barvy 

s příměsí červené a hnědé, tedy typických barev cukrárny Ollies. Prostory mezi těsně 

sousedícími stoly jsou vkusně vyplněny živými rostlinkami. Možnost posedět venku 

cukrárna nenabízí. 
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Porubská pobočka se nachází v přízemí obytného domu, kde již celá desetiletí 

před otevřením existovaly jiné provozovny různých firem. Na dlážděné podlaze jsou 

umístěny totožné stoly a židle jako ve vítkovické cukrárně, jen s výjimkou dvou sedaček 

v rozích místnosti. Posezení, barvy stěn, obrazy na zdech i osvětlení jsou laděny do 

jednotné tmavě žluté barvy. Před vchodem, na druhé straně chodníku, se nachází 

venkovní terasa využívaná pouze v teplých měsících. 

2.3.3 Sortiment 

Mezi nabízené produkty patří dorty, dezerty, záviny, sladké pečivo, bábovky, 

koláče, cukroví a čokoládové pralinky. Samostatnou kategorii tvoří narozeninové dorty, 

svatební dorty a dětské dorty, které mohou být i vícepatrové.  

Jak vyplývá z reklamních materiálů, vše je čistě přírodní a zpracováváno ručně. 

Nejsou využívány žádné chemické konzervační látky, umělé chuti či tresti nebo práškové 

vycpávky. 

2.3.4 Služby 

Je zajištěn pravidelný rozvoz od pondělí do neděle včetně svátků přímo domů, do 

firmy, na oslavu nebo do kavárny, restaurace nebo hotelu v blízkém okolí. V případě 

větší objednávky nebo pravidelného odběru je po dohodě odvoz možný i do 

vzdálenějších míst. Tento rozvoz je prováděn firemním chladícím dodávkovým vozem. 

Jednotlivé výrobky jsou zabaleny ve firemních obalech, které jsou započteny v ceně.  

Výrobky mohou být speciálně dozdobeny a zabaleny.  Nicméně přesný čas 

doručení nelze předem přesně stanovit vzhledem k počtu rozvozů a rozmanitosti trasy. 

Ollies Club, věrnostní program cukráren Ollies, umožňuje vracet věrně 

nakupujícím zákazníkům část utracených peněz. Za každou útratu v cukrárnách Ollies 

zákazníci získají 5% zpět na klubovou věrnostní kartu Ollies Club. Tyto zpět získané 

prostředky pak mohou využít k platbě při odběru zboží ve všech cukrárnách Ollies. 
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Provozní doba cukráren je uvedena v Tab. 2.7. 

Tab. 2.7 Provozní doba cukráren Ollies 

Ostrava-Vítkovice 
Den Čas 

Po - Ne 8:00 - 19:00 
    

Ostrava-Poruba 
Den Čas 

Po - Čt 7:30 - 20:00 
Pá 7:30 - 21:00 
So 8:30 - 21:00 
Ne 8:30 - 19:00 

 

  



23 
 

3 Teoretická východiska analýzy konkurence 

Kapitola sestává ze tří částí. V první části jsou popsány služby, jejich vlastnosti a 

jejich marketingový mix. Druhá se zabývá konkurencí a metodami její analýzy. Ve třetí 

části je vysvětlena vybraná metoda sběru dat. 

3.1 Marketing služeb 

V minulosti se význam služeb pro národní hospodářství velmi podceňoval. Tento 

přístup ke službám měl hluboké kořeny a pocházel od Adama Smithe, který v r. 1776 

popsal služby jako statky, které „neprodukují žádnou hodnotu“. Stejně se k sektoru 

služeb stavěl Karel Marx, který rozděloval ekonomické sektory na produktivní a 

neproduktivní. Toto pojetí v praxi převzala centrálně plánovaná ekonomika a výsledkem 

bylo podcenění celého sektoru a jeho zaostávání za vývojem běžným v západních 

ekonomikách o několik desítek let. K výraznému rozvoji sektoru došlo pak během 

transformace počátkem 90. let. Vývoj se pochopitelně v druhé polovině 90. let zmírnil, 

jednak v důsledku určitého nasycení, jednak v důsledku transformačních chyb, které 

s sebou přinesl pokles kupní síly obyvatelstva. [10] 

Ale v dnešní době je opět jedním z významných trendů posledních let fenomenální 

růst služeb. Tento posun směrem k ekonomice služeb je z velké části připisován 

skutečnosti, že lidé mají více peněz a volného času, a že se objevují stále složitější 

výrobky, které služby vyžadují. Navíc je pro firmy stále obtížnější odlišit své fyzické 

výrobky od ostatních, a tak se stále častěji snaží diferencovat pomocí služeb a získat a 

udržet zákazníky poskytováním co nejlepšího servisu. [4] 

V současné době vysvětlují podstatu služeb nejlépe američtí autoři Kotler  a 

Armstrong: "Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může 

nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. 

Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem. " [10] 
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3.1.1 Vlastnosti služeb 

Nehmotnost 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastnost služeb a od ní se odvíjejí vlastnosti 

další. Čistou službu nelze zhodnotit žádným fyzickým smyslem, nelze si ji před koupí 

prohlédnout a jen v málo případech ji lze vyzkoušet. Mnohé vlastnosti, na které se při 

podpoře prodeje zboží odvolává reklama a které zákazník může pouhým pohledem ověřit, 

zůstávají tak při prodeji služeb zákazníkovi skryté. Zákazník má tak ztížený výběr mezi 

konkurujícími si poskytovateli podobných služeb. Vytváří si závěry na základě 

viditelných atributů, jako jsou lokalita, zaměstnanci, vybavení, komunikační materiály a 

cena. Tuto nejistotu se marketing služeb snaží překonat posílením marketingového mixu 

služeb o prvek materiální prostředí, zdůrazněním významu komunikačního mixu a 

zaměřením se na vytváření silné značky, popřípadě obchodního jména firmy nabízející 

dané služby. [4, 10] 

Neoddělitelnost 

Neoddělitelnost je vlastnost služby, která vyjadřuje, že je nemožné oddělit 

produkci služby od její spotřeby. Ačkoli většina firem vyrábí zboží, které je až následně 

určeno k prodeji, služba se může uskutečnit pouze v momentě, kdy ji její poskytovatel 

převede na zákazníka nebo ji učiní zákazníkovým vlastnictvím. V některých případech 

může být služba samozřejmě nejdříve prodána a až následně doručena. Odborné znalosti, 

schopnosti a osobnost poskytovatele služeb nebo profesionální přístup jeho zaměstnanců, 

jeho zařízení a vybavení nemohou být ovšem odděleny od samotné nabídky. Klíčová 

role, kterou sehrávají zaměstnanci v posilování nebo naopak selhávání kvality služeb, 

podtrhuje důležitost situace doručení služby neboli interakce mezi uživatelem a 

poskytovatelem služby. [9] 

Proměnlivost 

Proměnlivost služeb je vlastnost, díky níž se může dokonce jedna a táž služba 

vykonaná stejným zaměstnancem pro stejného zákazníka pokaždé lišit. To znamená, že v 

různých časech může být charakter poskytovaných služeb nevyhnutelně odlišný. 

Vzhledem k množství poskytovatelů a uživatelů je obtížné služby standardizovat. [9] 
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Firmy poskytující služby mohou podniknout několik kroků pro zajištění kvality. 

Nejprve investují do kvalitních postupů pro příjem a zaškolování nových zaměstnanců. 

Poté školí klíčové pracovníky tak, aby byli schopní provádět akce či podnikat kroky 

nezbytné k zajištění správné obsluhy a uspokojivého vyřizování stížností zákazníků. V 

mnoha firmách se však zaškolení omezuje v zásadě jen na povzbuzující proslovy. Aby 

mělo školení na chování zaměstnanců skutečný vliv, musí zaměstnancům pomoci rozvíjet 

základní dovednosti potřebné pro úspěšné vykonávání jejich práce. [4] 

Pomíjivost 

Pomíjivost služby odkazuje k vlastnosti služby, která ji znemožňuje skladovat pro 

pozdější prodej nebo spotřebu - buď bude nabídka využita hned, nebo bude provždy 

ztracena. Poskytovatelé služeb se snaží vyhnout se těmto problémům za pomoci 

marketingového mixu, který má povzbudit zájem o dané služby v období poklesu 

poptávky. Jednou z možností je snížení cen ve snaze zvýšit poptávku po jinak 

nevyužitých službách. [9] 

Pomíjivost služeb není problém, dokud je poptávka stálá. Když však kolísá, mají 

servisní firmy často velké problémy. Na straně nabídky mohou firmy přijímat 

zaměstnance na částečný úvazek, kteří pomohou s obsluhou v kritických obdobích. Např. 

stravovací zařízení zaměstnávají servírky na částečný úvazek, aby vypomohly v 

nejrušnějších hodinách. [4] 

Absence vlastnictví 

Když zákazníci nakoupí fyzické zboží jako automobily nebo počítače, získávají 

k výrobku osobní přístup po neomezenou dobu. To proto, že daný produkt vlastní. 

Dokonce jej mohou prodat, když už ho dál nechtějí. Oproti tomu službu vlastnit nelze. 

Spotřebitel má často ke službě přístup jen po omezenou dobu. Kvůli absenci vlastnictví 

se musí poskytovatelé služeb snažit posilovat identitu značky a spřízněnost se 

zákazníkem. [4] 

3.1.2 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, s jejichž pomocí marketingový 

manažer může utvořit vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu 

může marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží 
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stejnému cíli uspokojit potřeby zákazníků a přinést zisk organizaci. Původně obsahoval 

marketingový mix čtyři prvky - v angličtině 4P – produkt (product), cenu (price), 

distribuci (place) a komunikaci (promotion). Aplikace marketingové orientace v 

organizacích poskytujících služby ukázala, že tato čtyři P pro účinné vytváření 

marketingových plánů nestačí. Příčinou jsou především vlastnosti služeb, zmiňované 

dříve. Proto bylo nutno k tradičnímu marketingovému mixu připojit další 3P. Materiální 

prostředí (physical evidence) pomáhá zhmotnění služby, lidé (people) usnadňují 

vzájemnou interakci mezi poskytovatelem služeb a sledování a analýzy procesů 

poskytování služeb zefektivňují produkci služby a činí ji pro zákazníka příjemnější.  [10] 

Produkt 

Produktem se rozumí vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho 

hmotných i nehmotných potřeb. U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý proces, 

často bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem určujícím službu je její kvalita. 

Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, životního cyklu, image značky a sortimentu 

produktů. [10] 

Služba je složitý produkt, který můžeme definovat jako: "Soubor hmotných a 

nehmotných prvků obsahujících funkční, sociální a psychologické užitky nebo výhody. 

Produktem může být myšlenka, služba nebo zboží nebo kombinace všech tří výstupů." 

(Pride a Ferrell, 1991). [10] 

Spotřebitelé ve skutečnosti nekupují zboží nebo služby - kupují konkrétní užitek a 

celkovou spotřební hodnotu nabídky. Nabídka představuje užitek, který zákazníkům 

plyne z nákupu zboží nebo služby. Většina služeb (či zboží) se v nabídce nevyskytuje 

samostatně. [7] 

 

Základní, čili obecný produkt. Představuje základní službu, např. poskytnutí 

lůžka v hotelovém pokoji. 

Očekávaný produkt. Tento produkt se skládá ze základního produktu a souhrnu I 

základních podmínek, které spotřebitel očekává. Cestující, který si kupuje letenku, 

očekává kromě místa v letadle též určité služby, například pohodlnou odbavovací halu, 

obsluhu v letadle, dobré jídlo, čisté toalety a včasný přílet.  



27 
 

Rozšířený produkt. Tento produkt je hlavní oblastí diferenciace nabídky. 

Například IBM má pověst vynikajícího podniku služeb, ačkoliv nemusí mít vždy nejlepší 

technické parametry základního produktu. Odlišují se "přidáním hodnoty" k základnímu 

produktu, kterou je spolehlivost a odpovědnost. 

Potenciální produkt. Potenciální produkt zahrnuje všechny možné přidané 

vlastnosti a změny produktu, které přinesou kupujícímu další užitek. Dochází k novému 

definování produktu za účelem přilákání dalších uživatelů a rozšíření možností použití 

produktu. Některá zlepšení však mohou výrazně ovlivnit výši nákladů a pro řadu 

zákazníků se produkt může stát cenově nepřijatelným. [7] 

Cena 

Manažer rozhodující o ceně si všímá nákladů, relativní úrovně ceny, úroků, 

koupěschopné poptávky, úlohy ceny při podpoře prodeje (různých slev), úlohy ceny při 

snaze o soulad mezi reálnou poptávkou a produkční kapacitou v místě a čase. 

Neoddělitelnost služby od jejího poskytovatele znamená další specifika při tvorbě cen 

služeb. [10] 

K vyjádření ceny se v podnicích služeb využívá značné množství pojmů: Na 

univerzitách je znám pojem školné, za dopravní služby platíme dopravné, za bydlení 

nájemné, v divadlech vstupné. Toto monetární vyjádření ceny je důležité zejména pro 

ziskové organizace nebo organizace, ve kterých jsou příjmy za služby významnou 

součástí krytí jejich nákladů. [10] 

Vzhledem k již zmíněné hmatatelné povaze produktu mají cenová rozhodnutí v 

oblasti služeb zvlášť důležitý význam. Cena služby signalizuje zákazníkovi kvalitu, 

kterou pravděpodobně obdrží. Proto například restaurace vystavují svá menu, a tím 

předem informují zákazníky o kvalitě pokrmů, úrovni služeb a výši nákladů. [7] 

Při poskytování služby mohou zákazníkovi vzniknout ještě jiné náklady. Jedná se 

především o různé náklady spojené: 

 s časem – pro zákazníka jsou to alternativní náklady, neboť by čas strávený 

vyhledáváním služby mohl využít jinak - jde tedy o velice významnou cenu času ve 

službách, 
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 s fyzickým úsilím – které vyžaduje poskytování některých služeb, zejména těch, které 

jsou spojeny s předměty, například opravy elektroniky, malovaní bytu nebo 

samoobslužné typy služeb, 

 s psychickým úsilím – jedná se o některé typy služeb zaměřených především na 

člověka, které od něj vyžadují pochopení služby (některé finanční služby), překonání 

psychologických nebo sociálních zábran (některé typy sociálních služeb a zdravotních 

služeb). [10] 

Distribuce 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. 

Souvisí s místní lokalizací (umístěním) služby, s volbou případného zprostředkovatele 

dodávky služby. Kromě toho služby více či méně souvisejí s pohybem hmotných prvků, 

tvořících součást služby. [10] 

Místo a prodejní cesty představují dvě klíčové oblasti rozhodování. Patří sem 

výběr způsobu a místa dodávky, resp. poskytování služby zákazníkovi. Tato otázka je 

zvláště důležitá pro odvětví služeb, jehož produkty nemohou být skladovány a jsou 

vyráběny i spotřebovávány ve stejném okamžiku. "Místo" a prostředí, stejně jako způsob, 

jakým je služba poskytována, jsou významnou součástí vnímané hodnoty užitku služby. 

[7] 

Výběr místa je nejdůležitější tam, kde zákazník přichází k poskytovateli. 

Například pro restauraci je dostupnost místa jedním z rozhodujících faktorů návštěvnosti. 

V tomto případě může poskytovatel nabídnout své služby na více místech a tím 

zabezpečit růst příjmů. [7] 

Optimální rozmístění služeb bude středem zájmu těch poskytovatelů, kteří mají 

více provozoven. Typickým příkladem jsou půjčovny aut, restaurace, motely, banky, 

maloobchody. Tyto podniky věnují velkou pozornost výběru vhodného místa svých 

provozoven. Zaměřují se přitom na oblasti největší koncentrace poptávky (skutečné či 

potenciální) a zároveň sledují umístění provozoven konkurence. Při hodnocení různých 

alternativ a hledání žádoucích modelů rozmístění lze dnes využít celou řadu 

specializovaných počítačových programů. [7] 
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Tam, kde jde provozovatel služby k zákazníkovi, není místo tak závažné za 

předpokladu, že umožňuje poskytnout kvalitní službu. V mnoha případech, nemá 

poskytovatel jinou volbu než jít přímo k zákazníkovi, protože některé služby lze dodat 

jen v místě - a s využitím zařízení - zákazníka. [7] 

 Marketingová komunikace 

Každý producent služby ví, že nejdůležitější pro něj v očích jeho zákazníků je, 

když sami zákazníci mluví pochvalně o jeho službách. Jedná se o verbální reklamu, která 

mu může vylepšit, ale i poškodit pozitivní image v očích veřejnosti. Výzkumem byla 

ověřena skutečnost, že pokud je zákazník se službou spokojen, oznámí to asi 4 až 5 svým 

známým, ale v případě nespokojenosti rozšíří tuto informaci mezi 11 dalších lidí. [10] 

V současné době však producenti služeb nevystačí pouze s ústní reklamou, byť by 

byla sebepozitivnější. Musí se svými současnými i potencionálními zákazníky 

komunikovat, a dokonce se širokou veřejností. K tomu musejí vědět, jak komunikovat, 

jaké nástroje a prostředky k tomu použít, co a komu a také kdy sdělit. Propagace zvyšuje 

významnost služeb a může též přispět k jejich hmatatelnosti. Tím napomáhá 

spotřebitelům lépe se orientovat na trhu a hodnotit celkovou nabídku služeb. Marketing 

zde používá celou škálu nástrojů. Tradičně jsou tyto nástroje rozděleny do těchto skupin: 

 reklama 

 podpora prodeje 

 osobní prodej 

 public relations - vytváření dobrých vztahů s veřejností. 

 přímý marketing [7, 10] 

 

Osobní prodej je forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými 

zákazníky. Jeho cílem je dosažení prodeje. Obsah a forma sdělení může být přizpůsobena 

konkrétnímu zákazníkovi a situaci. Jedná se sice o nákladný, ale vysoce efektivní způsob 

komunikace. Její efektivnost je zvyšována další odlišností od jiných forem. Jedná se totiž 

o jedinou komunikaci probíhající oběma směry. [10] 
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Význam osobního prodeje ve službách vyplývá z neoddělitelnosti služeb, tzn. 

osobní interakce mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. Tento vztah je důležitý 

zejména u služeb s vysokým kontaktem se zákazníkem. Nemusí se jednat ani o vysoce 

profesionální, sofistikované služby, ale i o služby jednodušší, kde je např. možno využít i 

jisté mechanizace (opravy a osobní služby). Mnohé firmy mají úzké a trvalé vztahy se 

svými zákazníky. V takových případech má osobní prodej dokonce vedoucí místo mezi 

dalšími prvky komunikačního mixu. [10] 

Lidé 

Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka s 

poskytovateli služby - zaměstnanci. Proto se lidé stávají jedním z významných prvků 

marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Vzhledem k tomu, že 

zákazník je součástí procesu poskytování služby, ovlivňuje její kvalitu i on. Organizace 

se musí zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování zaměstnanců. [10] 

Lidé představují jeden z prvků, které rozšiřují klasické čtyři P marketingového 

mixu. Zařazení tohoto prvku do marketingového mixu služeb vyplývá logicky z 

vlastností služeb, totiž z neoddělitelnosti jejich produkce od zákazníka. [10] 

Úlohou interního marketingu je přilákat, motivovat, školit a udržet kvalitní 

zaměstnance prostřednictvím uspokojování jejich individuálních potřeb. Cílem interního 

marketingu je zajistit efektivní chování zaměstnanců, které se projeví růstem klientely. Je 

třeba počítat s tím, že čím kvalitnější pracovní síla, tím větší nároky na dobrého 

zaměstnavatele. [7] 

Hodnocení pracovníků 

Každá funkční organizace má definovány strategické cíle a strategii, jak se k nim 

dostat. Potřebuje, aby si cíle a strategie vzali za své zaměstnanci, kteří ovšem mají též 

své zájmy. A hodnocení je pak jeden z mála možných nástrojů, pomocí kterých se slaďují 

zájmy všech zúčastněných (vlastníků, manažeru a podřízených). [2] 

Pochopitelně, že vlastníci očekávají, že hodnocení bude mít vliv nejen na 

uvědomění pracovníků, ale také na jejich reálnou výkonnost. Hodnocení, které není 

zaměřeno na prokazatelné zvýšení výkonnosti, je zbytečnou administrativní zátěží. [2] 
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Z personálních činností se do motivačního systému kromě hodnocení zařazuje 

ještě odměňování a rozvoj a vzdělávání. Všechny tyto personální činnosti mohou být 

provázány kompetenčním modelem. Hodnocení zaujímá v této triádě centrální pozici, 

protože má výstupy do odměňování i rozvoje. [2] 

Materiální prostředí 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže dost posoudit službu 

dříve, než ji spotřebuje. To zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální prostředí je svým 

způsobem důkazem o vlastnostech služby. Může mít mnoho forem - od vlastní budovy či 

kanceláře, ve které je služba poskytována, po např. brožuru, jež vysvětluje různé typy 

pojištění nabízených pojišťovací společností nebo nabídku předplatného v divadle. [10] 

Organizace poskytující služby mohou využívat materiálního prostředí k odlišení 

svých produktů na trhu a tím jim dodat určitou konkurenční výhodu. Při řízení prostředí 

je nutné zajistit, aby příslib, navozený uspořádáním materiálního prostředí, poskytovaná 

služba opravdu zajistila. Rovněž veškeré určité prvky materiálního prostředí by měly 

splňovat podmínku zachování jednoty stylu a charakteru organizace a dotvářet její 

žádoucí image. [10] 

Rozvržení prostoru 

Architekti vycházejí z určitých tradičních představ, které jsou léty a zkušenostmi 

zdokonalovány. Jejich úvahy se týkají symetrie, proporcí staveb, rytmu, struktury 

materiálů a barev, které tvoří základ, kostru prostoru. Uvedené prvky jsou pak 

kombinovány a rozvíjeny tak, aby vytvořily očekávanou reakci. Aby splnilo výsledné 

řešení prostředí cíle, které jsou na ně kladeny, doporučuje se od samotného počátku úzká 

společná práce architektů, designérů spolu s producenty a manažery služeb. Jen tak může 

být dosaženo absolutního souladu. [10] 

Zařízení interiéru 

Zařízení interiéru nábytkem může vytvořit přátelskou atmosféru, pocit vítaného 

hosta nebo naopak bariéry. Zvolené vybavení interiérů zařízením musí splňovat 

požadavky na funkčnost, na technické a technologické uspořádání přístrojů a dalšího 

zařízení. Právě v současné době, kdy dochází k rychlým změnám v informačních a 
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komunikačních technologiích, zvyšování podílu automatizovaných služeb je tradiční 

myšlení architektů o zařízení prostoru často překonáváno. [10] 

Barvy 

Barvy spolu útočí na jeden ze základních receptorů vnímání, a to na zrak. Barvy 

mají svůj vlastní jazyk, mohou evokovat náladu, štěstí, radost či smutek a depresi. 

Symbolika barev má odedávna svou velikou roli v lidových přirovnáních, je uplatněna v 

heraldice a náboženství. Většinou je barva považována za módní prvek. [10] 

Značení 

Značením v materiálním prostředí se rozumí grafické zprávy, symboly a označení, 

které jsou výrazným prvkem komunikace v sektoru služeb. Jejich vzhled, umístění, 

osvětlení, barva, výběr typů písmen spolu vzájemně souvisejí a mají obrovský význam.  

Procesy 

Procesy zahrnují postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, činnosti a rutiny, 

pomocí nichž je produkt či služba poskytována zákazníkovi. Patří sem též rozhodnutí o 

účasti zákazníka a pravomocích zaměstnance. Definovat řízení procesů jako samostatnou 

činnost je zák1adním předpokladem pro zvyšování kvality služeb. Význam tohoto prvku 

marketingového mixu je zvlášť zřetelný v odvětvích služeb, kde produkt nemůže být 

skladován. [7] 

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování služby 

je důvodem podrobnějšího zaměření se na to, jakým způsobem je služba poskytována. 

Lidé, kteří musejí čekat hodiny na vyřízení žádosti, jistě nejsou spokojeni s 

poskytovanou službou. Pokud nejsou žadateli o pojištění dobře vysvětleny výhody celého 

produktu, jejich srovnání s konkurenčními produkty, pokud mu není poskytnuta pomoc 

při vyplňování formuláře, není celý proces poskytování služby dobře zvládnut a zákazník 

odchází nespokojen. Totéž platí o zbytečném čekání u lékaře, v restauraci apod. Proto je 

nutno provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a postupně, 

zejména u složitých procesů, zjednodušovat jednotlivé kroky, ze kterých se procesy 

skládají. [10] 

Procesy poskytování služeb ovlivňuje především neoddělitelnost služeb od 

zákazníka a jejich pomíjivost. Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem služby se 
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projevuje jako řada určitých kroků. Podle počtu těchto kroků je hodnocena složitost 

procesu poskytování služeb, zatímco možnost volby způsobu poskytování služby 

vyjadřuje různorodost procesu poskytování služeb. Nemocnice jako celek poskytuje 

složité a různorodé služby, praktický lékař zpravidla poskytuje jednodušší, ale různorodé 

služby, spočívající spíše v určení nemoci a možnosti jejího léčení. Složitější úkony jsou 

přenechány specialistovi. V procesu poskytování služby dochází většinou k přímému 

setkávání zákazníka se službou v určitém přesně měřitelném časovém období. [10] 

Přestože lze uznat kritický význam lidského faktoru ve službách, sebelepší 

pozornost a úsilí ze strany zaměstnanců nepřekoná důsledky trvale neuspokojivých 

procesů. V této situaci nepomáhá ani omluvný úsměv zaměstnanců, což je častá politika 

některých podniků služeb. Pokud nefunguje proces, výsledkem bude vždy nespokojený 

zákazník. Z toho vyplývá potřeba úzké spolupráce mezi marketingem a řízením procesů. 

[7] 

Zaměření na jednotlivé procesy, trénink personálu a zpětnou vazbu umožňují 

efektivně plánovat, řídit a vyhodnocovat jednotlivé marketingové kampaně, školení 

zaměstnanců, prodejců a partnerů, propagujících svěřené výrobky. [11] 

3.2 Analýza konkurence 

Jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání v delším časovém 

horizontu je dynamický růst (ať už je tento růst měřen jakýmikoliv faktory). Růst a jeho 

dynamika jsou ale v řadě případů závislé na velikosti tržního podílu, neboli tržního 

prostoru, který se podnikateli podaří vytvořit a udržet na úkor svých konkurentů. Růst 

firmy na trzích, které samy o sobě nerostou, je pak závislý dokonce pouze na ukrajování 

tržních podílů konkurentů. To však vyžaduje důslednou analýzu přímých a nepřímých 

konkurentů, konkurentů stávajících, ale i těch, kteří by se mohli objevit v budoucnosti. 

[13] 

Konkurent, aby vůbec mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat 

minimálně dva předpoklady. Musí být "konkurenční", resp. musí disponovat 

konkurenčním potenciálem a musí mít "konkurenční" zájem, neboli musí chtít vstoupit 

do konkurence. Ještě jinak řečeno, musí disponovat specifickým potenciálem, 
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podnikavostí. Nutno si tedy uvědomit rozdíl mezi konkurencí jako výsledkem 

(produktem) aktivity firmy a konkurenceschopností jako potenciálem firmy. [6] 

Některé firmy si myslí, že sledovat konkurenci není potřeba, jiné firmy to naopak 

se sledováním konkurentů a jejich akcí přehánějí. Je třeba najít rozumnou míru. Má tím 

na mysli především to, že dobrý podnikatel by se měl úspěšnými konkurenty nechat 

inspirovat. Neznamená to tedy pouze kopírování účinných metod, ale jejich pochopení, 

vylepšení a následnou implementaci ve vlastním podniku. [28] 

Analýza konkurence pomáhá zodpovědět řadu důležitých otázek, které pomáhají 

při vytváření příslušných opatření. Mezi klíčové otázky patří například: Kdo se řadí mezi 

konkurenty daného podniku? Jaké jsou jejich strategie a cíle? Čím se odlišují? Jaké mají 

postavení na trhu? Jak komunikují se zákazníky? Jaké mají silné a slabé stránky? Jaká je 

jejich konkurenční nabídka, cena, servis? Jak reagují na marketingové aktivity 

konkurenčních podniků? Jak je u nich realizován výzkum a vývoj? Jaké používají 

technologie a postupy? [28] 

Být byť jen o krok napřed před konkurencí se v dnešním uspěchaném a spíše 

konzumním světě jednoznačně vyplácí. Dnešní zákazník je poměrně zhýčkaný, 

sofistikovaný, obvykle se vyznačuje nedostatkem času, má přehled o cenách, orientuje se 

v produktech, službách a nabídkách, rád zkouší a střídá značky, je citlivý na servis a 

většinou přesně ví, co chce. [11] 

Stejně jako u analýzy trhu i zde platí, že nestačí sledovat jen současnou situaci. 

Podnikatel by měl kromě monitoringu existujících konkurentů uvažovat o tom, kdo může 

být jeho potenciálním soupeřem a jak by mohl ovlivnit jeho podnikání. Zároveň by se 

podnikatel neměl zaslepeně orientovat pouze na svůj segment, ale měl by pozorovat také 

vývoj na trhu substitučních výrobků a služeb. [28] 

3.2.1 Porterova teorie konkurenčních sil 

Porterova teorie se pokouší vysvětlit konkurenční chování prostřednictvím vývoje 

situace na trhu. Porterův model slouží k vysvětlení toho, jak chování a aktivity tržních 

subjektů ovlivňují ziskovost těchto subjektů. S rostoucí konkurencí se tržní subjekt stává 

méně ziskový, se slábnoucí konkurencí naopak ziskovost roste. Každý vývoj, který 
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ovlivňuje ziskovost, chápe Porter jako faktor konkurence. Takto Porter definuje pět 

základních konkurenčních sil, které jsou zobrazeny na Obr. 3.1. [13] 

 

Obr. 3.1 Porterova teorie konkurenčních sil 

 
Zdroj: [13] 

Uvedených pět konkurenčních sil odráží skutečnost, že konkurence v odvětví 

daleko přesahuje "zavedené" (běžně chápané) hranice konkurenčního pole. Zákazníci, 

dodavatelé, substituty a potenciální nově vstupující firmy jsou "konkurenty" firmám v 

odvětví a mohou se stát více či méně významnými v závislosti na zvláštních okolnostech. 

Konkurence může být v tomto obecnějším smyslu definována jako rozšířené soupeření. 

[6] 

Stávající konkurenti v odvětví 

Konkurence mezi společnostmi, které operují ve stejném tržním segmentu, je 

ovlivňována stupněm koncentrace, mírou diferenciace výrobků, změnami velikosti trhu, 

strukturou nákladů, objemem výrobních kapacit, bariérami výstupu. [13]  

Při analýze této síly je třeba podívat se na to, jak velké jsou na daném trhu 

konkurenční tlaky, kolik nás vlastně bude stát, aby se o našich produktech někdo 

dozvěděl, jak moc budeme schopni v praxi rozvinout a využít naše konkurenční výhody, 

jakou má daný trh dynamiku a jestli vůbec budeme schopni s konkurencí držet krok. 
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V současném světě se přitom v otázkách konkurenční rivality je třeba zabývat i 

konkurencí „offline“ hráči versus „online“ hráči, lokální hráči versus národní či 

mezinárodní hráči, atd. [42] 

Potencionální noví konkurenti 

Další Porterovou silou je hrozba vstupu nových konkurentů na trh. Ta je obzvláště 

důležitá v nových, progresivně se rozvíjejících oborech, kde není zcela znám objem trhu 

jako celku anebo kde objem trhu rychle roste. Možnost vstupu nových konkurentů do 

daného sektoru stoupá s mírou ziskovostí, jeho růstem a snadnou dostupností. Součástí 

analýzy této síly by přitom měly být i klasické mikroekonomické otázky jako jsou bariéry 

vstupu na trh, náklady spojené s případným ukončením podnikání nebo třeba 

infrastrukturní otázky, otázky regulace atd. [13, 42] 

Substituty 

Třetí silou z kategorie konkurenčního prostředí je hrozba vzniku substitutů. Tyto 

výrobky vždy ohrožují stávající výrobce. Jsou to výrobky, které funkčně nahrazují jiný 

výrobek.  Při analýze této síly proto padají otázky, jako jakou věrnost vykazují zákazníci 

značce nebo určitému typu produktu, jak moc náchylní jsou k hledání substitutů a 

potažmo jak moc jsou spokojeni se současnou situací. Nebezpečí se zvyšuje při větší 

pružnosti zákazníka, když se kvalita a cena substitutu zlepšuje v poměru k danému 

produktu nebo když zákazníci mohou lehce přecházet od daného produktu k substitutu. 

[6, 42] 

Kupující 

Síla zákazníků závisí na následujících pěti faktorech: 

počtu zákazníků – Zákazníci mají větší vliv, pokud je jich na trhu méně a jsou 

relativně jednotní, tzn., mohou se operativněji „zorganizovat" v prosazování svých 

zájmů. 

stupni koncentrace zákazníka – Jestliže se na trhu vyskytuje malý počet 

zákazníků, ale nakupují relativně velké množství výrobků, jejich vyjednávací pozice ve 

věci ceny a podmínek dodávky je lepší. 
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nebezpečí zpětné integrace – Ve výrobním nebo obchodním řetězci dochází k 

"integraci" dodavatelů způsobené tlakem zákazníků, což často vede k tomu, že cena a 

ziskovost výrobce polotovaru vzdáleného od konečného zákazníka klesá.  

stupni diferenciace produktu – Jestliže odběratel nemá jinou možnost než 

nakupovat od určitého výrobce, má malou sílu při vyjednávání. Pokud je však na trhu 

více konkurentů, zákazník si může vybrat a má i více možností při vyjednávání. 

citlivosti na kvalitu produktu – Pokud zákazník preferuje kvalitu produktu, 

vyhrává na trhu ten dodavatel, který má náskok v kvalitě své výroby (uplatňuje systémy 

řízení jakosti apod.). [6] 

Dodavatelé 

 Všech pět faktorů, které jsou zmíněné u vyjednávacího vlivu odběratelů, se 

vztahuje také na dodavatele. Dodavatelé však mají oproti zákazníkům větší možnosti 

určovat podmínky, kterými se pak musí odběratelé řídit. Neboli disponují vyjednávacími 

silami. Jedná se o zvýšení svého stupně konkurence, zjednodušení a harmonizace zpětné 

integrace, dodávky jedinečných produktů, dodávky polotovarů, které mají zásadní 

význam pro kvalitu konečného produktu, opatření, při kterých musí odběratel investovat, 

aby mohl změnit dodavatele. [6] 

 Tato síla je také v některých odvětvích jako je např. potravinářství takřka 

nulová a v některých jako je třeba strojírenství nebo elektronika může být tou silou 

největší, tedy z pohledu vlivu na složení a cenu zkoumaných produktů. Síla dodavatelů je 

přirozeně tím vyšší, čím je na nich závislost větší. Vyvstanou tak otázky jako je 

technologická závislost na konkrétních dodavatelích, přítomnost alternativních 

dodavatelů u nás i v zahraničí, míra konkurence mezi dodavateli v dané oblasti, atd. [42] 

3.2.2 Benchmarking 

Definice benchmarkingu není jednoznačná, různé prameny uvádějí různá pojetí.  

Autoritativním pramenem bude jistě Oxfordský specializovaný slovník. V něm se 

lze dočíst, že benchmarking je standard pro srovnávací měření, dále že je zejména 

zaměřen na porovnávání s přímými konkurenty. Jiný pramen, zaštítěný známými 

odborníky, vykládá benchmarking jako relativní postavení osob, firem, odvětví, národů 
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vůči ostatním. Pojem benchmarkingu je zdařile podán jako jednoduchý a zároveň 

obsažný. [3] 

Porovnává se všechno, co má nějaký podstatný vliv na tržní pozici. Nic 

podstatného by se nemělo opomenout a také nic zveličovat. Je třeba mít na zřeteli, že se 

obsah může měnit. Každá doba má své priority, které rozhodují o konkurenčnosti. Žádný 

výkon není jednou provždy daný. O konkurenčnosti je třeba uvažovat ve vývoji. 

Předmětem srovnávání může být výrobek, služba, různé procesy přípravy a provádění 

výroby, obchodu, financování, může se týkat zdrojů, jako jsou kvalifikovaní lidé, 

technika, materiál, anebo také marketingu, financování nebo organizace atd.  [3] 

Do benchmarkingu se jistě pustí podniky, které si jsou vědomy tržního napětí, 

mají s ním nějaké zkušenosti; potřebují hlavně systematiku, opakované porovnání, širší 

přehled, určité vědecky podložené zásady atd. U nich benchmarking brzy splývá se 

strategickým řízením. Ale i podniky, které nejsou dost vynalézavé, nemají zkušenost s 

mezipodnikovým srovnáváním, mohou v benchmarkingu najít poučení a inspiraci. Na co 

nestačí samy, mohou se učit od druhých. Nemusejí "vynalézat kolo" ani "objevovat 

Ameriku". Ovšem vystavují se riziku, že při přebírání cizích vzorů zanedbají vlastní.  [3] 

3.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi přehledně identifikovat silné a 

slabé stránky podniku ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž původcem je vnější 

prostředí. [39] 

Název vychází z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), 

weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby), které 

reprezentují 4 oblasti zájmu. [39] 

Díky SWOT analýze lze komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj firmy. SWOT analýza by měla být 

součástí strategického řízení firmy, aby její výstupy mohly být zohledněny při plánování 

strategie podniku. [39] 

SWOT analýza sestává ze dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. 

Doporučuje se začínat analýzou OT, tedy příležitostí a hrozeb, které přicházejí z  vnějšího 

prostředí firmy, a to jak makroprostředí, což jsou např. faktory politicko-právní, 
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ekonomické, sociálně kulturní, technologické atd., tak i mikroprostředí, kde se jedná 

především o faktory ze strany zákazníků, dodavatelů, odběratelů, konkurence atd. [40] 

První rovinou je proto analýza vnějšího prostředí podniku. Tyto faktory leží 

mimo kontrolu podniku. Cílem analýzy vnějšího prostředí podniku je určení možných 

příležitostí pro rozvoj firmy a zároveň identifikace možných rizik, které by rozvoj firmy 

mohly znemožnit nebo dokonce stávající pozici firmy na trhu ohrozit. Příležitosti i 

hrozby se mohou  postupem času měnit, a proto je vhodné je pravidelně sledovat. Jen 

důkladná znalost vnějšího prostředí podniku umožňuje rozvoj firmy. Hrozby a příležitosti 

samy o sobě není možné minimalizovat, respektive maximalizovat, je možné pouze snížit 

nebo zvýšit jejich vliv na podnik. [39] 

Při vnější analýze je třeba se zaměřit na společenskou situaci ve vztahu k 

zákazníkům, vlivy demografické, kulturní faktory, technické a technologické prostředí, 

ekonomické faktory, politické a legislativní vlivy, potenciální konkurenci. [39] 

Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímé kompetenci 

firmy, a je tedy možné je – na rozdíl od příležitostí a hrozeb, jejichž původcem je vnější 

prostředí firmy – poměrně snadno změnit. [39] 

Při vnitřní analýze je třeba se zaměřit na pozici na trhu, personální vybavení, 

existenci informačního systému, technickou a technologickou úroveň, financování 

podniku, oblast marketingu, vztah se zákazníky, dodavatele aj. [39] 

Stránky se posuzují vzhledem ke konkurenci – to, v čem je zkoumaný podnik 

lepší, je jeho silná stránka, to, v čem ho konkurence předehnala, je jeho slabá stránka. 

Mimo to, jestli jde o silnou nebo slabou stránku podniku, se bere v potaz také 

významnost a váha jednotlivých aspektů. [39] 

3.2.4 Analýza konkurence podle Kotlera 

Pro podnik není příliš náročné stanovit nejpravděpodobnější konkurenty. Stačí 

stanovit konkurenty podle produktové kategorie, kterými jsou podniky nabízející 

podobné výrobky nebo služby za podobné ceny stejným zákazníkem. To ale není 

dostačující a žádný podnik by se neměl uskromnit jen na takové jednoduché vymezení 

konkurence. Je třeba vzít v úvahu širší okruh konkurentů, tj. uvědomit si, že o 

disponibilní zdroje zákazníků se podnik dělí s mnohem větším množstvím konkurenčních 
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podniků. Podnik tak může stanovit produktovou konkurenci, čili podniky vyrábějící 

stejný výrobek nebo výrobkovou třídu. Širší pojetí zahrnuje všechny podniky vyrábějící 

produkty určené k naplnění stejné služby. [22, upraveno autorem] 

Základním předpokladem podniků je, že všichni konkurenti mají za cíl 

maximalizaci zisku. Jednotlivé podniky se však v tomto předpokladu liší. Některé 

podniky se soustřeďují raději na krátkodobé zisky než na zisky dlouhodobé, jiné se zase 

snaží zisky spíše "uspokojit" než maximalizovat. Marketéři si musejí všímat více než jen 

ziskových cílů konkurentů. Alternativním předpokladem může být, že všichni konkurenti 

mají definován mix cílů - současné dosahování zisku, cash flow, růst tržního podílu, 

vedení v oblasti technologií či v oblasti úrovně poskytovaných služeb. Podnik musí 

kromě již zmíněných cílů sledovat i konkurenční plány, expandovat a také monitorovat 

vztah cílů konkurence a jednotlivých produktů či tržních segmentů. [22] 

Podnik nejprve shromáždí informace o konkurentech za posledních pár let, které 

mu napomohou definovat jejich cíle a strategie. Marketéři musí sledovat a být si vědomi 

silných a slabých stránek svých konkurentů. [22] 

Úkolem marketérů je co nejdokonaleji porozumět mentalitě jednotlivých 

konkurenčních podniků, pokud chtějí dokázat co nejblíže odhadnout jejich reakci. 

Zjištěné cíle, strategie a silné a slabé stránky konkurenta indikují jeho možné reakce. 

Každá firma však reaguje odlišně, některé se snaží zareagovat ihned, jiné na krok 

konkurence brzy nebo dokonce vůbec nereagují. [22] 

Posléze už by management podniku měl být schopen definovat své hlavní 

konkurenty a zařadit svůj podnik do určité strategické skupiny. Následuje tedy 

rozhodování managementu, se kterými podniky se povede konkurenční boj. [22] 

3.3 Pozorování 

Všichni každodenně něco pozorují a vždy se pochopitelně jedná o to, co se vůbec 

pozorovat dá. Někdy se při tom mohou používat i různé pomůcky a přístroje, popř. také 

výsledky pozorování zaznamenávat. Přesto je možné označit i takováto pozorování za 

běžná (též laická, naivní). Vědecké pozorování, velmi rozšířený způsob získávání 

empirických údajů v řadě vědních oborů, nejen na poli sociálních výzkumů, má všechny 

výše uvedené atributy. Od toho běžného se ovšem liší navíc tím, že jde o součást, jistou 
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etapu konkrétního výzkumného plánu či úkolu. Vědecké pozorování je definováno jako 

technika sběru informací založená na zaměřeném, systematickém a organizovaném 

sledování smyslově vnímatelných projevů aktuálního stavu prvků, aspektů, fenoménů 

atd., které jsou objektem zkoumání. [8] 

Pozorování bývá velmi podceňovanou metodou. Nevhodné použití vedlo až k její 

diskreditaci. Krize posledních let soustředila pozornost marketingu na místo prodeje, i 

proto nabylo pozorování na významu, protože přináší velmi cenné informace (například 

sledování frekvence zákazníků, konkurenční nabídky v obchodech, ceny). [5] 

V podstatě je nepřímým nástrojem sběru dat, protože nevyžaduje přímý kontakt se 

zkoumanými subjekty a není závislé na ochotě respondentů spolupracovat. Podstatou 

pozorování je záměrné, cílevědomé a plánované sledování právě probíhajících 

skutečností, aniž by pozorovatel nějak aktivně zasahoval. [5] 

Pozorování se používá především v kombinaci s jinými metodami sběru dat, 

především s osobním dotazováním. [5] 

Pozorování se uskutečňuje podle předem připraveného plánu (scénáře), jehož 

účelem je zabezpečit spolehlivost výsledků, hospodárný průběh pozorování a zabránit 

možným zkreslením. Základem pozorování je přesné vymezení cíle a podstatných rysů 

chování, které chceme zjistit. [5] 

Výhodou pozorování je, že není závislé na ochotě pozorovaného spolupracovat 

nebo odpovídat na otázky. Pokud navíc pozorovaný neví, že je pozorován, chová se 

spontánně a nemůže sám záměrně změnit své chování, a tím zkreslit sledované 

skutečnosti. Při pozorování lze odhalit i řadu souvislostí. [5] 

Pozorování je velmi náročné na pozorovatele, především na jeho schopnosti 

interpretace takto získaných údajů. Některé sledované jevy se totiž dost obtížně 

zaznamenávají, a může tak dojít ke zkreslení. Pro získání věrohodných dat jsou proto 

nezbytná školení a kontrola pozorovatelů. [5] 

3.3.1 Mystery Shopping 

Jedná se o jednu z často využívaných pozorovacích technik. Představuje výzkum, 

který měří maloobchodní kvalitu služeb nebo získává informace o produktech a službách 
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vlastní či konkurenční firmy. Fiktivní zákazník (mystery shopper) je výzkumník, fiktivní 

nakupující, který vystupuje jako normální zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku, 

kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role. Podává pak o svých 

zkušenostech zpětnou vazbu. Tato technika sběru dat eliminuje únik informací. Úloha 

mystery shoppera není lehká. Musí se tvářit jako zákazník, který podle dopředu 

zvolených kritérií hodnocení posuzuje chování zaměstnanců včetně prvků prostředí a 

atmosféry prodeje. Při návštěvě prodejny sleduje uspořádání, čistotu, umístění 

informačních materiálů, chování a odborné znalosti personálu. Hned poté co mystery 

shopper opustí prodejnu, zaznamená výsledek návštěvy do strukturovaného dotazníku. 

Mystery shopping může být použit v každém odvětví. Nejčastěji se posuzují tímto 

způsobem prodejny, kina, hotely, restaurace, zdravotnická zařízení apod. [5, 31] 

Mystery shopping se může týkat i vlastní organizace zadavatele, spolupracujících 

agentů např. prodejců, distributorů, nezávislých finančních konzultantů a poradců i 

konkurentů. [31] 

Ne všechny scénáře mystery shopping zahrnují pouze nákup. Lze posuzovat i 

například kvalitu služeb, rychlost dodávek a vyřízení reklamací.  [32] 

Techniky Mystery shoppingu mohou zahrnovat: 

 mystery pozorování 

 mystery návštěvy 

 mystery calling 

 mystery maily či faxy 

 mystery návštěvy webových stránek 

 mystery delivery 

 mystery flying 

 mystery s realnými zákazníky 

 B2B mystery 

 mystery audit [31] 

Užití metody a její výhody 

Metoda se velmi často používá tam, kde pracovník přichází do přímého kontaktu 

se zákazníkem. Vzhledem k principu "tajnosti" pozorování je prováděna externími 
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pracovníky. Základní výhodou je to, že v pozorování získáváme chování, se kterým se 

potkává zákazník. S určitou pravděpodobností je chování k zákazníkovi  jiné, když v roli 

zákazníka je nadřízený, popřípadě je v blízkosti situace jednání se zákazníkem, než když 

prodávající nevnímá přítomnost nadřízeného. [2] 

Kvalitně provedený Mystery Shopping poskytuje důležité a platné informace o 

aktuální situaci a poukazuje na kladné stránky a potenciály ke zlepšení a k dalšímu 

zvýšení kvality nabízených služeb zákazníkům. [32] 

Na základě pravidelných hodnocení a zjištění mystery shoppingu je možné 

přijímat náležité nápravné a preventivní opatření, s cílem zlepšit kvalitu zákaznických 

služeb, udržet si zákazníky současné a zajistit velké potenciální předpoklady klientů 

nových. [12] 

I když  mystery shopping není ve světě marketingu novinkou, v současnosti 

nabývá jeho uplatnění a využívání v marketingové praxi o mnoho větší důležitost než 

kdykoliv předtím. [12] 

Zpravidla se tímto způsobem zkoumá počet zaměstnanců v prodejně, jak dlouho 

trvá, než si fiktivního zákazníka někdo všimne, jména zaměstnanců, zda je pozdrav 

přátelský, otázky kladené prodavačem pro nalezení vhodného produktu, druhy 

předvedených výrobků, prodejní argumenty používané prodavačem, zda a jak se 

prodavač pokouší uzavřít prodej, zda prodavač navrhuje prodej nějakého dodatečného 

produktu, zda prodavač pozval zákazníka k opětovné návštěvě prodejny, čistota prodejny 

a příslušenství, rychlost služby, dodržování norem společnosti vztahující se ke službě, 

vzhledu prodejny a prezentace, jak přistupují zaměstnanci k řešení reklamací a stížností, 

jestli dodržují zaměstnanci zásady firemní kultury, jak jsou plněny interní předpisy a 

standardy obchodního jednání, znalosti zaměstnanců o produktech, jak si společnost vede 

v zákaznickém servisu v porovnání s konkurencí, jaká jsou silná a slabá místa 

konkurentů, zda je prodejní proces efektivní a rychlý, jak dlouho trvá zákazníkovi 

uskutečnit nákup. [5, 31, 32] 

Orientační pravidla a doporučení při provádění předepsaných úkonů 

Výzkumník musí po celou dobu zůstat v anonymitě, komunikace mezi 

výzkumníkem a zaměstnanci tak zůstane objektivní a nestranná. Proto je nutné nijak 
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nedávat najevo, že je prováděn mystery shopping nebo že je pozorována vzájemná 

komunikace. Výzkumník by si měl také přímo před výzkumem ještě jednou pročíst jeho 

plán a ztotožnit se s připravenou rolí. Zaznamenat čas od příchodu do prodejny až po 

odchod z prodejny. Vždy se oblékat stejně jako zákazníci, kteří na daném místě a v danou 

dobu sami nakupují. Provádět zkoumání co možná nejdiskrétněji, bez narušení běžného 

provozu daného obchodu. Respektovat a být profesionálně zdvořilý k zaměstnancům a 

ostatním zákazníkům. [1, upraveno autorem] 

Zkušenosti s metodou 

Každá metoda má své limity. Vyvozovat z náhodného mystery shoppingu 

dalekosáhlé závěry může zapříčinit řadu nedorozumění a poškození. Proto je třeba, aby 

byl připraven pozorovací plán. Velmi často se uplatňuje při hodnocení pracovního 

chování u zaměstnanců hypermarketů. U mnohých z nich je dokonce zásadním 

podkladem pro odměňování jednotlivců, ale i oddělení. I když rozvoj technologií dnes 

umožňuje sledovat některé pracovníky nepřetržitě, je přímé pozorování hodnotitele 

nezastupitelné, protože je schopen vyhodnotit i další souvislosti (kontext). Do budoucna 

lze tedy očekávat, že videozáznam bude mít toliko podpůrnou roli, jako je tomu třeba při 

hokeji. [2] 
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4 Metodika výzkumu 

Čtvrtá kapitola diplomové práce je zaměřena na přípravnou a realizační etapu 

marketingového výzkumu. Obě tyto fáze v sobě zahrnují několik kroků, které na sebe 

navazují, úzce spolu souvisejí a vzájemně se doplňují. Přípravné fáze se skládá ze 

stanovení cíle a obsahu výzkumu, hodnotících faktorů, scénáře, velikosti a složení 

výběrového souboru, časového harmonogramu, výdajů spojených s výzkumem a realizací 

pilotáže. Realizační fáze zahrnuje sběr dat a způsob jejich zpracování.  

4.1 Cíl a obsah výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit silné a slabé stránky cukrárny Ollies i jejích 

konkurentů a navrhnout jejich vylepšení. Dobrá znalost těchto informací by se mohla stát 

klíčem k úspěchu dalšího vývoje firmy. Na začátku výzkumu jsem prostudoval dostupná 

sekundární data především z internetových a knižních zdrojů. Marketingový výzkum byl 

poté zaměřen na zjištění konkurenčních výhod a nevýhod cukráren pomocí metody 

mystery shopping podle předem nadefinovaných kritérií. Součástí průzkumu bylo i 

hodnocení webových stránek cukráren a způsob odpovědi na zaslaný e-mail. Pro úspěch 

výzkumu jsem se na tyto fáze zaměřil nejvíce. Stanovil jsem nejen jeho cíl, ale i plán, 

časový harmonogram prací a rozpočet. Po sestavení scénáře a záznamových archů jsem 

započal sběr dat primárních. 

4.2 Hodnotící faktory mystery shoppingu 

Scénáře mystery shoppingu, mystery návštěvy webových stránek a mystery 

mailingu obsahují celkem 85 položek, které jsou rozděleny do 9 tematických kategorií, a 

to exteriér (nakolik je budova udržovaná, jestli jsou na ní veškeré informace o cukrárně a 

zda je možno poblíž zaparkovat), interiér (prostornost, čistota, schůdnost a vybavenost), 

posezení (stůl a jeho výzdoba, židle, jídelní a nápojové lístky), obsluha (chování, znalost, 

vzhled obsluhy a objednávky), placení (inkasující, způsoby placení, podoba účtu) a 

doprovodné služby (rozvážka, rezervace, otevírací doba) provozoven. Informace 

(kontaktní informace, nabízené produkty, ceny, fotografie provozovny), technické řešení 

(optimalizace v různých prohlížečích, pozice ve vyhledávačích) webových stránek a e-
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mail (rychlost odpovědi, kvalita odpovědi a doplňující informace). Celé záznamové archy 

jsou přiloženy v příloze. 

4.3 Scénář mystery shoppingu 

Jako mystery shopper jsem v daném časovém období navštívil příslušné cukrárny 

v roli fiktivního zákazníka. Mým úkolem bylo zmapovat situaci cukrárny podle 

nadefinovaných kritérií, které jsou uvedené v záznamovém archu. Než jsem do cukrárny 

vstoupil, zhodnotil jsem nejprve okolí cukrárny a označení u vstupních dveří.  

V cukrárně jsem si objednal zákusek a teplý nealkoholický nápoj. Během 

objednávky jídla jsem nenápadně sledoval chování zaměstnanců k mé osobě, 

komunikační schopnosti a odbornost personálu, servis objednávky, dobu čekání atd. Po 

celou dobu návštěvy jsem pozoroval interiér cukrárny.  

Pro účely mystery mailingu (co očekávám a měřím) jsem pod fiktivním jménem 

založil fiktivní mailovou adresu. Z ní jsem v předepsaný den a hodinu rozeslal e-mailový 

dotaz o rodinné oslavě narozenin (viz Příloha č. 7).  

4.4 Způsob zaznamenávání údajů 

Všechny cukrárny jsem navštívil osobně. Po zaplacení jsem z cukrárny odešel, 

abych vzápětí vyplnil připravený záznamový arch mystery shoppingu. Hodnocení 

webových stránek cukrárny a mystery mailingu jsem vyplnil dodatečně po návštěvě 

provozovny.  

Většina kritérií zahrnuje pouze dvě možnosti odpovědi, a to ano či ne. Možnost 

ano je ohodnocena 2 body a představuje splnění daného kritéria. Možnost ne ohodnocena 

0 body vyjadřuje nesplnění daného kritéria. Některá kritéria disponují třemi možnostmi 

odpovědí. Důvodem byla snaha o co největší objektivitu. 

4.5 Základní a výběrový soubor 

Při výběru cukráren jsem si stanovil tato hlavní kritéria: Cukrárny se musí 

nacházet v Ostravě, musí mít vlastní provozovnu, vlastní webové stránky a e-mailovou 

adresu (poslední dvě položky jsou nutnou podmínkou k uskutečnění mystery mailingu a 

mystery návštěvy webových stránek). Po aplikování těchto filtrů mi zůstalo právě 8 
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cukráren. Pro co největší objektivitu jsem poté zvolil vyčerpávající šetření. Základní 

soubor je proto zároveň souborem výběrovým. 

4.5.1 Seznam cukráren 

Seznam zkoumaných cukráren je uveden v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Seznam zkoumaných cukráren 

název adresa 

Ollies Ostrava-Vítkovice, Výstavní 2942/108A 

Cukrárna Katka Ostrava-Poruba, Dvorní 758 

Cukrárna Maria Ostrava-Moravská, Poštovní 1242/29 
Cukrárna Na hlavní třídě Ostrava-Poruba, Hlavní třída 583/105 
Cukrárna u Babičky Ostrava-Moravská, Masarykovo náměstí 1498/4 

Cukrářství Řehová Ostrava-Fifejdy, Ahepjukova ulice 3177 

Labužník Ostrava-Poruba, Hlavní třída 1016/63 

Větrník Ostrava-Poruba, Bulharská 1669/1 

 

4.6 Časový harmonogram 

Časový harmonogram výzkumu je uveden v Tab. 4.2. 

Tab. 4.2 Časový harmonogram 

činnost / kalendářní týden 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
plán výzkumu             
tvorba scénáře             
pilotáž             
sběr údajů             
zpracování údajů             
analýza údajů             
návrhy a doporučení             
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4.7  Rozpočet výzkumu 

Rozpočet výzkumu je uveden v Tab. 4.3. 

Tab. 4.3 Rozpočet výzkumu 

Položky Výdaje 
záznamové archy 12 Kč 
útrata v cukrárnách 487 Kč 
jízdné 108 Kč 

Celkem 607 Kč 

4.8 Pilotáž 

Testování záznamového archu jsem provedl 19. února 2013 v pobočce cukrárny 

Ollies v Ostravě-Porubě. Cílem bylo zjistit mou připravenost na povinnosti mystery 

shoppera a také správnost sestaveného záznamového archu. Jelikož testování proběhlo 

bez problémů, nechal jsem záznamovému archu stávající podobu.  

4.9 Sběr dat a jejich zpracování 

Výzkum probíhal v týdnu od 25. 2. do 3. 3. 2011 v již zmiňovaných 

konkurenčních cukrárnách a hlavní provozovně Ollies. Aby měl výzkum co největší 

vypovídací schopnost, byl uskutečňován za totožných okolností, které jsem již popsal 

výše, v odpoledních hodinách pracovního týdne. 

Během výzkumu se vyskytl jeden menší a jeden větší problém. První nastal 

v Cukrárně u Babičky, protože jsem byl o desítky let nejmladším zákazníkem, což není 

úplně vhodné, jelikož mystery shopper by měl mezi ostatní zákazníky zapadnout. 

Největší problém ale nastal u Cukrárny Na hlavní třídě, která byla začátkem roku 

zrušena, a zůstaly jí jen webové stránky. Proto jsem byl donucen ji z  výzkumu 

vyškrtnout. Kromě těchto zmiňovaných skutečností se při samotném sběru dat nevyskytly 

žádné další okolnosti, které by narušily jeho plánovaný průběh.  

Nasbíraná data byla posléze zanalyzována pomocí programů Microsoft Excel a 

Microsoft Word. 
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5 Analýza konkurence 

Pátá kapitola se zabývá analýzou vysledovaných dat a poznatků získaných pomocí 

metody mystery shopping, mystery návštěvy webových stránek a mystery mailingu 

v rámci stejných kategorií, které byly použity v záznamových arších. 

Pro přehlednější popis výsledků jsem dále použil dva hlavní typy grafů. První 

porovnává celkové výsledky u jednotlivých kategorií všech cukráren mezi sebou a také 

v závislosti na maximu a průměru získaných hodnot. Abych zdůraznil i drobné rozdíly 

v počtu získaných bodů jednotlivými cukrárnami, zkrátil jsem ve všech těchto grafech 

osu y, která proto nikde nezačíná nulou. Druhý typ grafu zvýrazňuje, jak si 

v jednotlivých zkoumaných položkách vedla cukrárna Ollies, a kolik konkurentů je nad, 

pod či na stejné úrovni kvality. 

5.1 Analýza výsledků mystery shoppingu 

Zvolené cukrárny byly hodnoceny na základě předem připraveného záznamového 

archu, potažmo scénáře. Záznamový arch tvoří šest kategorií o 4 až 16 položkách 

v závislosti na požadované hloubce analýzy dané kategorie. Zkoumané kategorie byly 

uvedeny v tomto pořadí:  Exteriér, Interiér, Posezení, Obsluha, Placení a Doprovodné 

služby. 

5.1.1 Analýza kategorie Exteriér 

Prvou analyzovanou kategorií je Exteriér, jenž se skládá z deseti položek 

zaměřenými na existenci parkovacích míst, budovu, prostor před cukrárnou a vstup. 

Jednotlivé položky mohly být hodnoceny dvěma, jedním nebo žádným bodem s tím, že 

čím vyšší hodnota, tím lepší umístění. Maximální možný počet bodů je 20, průměrná 

hodnota je 15,9. Tuto situaci přehledně zobrazuje Obr. 5.1. 
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Obr. 5.1 Celkové výsledky kategorie Exteriér v porovnání s průměrem a maximem 

 

Na maximální počet bodů nedosáhla ani jedna zkoumaná cukrárna. Nejlepšího 

výsledku docílila cukrárna Labužník, která kritérium naplnila na 90 %.  Do maxima jí 

chybí jen existence soukromého parkoviště. Ollies společně s třemi dalšími cukrárnami 

se umístila na poslední pozici se 75 % možných bodů. Cukrárna Katka a Maria dosáhly 

nejhorších výsledků proto, že jim kromě soukromého parkoviště chyběl zejména 

bezbariérový vstup. A v Cukrárně u Babičky byly informace o provozovně na skle 

vstupních dveří téměř nečitelné. 
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Obr. 5.2 Hodnocení jednotlivých položek Exteriéru cukrárny Ollies v porovnání s průměrem 

 

Velkou výhodou Ollies (viz Obr. 5.2) je existence dostatečného počtu parkovacích 

míst, ať už na soukromém parkovišti přímo u cukrárny, nebo na nedalekém veřejném. 

Samotným soukromým parkovištěm nedisponuje žádná jiná zkoumaná cukrárna. 

Jakékoliv parkoviště naopak chybí cukrárně Maria, jež se musí spolehnout na vyšší počet 

návštěvníků v centru města, a cukrářství Řehová, které je situováno jednak poblíž sídliště 

na Fifejdách, tak i nedaleké zastávky MHD. Jelikož čistota před cukrárnou, na omítce a 

neporušenost omítky byly splněny nejen cukrárnou Ollies, ale i všemi ostatními, nelze 

tento stav považovat za konkurenční výhodu.  

Kromě bezbariérového vstupu již zmiňovaného výše, v ostatních položkách 

nedosahuje cukrárna Ollies ani průměrných hodnot. Název cukrárny na budově sice jde 

bez problému přečíst, pokud potencionální zákazník stojí přímo před ním, ale z protější 

strany ulice je patrná jeho malá velikost v porovnání s velikostí celé budovy. Ani název 

cukrárny na vstupních dveřích nebo otevírací doba nejdou jednoduše přečíst, protože jsou 

součástí červeného polepu na světle hnědých dveřích v nedostatečně osvětlené chodbičce. 
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Jméno zodpovědného vedoucího už chybí úplně, respektive jeho označení jako „dorty 

Ollies“ se nedá považovat za adekvátní. Toto ale platí pouze pro tzv. zimní vchod. Na 

letním vchodu z ulice, který byl v době výzkumu trvale uzavřen, se informace nacházejí 

v přehledné a čitelné formě. 

5.1.2 Analýza kategorie Interiér 

Druhou analyzovanou kategorií je Interiér, jenž se skládá z jedenácti položek 

zaměřenými na prezentaci produktů, větrání, podlahu, věšáky, salónky a sociální 

zařízení. Jednotlivé položky mohly být hodnoceny dvěma, jedním nebo žádným bodem 

s tím, že čím vyšší hodnota, tím lepší umístění. Maximální možný počet bodů je 22, 

průměrná hodnota je 16,9. Tuto situaci přehledně zobrazuje Obr. 5.3. 

Obr. 5.3 Celkové výsledky kategorie Interiér v porovnání s průměrem a maximem 

 

Na maximální počet bodů nedosáhla ani jedna zkoumaná cukrárna. Nejlepší 

výsledek získala Cukrárna u Babičky, která kritérium naplnila na 86 %, do maxima jí 

chybí jen oddělené salónky a větší počet věšáků. Nejhůř se umístila cukrárna Katka jen 

se 68 % naplněného kritéria. Ta měla úplně stejné nedostatky jako Cukrárna u Babičky, 

ale navíc i špinavou podlahu a nedává zákazníkům k dispozici své vizitky. 
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Obr. 5.4  Hodnocení jednotlivých položek Interiéru cukrárny Ollies v porovnání s průměrem 

 

Jedinou konkurenční výhodou Ollies (viz Obr. 5.4) ve zkoumaných položkách 

interiéru je adekvátní počet věšáků vzhledem k počtu míst k sezení. Proto i při plné 

cukrárně si každý zákazník může pověsit svůj oděv. V ostatních cukrárnách se nachází 

méně věšáků, než by bylo třeba při plné kapacitě, a zákazníci jsou tak nuceni věšet své 

oděvy přes opěradla židlí, jak jsem měl možnost názorně vidět v Cukrárně u Babičky.  

Klimatizací, produkty vystavenými v průhledné vitríně, schůdností podlahy a sociálním 

zařízením bez zápachu, nečistot a s mýdlem, tekoucí vodou a možností osušit si ruce 

disponují všechny zkoumané cukrárny. I přesto jsem našel drobné nedostatky, které ale 

nebyly obsaženy ve scénáři. V cukrárně Ollies je na WC dosti těsno, protože zde jsou jen 

dvě kabinky (jedna pro pány, druhá pro dámy), jež sdílejí společné umyvadlo a jejich 

dveře tak tak že nenarazí do toalety, což dosti znesnadňuje pohyb uvnitř kabinky. A 

v cukrárně Katka neteče teplá voda. 
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Konkurenční nevýhodou Ollies ve zkoumaných položkách interiéru je absence 

vizitek, které nabízí pouze Cukrárna u Babičky. A stejně jako v cukrárně Katka 

neudržovaná špinavá podlaha, která zůstala bez povšimnutí po celou dobu mé návštěvy. 

Oddělenými salónky, které by se daly využít např. pro oslavy nebo soukromé konference, 

nedisponuje ani jedna zkoumaná cukrárna. 

5.1.3 Analýza kategorie Posezení 

Třetí analyzovanou kategorií je Posezení, jež se skládá z deseti položek zaměřených na 

stoly, židle, nádobí a jídelní a nápojové lístky. Jednotlivé položky byly hodnoceny dvěma, 

jedním nebo žádným bodem s tím, že čím vyšší hodnota, tím lepší umístění. Maximální 

možný počet bodů je 20, průměrná hodnota je 12,9. Tuto situaci přehledně zobrazuje Obr. 5.5. 

Obr. 5.5 Celkové výsledky kategorie Posezení v porovnání s průměrem a maximem 

 

Ani u třetí kategorie na maximální počet bodů nedosáhla ani jedna zkoumaná 

cukrárna. Nejlepšího výsledku dosáhla cukrárna Ollies, Labužník a Větrník, které kritérium 

naplnily na 80 %. Cukrárna Labužník přišla o maximální možné skóre kvůli absenci jakékoli 

výzdoby na stole a neodnesení použitého nádobí. Ani na stole v cukrárně Větrník se 

nenacházela žádná výzdoba, dále zde byl malý prostor mezi jednotlivými stoly, takže se mezi 
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nimi špatně procházelo, a na žádném stole se nenacházel jídelní lístek, nicméně mi byl 

okamžitě po usazení donesen obsluhou. Na polovinu – 40 % - dosáhlo Cukrářství Řehová, 

zejména kvůli absenci jídelních a nápojových lístků, ať už na stolech nebo na zdech, a kvůli 

nepohodlnému posezení. 

Obr. 5.6  Hodnocení jednotlivých položek Posezení cukrárny Ollies v porovnání s průměrem 

 

Z předchozího grafu to možná až tak výrazně nevypadalo, ale v kategorii posezení 

má Ollies (viz Obr. 5.6) velkou konkurenční výhodu. Ta je nejvýraznější u položek 

jídelních a nápojových lístků, protože pouze s cukrárnami Labužník a Větrník jsou v nich 

i fotografie nabízených zákusků. A společně s cukrárnami Labužník a u Babičky dává 

svým zákazníkům k dispozici dostatek jídelních a nápojových lístků i při plné kapacitě. 

Naopak v Cukrářství Řehová a v cukrárnách Katka a Maria se na stolech nedá najít ani 

jeden jídelní nebo nápojový lístek. Všechny objednávky proto probíhají u pokladny. Za 

nepříliš významnou výhodu se dají považovat nerozvrzané židle. Ty se nacházejí pouze 

v cukrárně Maria a Cukrářství Řehová a u nichž bych dlouhodobé sezení nikomu 

nedoporučoval. Poslední drobnou výhodou je rychle odnesení nádobí před příchodem 
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dalších hostů, které bylo ignorováno pouze v cukrárně Labužník, což rozeberu podrobněji 

v další kategorii.  

Na žádném stole žádné cukrárny jsem nenašel výzdobu, maximálně ubrus (ale v 

Ollies ne), jídelní lístek nebo vizitky. Obdobně jako špiněná podlaha byl jedině v Ollies 

ušpiněný i stůl, u kterého jsem během návštěvy seděl.  

5.1.4 Analýza kategorie Obsluha 

Čtvrtou analyzovanou kategorií je Obsluha, jež se skládá z šestnácti položek 

zaměřených na číšníkovo (číšničino) chování, jednání, vzhled a rozloučení společně s 

dobou čekání na objednávku. Jednotlivé položky mohly být hodnoceny dvěma, jedním 

nebo žádným bodem s tím, že čím vyšší hodnota, tím lepší umístění. Maximální možný 

počet bodů je 32, průměrná hodnota je 19. Tuto situaci přehledně zobrazuje Obr. 5.7.  

Obr. 5.7  Celkové výsledky kategorie Obsluha v porovnání s průměrem a maximem 

 

A ani u čtvrté kategorie na maximální počet bodů nedosáhla žádná ze zkoumaných 

cukráren. Nejlepšího výsledku dosáhla opět cukrárna u Ollies, tentokrát jako jediná, a 

naplnila zkoumané kritérium na 78 %. Naopak nejhůře dopadla cukrárna Labužník s 38 
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%, za což mohlo zejména neslušné chování obsluhující číšnice a absence jmenovky na 

oděvu. 

Obr. 5.8 Hodnocení jednotlivých položek Obsluhy cukrárny Ollies v porovnání s průměrem 

 

Už z předchozího grafu bylo patrné, že Ollies (viz Obr. 5.8) má v této kategorii 

značnou výhodu. Jedná se jednak o dobu čekání na číšnici, která nepřesáhla 3 minuty, a 

to ani za plného zaplnění cukrárny. Stejně krátkou dobu jsem čekal i v cukrárně Větrník a 

Labužník, nicméně u druhé jmenované jsem se pouze dozvěděl, že mnou kýžený zákusek 

již nemají, a než jsem stačil zareagovat, že bych si místo toho dal něco jiného, také již 

dříve vybraného, už byla číšnice na pár dalších minut pryč. Dále jsem u ní vypozoroval 

nesystematičnost. Rovněž jevila absolutní nezájem o zákazníka, na rozdíl od obsluhy v 

ostatních cukrárnách, kde byla komunikace příjemná a s úsměvem. Jmenovky číšníků na 

oděvech jsou sice zavedeny pouze v cukrárně Ollies, ale jelikož je text psán velmi malým 

písmem, není jejich informační hodnota optimální. Ve většině cukráren, včetně Ollies, 

ale s výjimkou Cukrárny u Babičky a Maria, je používán stejnokroj, takže je zde aspoň na 

první pohled poznat, kdo je zákazník a kdo ne. A v cukrárně Katka jsem obsluhující 
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poznal pouze tak, že stála za pultem. Poděkovaní při placení jsem se nedočkal 

v Cukrářství Řehová a cukrárně Labužník. Pozdravu při odchodu jsem se dočkal 

v cukrárnách Ollies, Větrník a Cukrářství Řehová. 

Ve všech zkoumaných cukrárnách mluvily číšnice srozumitelně, nebyly během 

mého objednávání nikým rušeny a objednávku přinesly na čistém a neporušeném nádobí 

do dvou minut, kromě cukrárny Labužník, kde jsem musel čekat 5 minut, a kromě 

cukrárny Katka, ve které mi objednávka přinesena nebyla vůbec, musel jsem si ji u pultu 

vyzvednout sám. Jediným nedostatkem oproti průměru cukráren byla absence pozdravu 

před začátkem objednávání, která byla zastoupena pouze otázkou, co bych si přál. A také 

jsem nikde nebyl pozván na další návštěvu. 

5.1.5 Analýza kategorie Placení 

Pátou analyzovanou kategorií je Placení, jež se skládá z pouhých čtyř položek 

zaměřených na možné způsoby placení, dobu čekání na zaplacení, podobu účtu a 

inkasující. Jednotlivé položky mohly být hodnoceny dvěma, jedním nebo žádným bodem 

s tím, že čím vyšší hodnota, tím lepší umístění. Maximální možný počet bodů je 8, 

průměrná hodnota je 6. Tuto situaci přehledně zobrazuje Obr. 5.9. 

Obr. 5.9 Celkové výsledky kategorie Placení v porovnání s průměrem a maximem 
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Až doposud nedosáhla na maximální počet bodů ani jedna cukrárna, teprve v páté 

kategorii na ně dosáhly hned dvě cukrárny, a to Ollies a Cukrárna u Babičky. Cukrárna 

Maria a Katka získaly pouze 50% možný zisk bodů ze stejných důvodů. Ani v jedné 

nejde platit platební kartou a ani v jedné jsem bez vyzvání neobdržel žádnou účtenku. 

Obr. 5.10 Hodnocení jednotlivých položek Placení cukrárny Ollies v porovnání s průměrem 

 

Platební karty (viz Obr. 5.10) nepřijímají ani cukrárna Větrník a Cukrářství 

Řehová. Cukrárna Katka i Cukrářství Řehová vyžadují pouze platbu předem. Na moji 

výzvu k placení bylo většinou reagováno do jedné minuty, kromě cukráren Labužník a 

Větrník, v nichž to trvalo zhruba o minutu déle. Nicméně doba od zkonzumování 

objednávky do odnesení použitého nádobí nebo zeptání se, jestli bych si ještě něco přál, 

při níž jsem chtěl upozornit, že bych zaplatil, se v cukrárně Labužník natáhla na 15 

minut, až jsem se nakonec ozval sám, když číšnice právě procházela kolem.  

Ve všech zkoumaných cukrárnách inkasovala stejná číšnice, která mě i 

obsluhovala. 
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5.1.6 Analýza kategorie Doprovodné služby 

Poslední analyzovanou kategorií v rámci mystery shoppingu jsou Doprovodné 

služby, jež se skládají z šesti položek zaměřených na otevírací dobu o víkendech, 

rozvážku pro soukromou spotřebu a rezervaci stolu. Jednotlivé položky mohly být 

hodnoceny dvěma nebo žádným bodem s tím, že čím vyšší hodnota, tím lepší umístění. 

Maximální možný počet bodů je 12, průměrná hodnota je 11,4. Tuto situaci přehledně 

zobrazuje Obr. 5.11. 

Obr. 5.11  Celkové výsledky kategorie Doprovodné služby v porovnání s průměrem a 
maximem 
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Obr. 5.12 Hodnocení jednotlivých položek Doprovodných služeb cukrárny Ollies v porovnání 
s průměrem 

 

Výsledky (viz Obr. 5.12) závěrečné kategorie jsou velice vyrovnané. Pět cukráren, 

včetně Ollies, dosáhlo maximálního počtu bodů, s vyjímkou Cukrárny Maria a Cukrářství 

Řehová, u nichž není otevřeno v neděli odpoledne. 

5.2 Analýza výsledků mystery návštěvy webových stránek 

Na mystery shopping plynule navázala mystery návštěva webových stránek 

zvolených cukráren, které byly hodnoceny na základě předem připraveného záznamového 

archu, potažmo scénáře. Záznamový arch tvořily dvě kategorie o 8 a 11 položkách, 

v závislosti na požadované hloubce analýzy dané kategorie. Zkoumané kategorie byly 

Informace a Technické řešení. 

5.2.1 Analýza kategorie Informace 

Sedmou analyzovanou kategorií jsou Informace na webu cukrárny, jež se skládají 

z osmi položek zaměřenými na kontaktní informace, otevírací dobu, nabízené produkty a 

fotografie. Jednotlivé položky mohly být hodnoceny dvěma, jedním nebo žádným bodem 
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s tím, že čím vyšší hodnota, tím lepší umístění. Maximální možný počet bodů je 16, průměrná 

hodnota je 13,3. Tuto situaci přehledně zobrazuje Obr. 5.13. 

Obr. 5.13 Celkové výsledky kategorie Informace v porovnání s průměrem a maximem 

 

I u sedmé kategorie dosáhla na maximální počet bodů Cukrárna Ollies, tentokrát 

společně s Cukrářství Řehová, protože se na jejich webech nacházely všechny požadované 

informace. Nejhůře dopadla Cukrárna Katka, na jejímž webu chybí relativně podstatná 

informace o otevírací době, rovněž aspoň orientační ceny a fotografie interiéru. S 63 % 

skončila i Cukrárna Maria, na jejímž webu chybí jakékoliv fotografie exteriéru nebo interiéru 

cukrárny, tak i mapka pro lepší orientaci. 
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Obr. 5.14 Hodnocení jednotlivých položek Informací na webových stránkách cukrárny Ollies 
v porovnání s průměrem 

 

Kromě již zmiňovaných nedostatků cukráren Katka a Maria, chybí (viz Obr. 5.14) 

Cukrárně u Babičky e-mailová adresa. Pro mystery mailing jsem tak musel využít 

webový formulář, k němuž jsem přiložil vlastní e-mailovou adresu. Mapka pro lepší 

orientaci chyběla i na webových stránkách cukrárny Větrník a Labužník. Posledním 

nedostatkem byly chybějící ceny nabízených produktů cukrárny Větrník.  

Na všech webových stránkách bylo v pořádku uvedeno aspoň telefonní číslo a 

přehled nabízených produktů. Ojedinělou formu prezentace zvolila cukrárna Větrník, 

která má místo fotogalerie interiéru a exteriéru dvouminutové video. 

5.2.2 Analýza kategorie Technické řešení 

Osmou analyzovanou kategorií je Technické řešení webových stránek, jež se 

skládá z jedenácti položek zaměřených na optimalizaci stránek pro nejpoužívanější 

internetové prohlížeče v České republice, zpětné odkazy, pozici ve vyhledávačích 
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Seznam a Google, vyhledávání na webu a E-shop. Jednotlivé položky mohly být 

hodnoceny dvěma, jedním nebo žádným bodem s tím, že čím vyšší hodnota, tím lepší 

umístění. Maximální možný počet bodů je 22, průměrná hodnota je 16,6.  Tuto situaci 

přehledně zobrazuje Obr. 5.15. 

Obr. 5.15 Celkové výsledky kategorie Technické řešení v porovnání s průměrem a maximem 

 

Jedinou zkoumanou cukrárnou, která dosáhla plného počtu bodů, je cukrárna 

Labužník. Nejhůře se umístila Cukrárna Maria se 45 % naplněného kritéria. A to proto, 

že na webu není možno vyhledávat, není zde E-shop, logo neodkazuje na hlavní stránku, 

disponuje nízkým počtem zpětných odkazů a v Googlu ani Seznamu se nenachází do 30. 

pozice při vyhledávaném sousloví - cukrárna Ostrava. 
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Obr. 5.16 Hodnocení jednotlivých položek Technického řešení webových stránek cukrárny 
Ollies v porovnání s průměrem 

 

Když jsem do scénáře mystery návštěvy webových stránek zahrnoval optimalizace 

pro různé internetové prohlížeče, chtěl jsem otestovat, jak jednotlivé cukrárny odolávají 

externím hrozbám. Proto jsem, za použití nejnovějších verzí pěti internetových 

prohlížečů, na homepage i všech podstránkách, hledal chyby viditelné pro uživatele. 

Výsledek (viz Obr. 5.16) byl kupodivu pozitivní. Jediný nedostatek jsem zaznamenal na 

webu Cukrářství Řehová, na němž se v prohlížeči Internet Explorer rozpadl text na 

stránce seznamu produktů a jejich cen. 

Pouze na webu cukrárny Maria logo neodkazuje na hlavní stránku a neumožňuje 

tak uživatelům snadnější procházení. E-shopem disponují všechny cukrárny kromě těch 

nejmenších, tj. cukrárna Maria a Katka. Pomocí závislosti zpětných odkazů na pozici ve 

vyhledávačích jsem testoval jejich účinnost. Pro obojí jsem využil internetovou stránku 
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http://seo-servis.cz/. Ideálním stavem byly stovky zpětných odkazů při vysoké pozici ve 

vyhledávači Seznam a Google. Vyhledávaný výraz byl – cukrárna Ostrava. Nejlepšího 

výsledku zde dosáhla Ollies, protože při vyhledávané frázi – cukrárna Ostrava – byla ve 

vyhledávači Seznam i Google na úplně prvním místě, a to při dvou tisících zpětných 

odkazů. Cukrárna u Babičky je sice poměrně nová a má i mladé webové stránky, ale 

pouze jeden zpětný odkaz, a je nevyhledatelná přes vyhledávač Seznam i Google.  Jediná 

možnost jak se o ní na internetu dozvědět, je přečíst si zprávu v internetovém deníku o 

jejím otevření. Překvapujícím výsledkem skončila analýza cukrárny Katka, která nemá 

ani jeden zpětný odkaz, přesto se nachází na první stránce ve vyhledávači Google. 

Cukrářství Řehová a Větrník se shodně umisťují na první stránce ve vyhledávači Google 

a na druhé až třetí stránce ve vyhledávači Seznam a disponují více než třemi sty zpětných 

odkazů. Poslední zajímavostí je cukrárna Větrník, na jejíž web odkazuje 125 tisíc 

zpětných odkazů, pravděpodobně získaných pomocí linkbuildingu.  

Jediným nedostatkem cukrárny Ollies je absence vyhledávání na webu, které 

naopak existuje a funguje na webu konkurenční cukrárny Labužník. 

5.3 Analýza výsledků mystery mailingu 

Součástí výzkumu cukráren byl i mystery mailing. Do jednotlivých cukráren byl 

zaslán fiktivní e-mail (viz příloha č. 7) se žádostí o zodpovězení několika otázek 

týkajících se konání oslavy narozenin. Po obdržení odpovědí byly zvolené cukrárny 

ohodnoceny na základě předem připraveného záznamového archu, potažmo scénáře. 

Záznamový arch E-mailu tvoří pouze jediná kategorie, jež se skládá z osmi položek 

zaměřených na rozsáhlost a skladbu odpovědi, dobu čekání na odpověď, doporučenou 

skladbu produktů a jejich vyčíslení a kontaktní informace. Jednotlivé položky mohly být 

hodnoceny dvěma, jedním nebo žádným bodem s tím, že čím vyšší hodnota, tím lepší 

umístění. Maximální možný počet bodů je 16, průměrná hodnota je 6,6. Tuto situaci 

přehledně zobrazuje Obr. 5.17. 
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Obr. 5.17 Celkové výsledky kategorie E-mail v porovnání s průměrem a maximem 

 

Bodová hodnocení závěrečné kategorie byla velmi nízká, přesto s 88 % 

naplněného kritéria skončilo Cukrářství Řehová, v jehož odpovědi chyběla pouze 

doporučená skladba produktů. Naopak e-mailová odpověď Cukrárny Větrník splnila 

pouze jedinou položku- telefonní číslo v odpovědi, a umístila se tak s 12 % na posledním 

místě. Požadovanou odpověď bych se tak dozvěděl pouze osobně. 

14 

10 

7 
6 

4 
3 

2 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Cukrářství
Řehová

Ollies Cukrárna u
Babičky

Cukrárna
Katka

Labužník Cukrárna
Maria

Větrník

E-mail 

maximum průměr



68 
 

Obr. 5.18 Hodnocení jednotlivých položek E-mailové komunikace cukrárny Ollies v 
porovnání s průměrem 

 

Podle rychlé a podrobné reakce jsem si chtěl ověřit znalosti protistrany o 

nabízených produktech. Nicméně obdržené odpovědi (viz Obr. 5.18) se s mým 

předpokladem neshodovaly. Pro slušný výsledek Ollies mluví hlavně skutečnost, že její 

odpověď dorazila do 24 hodin, i když plně nezodpověděla můj speciální dotaz. Stejně tak 

rychle jsem obdržel odpověď z Cukrárny u Babičky, Labužníka a Katky. Z Cukrářství 

Řehová odpověděli dokonce do 15 minut, přestože mé požadavky byly odeslány v úterý 

až 19:55. Delší dobu jsem čekal pouze na odpověď cukrárny Maria, jejíž odpověď přišla 

za dva dny a cukrárny Větrník, jejíž odpověď dorazila až za 5 dní. Dostatečně rozsáhlou 

odpověď jsem obdržel pouze z cukrárny Ollies a Cukrářství Řehová, zprávu o něco 

stručnějšího charakteru z Cukrárny u Babičky. Všechny ostatní e-maily byly maximálně 

na dva řádky, a proto podle mě nedostatečné. Ollies, Cukrářství Řehová a Labužník jako 

jediné reagovaly na můj speciální zájem o bezlepkové výrobky a ve své nabídce produkty 

vhodné pro tuto dietu uvedly. Chybějícímu odkazu na webové stránky v odpovědi 

nevyhověly cukrárny Maria, Labužník a Větrník. A telefonní číslo chybělo pouze u 

odpovědi cukrárny Labužník. 

Doporučené skladby produktů jsem se nakonec nedočkal v žádné odpovědi. Jedině 

Cukrářství Řehová mě svou odpovědí téměř úplně uspokojilo. I bez konkrétní skladby 
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produktů dokázali odhadnout cenu jednotlivých položek objednávky i celkové její 

vyčíslení. V ostatních odpovědích jsem byl jen odbýván, ať si vyberu sám, domluvím se 

telefonicky, nebo se stavím osobně. Nejvíce rozporuplné to bylo v odpovědi cukrárny 

Maria, protože na webu je výslovně uvedeno, že objednávky přijímají i e-mailem. 

V Cukrárně Katka mi odmítli upéct dort bez předem složené zálohy. A komunikace se 

zaměstnancem cukrárny Labužník byla opět nevyhovující. Velmi stručná odpověď 

obsahovala několik pravopisných chyb a neobsahovala ani žádný kontakt pro konkrétní 

domluvu. 

5.4 Celkové hodnocení 

Graf (Obr. 5.19) ukazuje součet konečných výsledků mystery shoppingu, mystery 

návštěvy webových stránek a mystery mailingu dosažených jednotlivými cukrárnami. 

Maximální počet bodů byl 168. Na první pozici se umístila cukrárna Ollies, která získala 

138 bodů, což představuje 82 %. Cukrářství Řehová a cukrárna Větrník dosáhly stejného  

počtu 124 bodů, neboli 74 %. Těsně za nimi skončila cukrárna Labužník se 122 body (72 

%) a Cukrárna u Babičky (71 %). Až na samotném konci se umístily cukrárna Katka se 

103 body (61 %) a Cukrárna Maria se 100 body (59 %). 

Obr. 5.19 Srovnání celkových výsledků všech zkoumaných cukráren 

 

Největší výhody Ollies vyplývají z kategorií Posezení, Obsluha, Placení a Webové 

stránky. Naopak nejvíce je výsledek srážen v kategoriích Exteriér a Interiér. 
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6 Návrhy a doporučení 

Šestá kapitola obsahuje návrhy a doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti 

hlavní provozovny cukrárny Ollies na trhu cukráren v Ostravě. Podkladem ke zpracování 

byla analýza pomocí metody mystery shoppingu, mystery návštěvy webových stránek a 

mystery mailingu podrobně rozpracovaná v předchozí kapitole. Návrhy a doporučení jsou 

rozdělené do osmi kategorií, obdobně jako ve scénáři a jeho analýze. Konkrétní návrhy a 

doporučení jsou sestaveny tak, aby navýšily množství nových zákazníků cukrárny, 

udržely stávající a zvýšily spokojenost obou skupin. 

6.1 Doporučení k exteriéru 

Druhou nejhůře hodnocenou kategorií mystery shoppingu byl Exteriér. Mezi 

nedostatky cukrárny patří malý, a proto i špatně čitelný název cukrárny na budově. Název 

cukrárny a otevírací doba jsou kvůli špatně zvoleným barvám v nedostatečně osvětlené 

chodbičce obtížně čitelné. Chybí rovněž jméno zodpovědného vedoucího.  

Protože větší nápis na samotné budově vyžaduje více místa, jsou možnosti jeho 

umístění pouze dvě. Buď na sklo mezi prostorem pro zákazníky a venkovním chodníkem, 

nebo nad výlohu, kde se nachází pouze rozlehlý, ničím nepokrytý plech. V prvním 

případě provedení brání skutečnost, že by zákazníci méně viděli ven nebo dovnitř a 

současně by došlo k úbytku světla uvnitř cukrárny. V druhém případě by bylo nutné 

nejprve obstarat povolení majitele nebo správce celého obchodního domu. Osobně bych 

doporučoval druhou variantu jako prioritní, ale pokud by nebyla uskutečnitelná, smířit se 

s první. Cena a instalace plastického nápisu na budově se pohybuje kolem 3 500 Kč, 

polep výlohy je levnější a dá se pořídit již od 1 000 Kč. Rozhodně by bylo velmi vhodné 

odstranit současný nežádoucí stav, a to nejlépe ještě před začátkem léta.  

Vyřešit nápisy uvnitř budovy je jednodušší, protože je zapotřebí pouze sladit 

barvu dveří s jejich polepem, aby shodné nejen s barvami cukrárny, ale také aby šly 

jejich nápisy bez problému přečíst. Jelikož typickými barvami Ollies jsou hnědá, bílá a 

červená a dveře jsou ze světle hnědého dřeva, přidat i neutrální černou, kterou by byl 

napsán text na bílém podkladu, ozdobený hnědými a červenými motivy. Cena takového 

polepu stojí do 500 Kč a bylo by záhodno ho pořídit již v řádu týdnů. 
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Protože už ze zákonů České republiky vyplývá, že na vstupních dveřích musí být 

povinně uvedeno jméno zodpovědné osoby, doporučuji ho cukrárně Ollies co nejdříve 

uvést, jinak jí hrozí peněžitá pokuta. Třeba i na obyčejném papíře přelepeném izolepou 

jako nouzové řešení před pořízením nového polepu. 

Naopak výhodami Ollies je existence dostatečného počtu parkovacích míst, ať už 

na soukromém parkovišti přímo u cukrárny nebo na nedalekém veřejném. A protože 

samotným soukromým parkovištěm nedisponuje žádná jiná zkoumaná cukrárna, 

doporučuji tuto skutečnost uvádět na reklamních materiálech. 

Jelikož čistota budovy a před budovou byla u všech cukráren, lze ji považovat za 

samozřejmost, a proto by měla cukrárna Ollies udržovat čisté prostředí před vstupem i 

nadále. 

A i když cukrárna nedisponuje venkovním posezením, nedoporučuji na tom nic 

měnit. V jejím okolí jednoduše není místo. 

6.2 Doporučení k interiéru 

Úplně nejhůře dopadly v mystery shoppingu kategorie Interiér cukrárny. 

Největším nedostatkem zde byla znečištěná podlaha. Toto by mohlo zapříčinit ztrátu 

některých zákazníků. Pod stoly na hladké červené podlaze se nacházely hnědé šmouhy a 

fleky způsobené špinavými botami zákazníků. Doporučoval bych, aby personál podle 

potřeby takto znečištěnou podlahu vytíral. 

Dalším nedostatkem byla neexistence vizitek, k nimž mám doporučení 

v následující kategorii. Ke škodě podniku je také absence oddělených salónků, což 

souvisí s relativně malým prostorem cukrárny, do kterého je nahuštěno co nejvíce stolů, 

ale tak, aby se mezi nimi dalo bez problému procházet, dále pult s  nabízenými produkty a 

drobné sociální zařízení. Možnosti, jak zvětšit prostor cukrárny by byly pouze velice 

nákladné. První je otevřít pobočku, což Ollies již dříve udělala. Druhou je přestěhovat 

cukrárnu do větších prostor, např. blíže k centru Ostravy. Tuto možnost ale nedoporučuji, 

protože by cukrárna ztratila své tradiční umístění, mohla by přijít o dobrou dopravní 

obslužnost a přesunula by se do oblasti s hustší konkurencí. Poslední varianta se jeví jako 

nejlevnější, přesto stále velice nákladná, a její realizace by záležela na jmění podniku a 

dlouhodobých plánech vlastníků, protože celá tato investice by vyšla na statisíce. Jde v ní 
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o odkoupení a následné probourání sousedních prostor obchodního střediska, čímž by 

nakonec došlo ke zvětšení plochy cukrárny. V něm bych kromě již zmiňovaných 

místností přidal i dětský koutek, kde by se nacházel stoleček, židličky, hračky, pastelky a 

papíry a neomezené připojení k internetu včetně zásuvek.  

V době probíhajícího výzkumu byly židle, stoly, osvětlení, zdi a výzdoba na zdech 

cukrárny laděné do sytě žluté barvy s příměsí červené a hnědé, tedy typických barev 

cukrárny Ollies. Celkový interiér tak působil sladěně. Proto tento barevný styl doporučuji 

cukrárně zachovat i nadále. 

6.3 Doporučení k posezení 

Velmi nepříznivým dojmem působily také stoly v cukrárně. Stejně jako podlaha, 

ani ony nebyly čisté a chyběla na nich menší výzdoba nebo ubrus. Jedinými předměty na 

stolech byl stojánek s jídelním a nápojovým lístkem a stojánek s příbory. Aby zákazníci 

neusedali k zašpiněným stolům, měl by někdo z personálu těsně po odchodu předchozích 

zákazníků stůl přetřít. 

Každý zákazník se chce cítit v cukrárně u stolu příjemně, proto by zde neměl 

chybět nějaký drobný dekorační předmět. Příkladem může být živá květina ve váze nebo 

v malém květináči, která nabudí příjemnou atmosféru. Tato výzdoba by se dala pořídit již 

od 400 Kč měsíčně. Výzdoba může být položena na stylové podložce nebo i ubrusu Na 

pořízení látkových ubrusů odpovídající velikosti není třeba vynaložit více než 2  000 Kč. 

Kromě výzdoby by se na stole mohly nacházet i vizitky cukrárny Ollies, protože právě 

tady si jich zákazníci nejpravděpodobněji všimnou. Jedna vyjde již od 1,50 Kč.  

Jídelní a nápojový lístek cukrárny působil vizuálně velmi příjemným dojmem, 

neboť byl čistý, barevný a z tvrdšího lesklého papíru. Byl dělen do tematických kategorií, 

obsahoval fotografie nabízených zákusků a dortů. Proto doporučuji v této podobě 

zachovat jídelní lístek i do budoucna. 

6.4 Doporučení k obsluze 

V rámci kategorie Obsluha jsem zaznamenal několik nedostatků. Číšnice byla sice 

ochotná, vstřícná, upravená a mluvila srozumitelně, ale před objednáváním mě 

nepozdravila, pouze se zeptala, co bych si přál. Jmenovky číšníků na oděvech jsou sice 
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zavedeny pouze v cukrárně Ollies, ale jelikož je text psán velmi malým písmem a na 

zlatavém lesknoucím se podkladě, není jejich informační hodnota žádná, rovněž na nich 

chybí informace o pracovní pozici. A ani při odchodu nebo placení jsem nebyl pozván na 

další návštěvu, pouze jsem uslyšel rozloučení a poděkování.  

V rámci zlepšení by měla obsluha mít čitelnou jmenovku (to se dá otestovat) 

včetně označení pracovní pozice. Vzhledem k počtu pracovníků by vyšly zhruba na 630 

Kč. Stejnokroj doporučuji zachovat, jelikož na zákazníka jistě působí lepším dojmem, 

když dokáže jednoduše rozeznat obsluhu a když ví, kdo jej po dobu návštěvy cukrárny 

obsluhuje. Po zaplacení účtu by obsluha neměla zapomínat na rozloučení se zákazníkem, 

měla by mu poděkovat za návštěvu a pozvat na další. Zákazník se totiž jistě raději vrátí 

tam, kde se s ním slušně a příjemné rozloučili.  

Počet zaměstnanců v provozovně doporučuji zachovat. V době mé návštěvy, kdy 

byla cukrárna plně obsazená, dvě číšnice mezi hosty a jedna za pultem tak akorát stíhaly 

plně obsazenou cukrárnu obsloužit. Doba čekání na číšnici nepřesáhla tři minuty, 

objednané produkty byly doneseny do dvou minut a účet do jedné. A okamžitě po 

zaplacení obsluha odnesla použité nádobí. 

6.5 Doporučení k placení 

Placení bylo první kategorií, v níž cukrárna Ollies dosáhla 100 % bodový zisk. A 

to proto, že je možno platit platební kartou, dokonce se mě obsluhující sama předem na 

to zeptala. Platbu inkasovala stejná číšnice, která mě obsluhovala, a to do jedné minuty 

od vyzvání. Poté mi byl přinesen tištěný účet se všemi povinnými náležitostmi včetně 

adresy podniku a kontaktů. 

Jelikož se jedná o optimální stav a v konkurenčních cukrárnách až na drobné 

výjimky je situace shodná, doporučuji v této kvalitě setrvat.  

6.6 Doporučení k doprovodným službám 

 Doprovodné služby byly hned další kategorií, v níž cukrárna Ollies dosáhla 

plného počtu bodů. Otevřeno je po celý týden od rána až do večera. Je možno si 

zarezervovat stůl a je možno si objednat a firemním vozem nechat dovézt objednané 

produkty. 
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Přesto by se na těchto službách dalo ledacos zlepšovat, protože součástí podmínek 

rozvozu je i věta:  

„Přesný čas doručení nelze předem přesně stanovit vzhledem k počtu rozvozů a 

rozmanitosti trasy.“ 

Proto jako možné řešení bych navrhoval určitý příplatek, který by se lišil na 

základě vzdálenosti od cukrárny k zákazníkovi a ten den navštívených míst, za nějž by 

zákazník dodávku obdržel v pro něj vhodnější čas. Cena tohoto opatření je nulová, 

protože ji zaplatí zákazník. A to nejpozději v ten samý den, kdy proběhne její realizace. 

U ostatních doprovodných služeb netřeba něco měnit.  

6.7 Doporučení k webovým stránkám 

Celkový web cukrárny působí přehledným dojmem. Nechybí zde hlavní menu, 

které usnadňuje orientaci na webu. Vhodně zvolená je i barva pozadí stránky, díky které 

text nesplývá, a je proto dobře čitelný. 

Ze scénáře výzkumu vyplynul jediný nedostatek, a to absence vyhledávání na 

webu, které naopak existuje a funguje na webu konkurenční cukrárny Labužník. Proto 

bych ho doporučoval zavést i zde a řádně otestovat. Na základních informacích o 

cukrárně nebo pozici ve vyhledávačích není co vylepšovat nebo upravovat, ale 

pokračovat v průběžném přizpůsobování funkčnosti webových stránek nejnovějším 

nejpoužívanějším internetovým prohlížečem je nutné kontinuálně.  

Ale i mimo scénář vyplynulo několik nedostatků a doporučení. Opět není uveden 

majitel nebo jiná zodpovědná osoba společnosti, a proto kromě objednávání a informací 

je možné kontaktovat pouze jednatele společnosti. 

Podmínky věrnostního programu Ollies club jsou napsány zmatečně. Proto bych 

je doporučil pro snazší pochopení přeformulovat nebo v otázkách a odpovědích přidat 

jejich srozumitelnější vysvětlení (=FAQ). 

Z analýzy demografického prostředí vyplynulo, že v Ostravě žije nebo se alespoň 

na pár dní zdrží tisíce cizinců. Proto bych kvůli nim doporučil vytvořit jazykovou mutaci 

webových stránek v polském jazyce, která by vyšla na 3 000 Kč, a průběžné aktualizace 

na 250 Kč. A pokud by se tento projekt osvědčil, tak postupně přidávat i německou, 
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ruskou a italskou jazykovou mutaci. Jestliže takovou stránku navštíví cizinec, může se 

rozhodnout cukrárnu navštívit nebo si její produkty objednat v rámci rozvozu. Nicméně 

s překladem webových stránek bude třeba do cizího jazyka zaškolit i personál a vytvořit 

vícejazyčné jídelní a nápojové lístky.  

6.8 Doporučení k e-mailové komunikaci 

Přestože v kategorii E-mail dosáhla cukrárna nadprůměrných hodnot, protože 

odpověď byla rozsáhlá, dobře strukturovaná, nechyběly v ní kontakty, dorazila do 24 

hodin a byla napsána bez pravopisných chyb, na dotaz vyžadující hlubší znalost nebylo 

odpovězeno. Doporučená skladba produktů pro rodinnou oslavu desátých narozenin, 

včetně celkového vyčíslení jejích cen, chyběla. 

Osoba, která e-mail psala, by měla čtení dotazu věnovat větší pozornost. Pokud 

nemá vlastní názor, co by mohlo zákazníkům chutnat a co ne, může se vždy inspirovat 

v minulosti, např. může doporučit to, co si pochvalovali jiní zákazníci na oslavách 

předchozích. Ke konkrétní skladbě již není složité přidat ceny a celkové vyčíslení 

objednávky. Dostane-li zákazník všechny informace, které požadoval, bude jistě 

spokojen. Nedokonalá odpověď může naopak zákazníka od návštěvy cukrárny odradit. 

Navíc pokud by z této cukrárny odcházely e-maily i s doporučenou skladbou produktů, 

byla by tak jedinou v Ostravě.  
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7 Závěr 

Tématem této diplomové práce byla analýza vzájemné konkurence cukráren. 

Cílem práce bylo charakterizovat trh cukráren v Ostravě, analyzovat konkurenci vybrané 

cukrárny Ollies, zjistit její konkurenční výhody a nevýhody a na základě výsledků 

získaných marketingovým výzkumem sestavit návrhy a doporučení, které by cukrárně 

pomohly ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. 

První kapitola této diplomové práce byla soustředěna na charakteristiku 

makroprostředí trhu cukráren, charakteristiku cukrárny Ollies a jejích konkurentů v  městě 

Ostravě, kteří byli předmětem dalšího výzkumu. V další kapitole byla rozepsána teorie 

služeb, teorie metod analýzy konkurence a vybraná metoda mystery shopping. Tyto dvě 

kapitoly se staly podkladem ke zpracování následné analýzy, jejího vyhodnocení a 

námětu na zlepšení. K získání potřebných dat a analýze konkurence byly použity metody 

mystery shopping, mystery návštěva webových stránek a mystery mailing.  

Výzkum byl uskutečněn v sedmi cukrárnách, které splnily předem nadefinovaná 

kritéria. Předmětem výzkumu byl exteriér a interiér provozoven, vybavení cukráren, 

obsluhující personál, jídelní lístek, servis, placení a dodatečné služby. Na webových 

stránkách byla hodnocena jejich informační obsáhlost a technické provedení. Pomocí e-

mailového dotazu byla posuzována kvalita elektronické komunikace mezi zákazníkem a 

firmou. 

Výsledky získané marketingovým výzkumem byly analyzovány podle 

jednotlivých kategorií a položek uvedených v hodnotících arších. Návrhy a doporučení 

byly poté sestaveny podle kategorií scénáře. 

Po celkové analýze výsledků mystery shopping bylo zjištěno, že cukrárna Ollies 

dosáhla největšího počtu dosažených bodů ze všech zkoumaných cukráren. Pouze u dvou 

parametrů skončila podprůměrně. Jednalo se o Exteriér (75 % dosažených bodů) a 

Interiér (73 %). Zatímco u kategorií Placení, Doprovodné služby a Informace na 

webových stránkách dosáhla všech 100 % bodů. 

Z výzkumu vyplynulo, že cukrárna Ollies má na trhu cukráren v Ostravě velmi 

výhodné postavení, i přes některé menší i větší nedostatky. Konkrétně špatnou čitelnost 
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nápisů na budově, vstupních dveřích a jmenovkách zaměstnanců, problémy s  čistotou 

uvnitř cukrárny, neozdobené stoly a poněkud stísněné vnitřní prostory. Tyto nedostatky 

by mohla odstranit pomocí navrhovaných doporučení a samozřejmě by neměla zapomínat 

i na udržení stávajících výhod. 
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Příloha č. 1: Scénář Mystery shoppingu

Exteriér 2 1 0

Je zákazníkům k dispozici soukromé parkoviště? ano ne

Je zákazníkům k dispozici veřejné parkoviště? ano ano, ale pouze placené ne

Je před cukrárnou čisto? ano ne

Je na budově umístěn název cukrárny? ano ano, ale jde přečíst jen s obtížemi ne

Je na vstupních dveřích umístěn název cukrárny? ano ano, ale jde přečíst jen s obtížemi ne

Je na vstupních dveřích umístěna otevírací doba? ano ano, ale jde přečíst jen s obtížemi ne

Je na vstupních dveřích uveden zodpovědný vedoucí? ano ano, ale jde přečíst jen s obtížemi ne

Má cukrárna bezbariérový vstup? ano ne, je třeba překonat 1-2 schody ne

Je omítka budovy čistá? ano ne

Je omítka budovy neporušená? ano ne

Interiér 2 1 0

Jsou zákazníkům k dispozici věšáky? ano ano, ale je jich méně než míst k sezení ne

Je v cukrárně klimatizace? ano ne

Jsou v cukrárně odělené salónky? ano ne

Jsou zákazníkům k dispozici vizitky? ano ne

Je možno nabízené produkty vidět i jinde než jídelním lístku? ano, ve skleněné vitríně ano, v průhledné lednici ne

Je podlaha dobře schůdná? ano ne

Je podlaha čistá? ano ne

Je zákazníkům k dispozici sociální zařízení? ano ano, ale klíč je nutno vyžádat ne

Je sociální zařízení čisté? ano ne

Je sociální zařízení bez zápachu? ano ne

Je zde toaletní papír, mýdlo a možnost osušit ruce? ano ano, ale možnost osušit ruce chybí ne

Posezení 2 1 0

Je stůl čistý? ano ne

Je na stole použité nádobí? ne ano

Jsou židle čisté? ano ne

Jsou židle rozvrzané? ne ano

Je na stole výzdoba? ano ne

Dá se mezi obsazenými sousedními stoly bez problému procházet? ano ano, i když s drobnými obtížemi ne

Je na každém stole aspoň jeden jídelní a nápojový lístek? ano ne, ale obsluha mi chybějící donesla ne, na stolech nejsou žádné

Je písmo dobře čitelné? ano ne

Je jídelní a nápojový lístek rozdělen do kategorií? ano ne

Obsahuje jídelní lístek i fotografie (obrázky) nabízených produktů? ano ne

Poznámky



Obsluha 2 1 0

Na prvního číšníka jsem čekal do 3 minut více než 3 minuty nedočkal bych se, je nutno objednávat u pultu

Číšník mě poté pozdravil a slušně zeptal co si budu přát slušně zeptal co si budu přát neslušně zeptal co si budu přát

Obsluha se tvářila přívětivě neutrálně mrzutě, smutně, apaticky apod.

Mluvil číšník srozumitelně? ano ne

Měl číšník jmenovku? ano ne

Byla na ní uvedena i pracovní pozice? ano ne

Dala se jmenovka v pohodě přečíst? ano ne

Používá obsluha stejnokroj? ano ne, ale aspoň jde na první pohled roreznat od zákazníků ne

Byla mi obsluha nápomocná? ano ano, ale až po naléhání ne

Byl číšník během objednávání nebo doptávání vyrušen někým z personálu? ne ano, ale omluvil se že momentálně nemůže ano

Objednávka byla donesena do 4 minut do 7 minut nad 7 minut

Bylo přinesené nádobí čisté? ano ne

Bylo přinesené nádobí neporušené? ano ne

Obsluha mi při odchodu poděkovala ano ne

Obsluha se při mém odchodu rozloučila ano ne

Pozvala mě obsluha na další návštěvu? ano ne

Placení 2 1 0

Je možno platit platební kartou? ano ne

Inkasuje platbu stejný číšník, který mě obsluhoval? ano ne, jiný ne, je nutno platit u pokladny

Doba od vyzvání k placení k placení do 1 minuty do 5 minut nad 5 minut

Podoba účtu tištěný ručně psaný žádný

Doprovodné služby 2 1 0

Nabízí cukrárna rozvážku pro soukromou spotřebu? ano ne

Je možné si zarezervovat stůl? ano ne

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? ano ne

Je otevřeno i v sobotu odpoledne? ano ne

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? ano ne

Je otevřeno i v neděli odpoledne? ano ne

Poznámky



Příloha č. 2: Scénář Mystery návštěvy webových stránek a Mystery mailingu

Informace 2 1 0

Je na webu uvedena e-mailová adresa? ano ne, ale je možné poslat zprávu přes formulář ne

Je na webu uveden telefon? ano ne

Je na webu mapka? ano ne

Je na webu otevírací doba? ano ne

Jsou na webu nabízené produkty? ano ne

Jsou na webu ceny? ano ne

Jsou na webu fotografie exteriéru cukrárny? ano ne

Jsou na webu fotografie interiéru cukrárny? ano ne

Technické řešení 2 1 0

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Internet Explorer? ano ne

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Mozilla Firefox? ano ne

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome? ano ne

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Opera? ano ne

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Safari? ano ne

Je na webu možnost vyhledávat? ano ano, ale políčko hledat není viditelně umístěno ne

Odkazuje logo na hlavní stránku? ano ne

Má web E-shop? ano ne

Počet zpětných odkazů nad 300 nad 100 100 a méně

Pozice ve vyhledávači Seznam, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" do 10. pozice do 30. pozice od 31. pozice výše

Pozice ve vyhledávači Google, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" do 10. pozice do 30. pozice od 31. pozice výše

E-mail 2 1 0

Odpověď na e-mailový dotaz došla do 24 hodin do 72 hodin ještě později nebo vůbec

Odpověď byla roszáhlá a podrobná stručná, ale jasná nedostatečná, musel bych napsat znovu

Obsahoval e-mail doporučenou skladbu produktů? ano ne

Obsahoval e-mail celkové vyčíslení nabízené objednávky? ano ne

Obsahovala odpověď jednotlivé ceny produktů? ano ne

Zohledňuje nabídka bezlepkovou žádost pro jednoho člena rodiny? ano ne

Obsahovala odpověď odkaz na webové stránky? ano ano, ale ne jako hypertextový odkaz ne

Obsahovala odpověď i telefonní číslo? ano ne

Poznámky



Příloha č. 3: Výsledky Mystery shoppingu - číselně

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Exteriér

Je zákazníkům k dispozici soukromé parkoviště? 2 0 0 0 0 0 0

Je zákazníkům k dispozici veřejné parkoviště? 2 2 0 1 0 2 2

Je před cukrárnou čisto? 2 2 2 2 2 2 2

Je na budově umístěn název cukrárny? 1 1 2 2 2 2 1

Je na vstupních dveřích umístěn název cukrárny? 1 2 2 2 2 2 2

Je na vstupních dveřích umístěna otevírací doba? 1 2 2 1 2 2 2

Je na vstupních dveřích uveden zodpovědný vedoucí? 0 2 2 1 2 2 2

Má cukrárna bezbariérový vstup? 2 0 1 2 2 2 2

Je omítka budovy čistá? 2 2 2 2 2 2 2

Je omítka budovy neporušená? 2 2 2 2 2 2 2

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Interiér

Jsou zákazníkům k dispozici věšáky? 2 1 1 1 1 1 1

Je v cukrárně klimatizace? 2 2 2 2 2 2 2

Jsou v cukrárně odělené salónky? 0 0 0 0 0 0 0

Jsou zákazníkům k dispozici vizitky? 0 0 0 2 0 0 0

Je možno nabízené produkty vidět i jinde než jídelním lístku? 2 2 2 2 2 2 2

Je podlaha dobře schůdná? 2 2 2 2 2 2 2

Je podlaha čistá? 0 0 2 2 2 2 2

Je zákazníkům k dispozici sociální zařízení? 2 2 2 2 2 2 2

Je sociální zařízení čisté? 2 2 2 2 2 2 2

Je sociální zařízení bez zápachu? 2 2 2 2 2 2 2

Je zde toaletní papír, mýdlo a možnost osušit ruce? 2 2 2 2 2 2 2

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Posezení

Je stůl čistý? 0 2 2 2 2 2 2

Je na stole použité nádobí? 2 2 2 2 2 0 2

Jsou židle čisté? 2 2 2 2 2 2 2

Jsou židle rozvrzané? 2 2 0 2 0 2 2

Je na stole výzdoba? 0 0 0 0 0 0 0

Dá se mezi obsazenými sousedními stoly bez problému procházet? 2 2 0 0 2 2 1

Je na každém stole aspoň jeden jídelní a nápojový lístek? 2 0 0 2 0 2 1

Je písmo dobře čitelné? 2 2 2 0 0 2 2

Je jídelní a nápojový lístek rozdělen do kategorií? 2 0 2 2 0 2 2

Obsahuje jídelní lístek i fotografie (obrázky) nabízených produktů? 2 0 0 0 0 2 2

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Obsluha

Na prvního číšníka jsem čekal 2 0 0 0 0 1 2

Číšník mě poté 1 2 2 1 2 0 2

Obsluha se tvářila 2 1 2 2 2 0 2

Mluvil číšník srozumitelně? 2 2 2 2 2 2 2

Měl číšník jmenovku? 2 0 0 0 0 0 0

Byla na ní uvedena i pracovní pozice? 0 0 0 0 0 0 0

Dala se jmenovka v pohodě přečíst? 0 0 0 0 0 0 0

Používá obsluha stejnokroj? 2 0 1 1 2 2 2

Byla mi obsluha nápomocná? 2 0 2 2 2 0 2

Byl číšník během objednávání nebo doptávání vyrušen někým z personálu? 2 2 2 2 2 2 2

Objednávka byla donesena 2 2 2 2 2 1 2

Bylo přinesené nádobí čisté? 2 2 2 2 2 2 2

Bylo přinesené nádobí neporušené? 2 2 2 2 2 2 2

Obsluha mi při odchodu poděkovala 2 2 2 2 0 0 2

Obsluha se při mém odchodu rozloučila 2 0 0 0 2 0 2

Pozvala mě obsluha na další návštěvu? 0 0 0 0 0 0 0

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Placení

Je možno platit platební kartou? 2 0 0 2 0 2 0

Inkasuje platbu stejný číšník, který mě obsluhoval? 2 2 2 2 2 2 2

Doba od vyzvání k placení k placení 2 2 2 2 2 1 1

Podoba účtu 2 0 0 2 2 2 2

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Doprovodné služby

Nabízí cukrárna rozvážku pro soukromou spotřebu? 2 2 2 2 2 2 2

Je možné si zarezervovat stůl? 2 2 2 2 2 2 2

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? 2 2 2 2 2 2 2

Je otevřeno i v sobotu odpoledne? 2 2 2 2 2 2 2

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? 2 2 2 2 2 2 2

Je otevřeno i v neděli odpoledne? 2 2 0 2 0 2 2



Příloha č. 4: Výsledky Mystery návštěvy webových stránek a Mystery mailingu - číselně

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Informace

Je na webu uvedena e-mailová adresa? 2 2 2 1 2 2 2

Je na webu uveden telefon? 2 2 2 2 2 2 2

Je na webu mapka? 2 2 0 2 2 0 0

Je na webu otevírací doba? 2 0 2 2 2 2 2

Jsou na webu nabízené produkty? 2 2 2 2 2 2 2

Jsou na webu ceny? 2 0 2 2 2 2 0

Jsou na webu fotografie exteriéru cukrárny? 2 2 0 2 2 2 2

Jsou na webu fotografie interiéru cukrárny? 2 0 0 2 2 2 2

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Technické řešení

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Internet Explorer? 2 2 2 2 0 2 2

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Mozilla Firefox? 2 2 2 2 2 2 2

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome? 2 2 2 2 2 2 2

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Opera? 2 2 2 2 2 2 2

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Safari? 2 2 2 2 2 2 2

Je na webu možnost vyhledávat? 0 0 0 0 0 2 0

Odkazuje logo na hlavní stránku? 2 2 0 2 2 2 2

Má web E-shop? 2 0 0 2 2 2 2

Počet zpětných odkazů 2 0 0 0 2 2 2

Pozice ve vyhledávači Seznam, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" 2 0 0 0 1 2 1

Pozice ve vyhledávači Google, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" 2 2 0 0 2 2 2

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová Labužník Větrník

E-mail

Odpověď na e-mailový dotaz došla 2 2 1 2 2 2 0

Odpověď byla 2 0 0 1 2 0 0

Obsahoval e-mail doporučenou skladbu produktů? 0 0 0 0 0 0 0

Obsahoval e-mail celkové vyčíslení nabízené objednávky? 0 0 0 0 2 0 0

Obsahovala odpověď jednotlivé ceny produktů? 0 0 0 0 2 0 0

Zohledňuje nabídka bezlepkovou žádost pro jednoho člena rodiny? 2 0 0 0 2 2 0

Obsahovala odpověď odkaz na webové stránky? 2 2 0 2 2 0 0

Obsahovala odpověď i telefonní číslo? 2 2 2 2 2 0 2



Příloha č. 5: Výsledky Mystery shoppingu - slovně

Ollies Cukrárna Katka

Exteriér

Je zákazníkům k dispozici soukromé parkoviště? ano ne

Je zákazníkům k dispozici veřejné parkoviště? ano ano

Je před cukrárnou čisto? ano ano

Je na budově umístěn název cukrárny? ano, ale jde přečíst jen s obtížemi ano, ale jde přečíst jen s obtížemi

Je na vstupních dveřích umístěn název cukrárny? ano, ale jde přečíst jen s obtížemi ano

Je na vstupních dveřích umístěna otevírací doba? ano, ale jde přečíst jen s obtížemi ano

Je na vstupních dveřích uveden zodpovědný vedoucí? ne ano

Má cukrárna bezbariérový vstup? ano ne

Je omítka budovy čistá? ano ano

Je omítka budovy neporušená? ano ano

Ollies Cukrárna Katka

Interiér

Jsou zákazníkům k dispozici věšáky? ano ano, ale je jich méně než míst k sezení

Je v cukrárně klimatizace? ano ano

Jsou v cukrárně odělené salónky? ne ne

Jsou zákazníkům k dispozici vizitky? ne ne

Je možno nabízené produkty vidět i jinde než jídelním lístku? ano ano

Je podlaha dobře schůdná? ano ano

Je podlaha čistá? ne ne

Je zákazníkům k dispozici sociální zařízení? ano ano

Je sociální zařízení čisté? ano ano

Je sociální zařízení bez zápachu? ano ano

Je zde toaletní papír, mýdlo a možnost osušit ruce? ano ano

Ollies Cukrárna Katka

Posezení

Je stůl čistý? ne ano

Je na stole použité nádobí? ne ne

Jsou židle čisté? ano ano

Jsou židle rozvrzané? ne ne

Je na stole výzdoba? ne ne

Dá se mezi obsazenými sousedními stoly bez problému procházet? ano ano

Je na každém stole aspoň jeden jídelní a nápojový lístek? ano ne, na stolech nejsou žádné

Je písmo dobře čitelné? ano ano

Je jídelní a nápojový lístek rozdělen do kategorií? ano 0

Obsahuje jídelní lístek i fotografie (obrázky) nabízených produktů? ano ne

Ollies Cukrárna Katka

Obsluha

Na prvního číšníka jsem čekal 2 min objednávka pouze u pokladny

Číšník mě poté slušně zeptal co si budu přát pozdravil a slušně zeptal co si budu přát

Obsluha se tvářila přívětivě neutrálně

Mluvil číšník srozumitelně? ano ano

Měl číšník jmenovku? ano ne

Byla na ní uvedena i pracovní pozice? ne ne

Dala se jmenovka v pohodě přečíst? ne ne

Používá obsluha stejnokroj? ano ne

Byla mi obsluha nápomocná? ano ne

Byl číšník během objednávání nebo doptávání vyrušen někým z personálu? ano ano

Objednávka byla donesena 1,5 minuty byl jsem vyzván, si pro ni zajít sám

Bylo přinesené nádobí čisté? ano ano

Bylo přinesené nádobí neporušené? ano ano

Obsluha mi při odchodu poděkovala ano ano

Obsluha se při mém odchodu rozloučila ano ne

Pozvala mě obsluha na další návštěvu? ne ne

Ollies Cukrárna Katka

Placení

Je možno platit platební kartou? ano ne

Inkasuje platbu stejný číšník, který mě obsluhoval? ano ano

Doba od vyzvání k placení k placení do 1 minuty 0 minut

Podoba účtu ano žádný

Ollies Cukrárna Katka

Doprovodné služby

Nabízí cukrárna rozvážku pro soukromou spotřebu? ano ano

Je možné si zarezervovat stůl? ano ano

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? ano ano

Je otevřeno i v sobotu odpoledne? ano ano

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? ano ano

Je otevřeno i v neděli odpoledne? ano ano



Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky

Exteriér

Je zákazníkům k dispozici soukromé parkoviště? ne ne

Je zákazníkům k dispozici veřejné parkoviště? ne ano, ale pouze placené

Je před cukrárnou čisto? ano ano

Je na budově umístěn název cukrárny? ano ano

Je na vstupních dveřích umístěn název cukrárny? ano ano

Je na vstupních dveřích umístěna otevírací doba? ano ano, ale jde přečíst jen s obtížemi

Je na vstupních dveřích uveden zodpovědný vedoucí? ano ano, ale jde přečíst jen s obtížemi

Má cukrárna bezbariérový vstup? ne, je třeba překonat 1-2 schody ano

Je omítka budovy čistá? ano ano

Je omítka budovy neporušená? ano ano

Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky

Interiér

Jsou zákazníkům k dispozici věšáky? ano, ale je jich méně než míst k sezení ano, ale je jich méně než míst k sezení

Je v cukrárně klimatizace? ano ano

Jsou v cukrárně odělené salónky? ne ne

Jsou zákazníkům k dispozici vizitky? ne ano

Je možno nabízené produkty vidět i jinde než jídelním lístku? ano ano

Je podlaha dobře schůdná? ano ano

Je podlaha čistá? ano ano

Je zákazníkům k dispozici sociální zařízení? ano ano

Je sociální zařízení čisté? ano ano

Je sociální zařízení bez zápachu? ano ano

Je zde toaletní papír, mýdlo a možnost osušit ruce? ano ano

Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky

Posezení

Je stůl čistý? ano ano

Je na stole použité nádobí? ne ne

Jsou židle čisté? ano ano

Jsou židle rozvrzané? ano ne

Je na stole výzdoba? ne ne

Dá se mezi obsazenými sousedními stoly bez problému procházet? ne ne

Je na každém stole aspoň jeden jídelní a nápojový lístek? ne, na stolech nejsou žádné ano

Je písmo dobře čitelné? ano ne

Je jídelní a nápojový lístek rozdělen do kategorií? ano ano

Obsahuje jídelní lístek i fotografie (obrázky) nabízených produktů? ne ne

Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky

Obsluha

Na prvního číšníka jsem čekal objednávka pouze u pokladny objednávka pouze u pokladny

Číšník mě poté pozdravil a slušně zeptal co si budu přát slušně zeptal co si budu přát

Obsluha se tvářila přívětivě přívětivě

Mluvil číšník srozumitelně? ano ano

Měl číšník jmenovku? ne ne

Byla na ní uvedena i pracovní pozice? ne ne

Dala se jmenovka v pohodě přečíst? ne ne

Používá obsluha stejnokroj? ne, ale aspoň jde na první pohled roreznat od zákazníků ne, ale aspoň jde na první pohled roreznat od zákazníků

Byla mi obsluha nápomocná? ano ano

Byl číšník během objednávání nebo doptávání vyrušen někým z personálu? ano ano

Objednávka byla donesena 2 minuty 2 minuty

Bylo přinesené nádobí čisté? ano ano

Bylo přinesené nádobí neporušené? ano ano

Obsluha mi při odchodu poděkovala ano ano

Obsluha se při mém odchodu rozloučila ne ne

Pozvala mě obsluha na další návštěvu? ne ne

Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky

Placení

Je možno platit platební kartou? ne ano

Inkasuje platbu stejný číšník, který mě obsluhoval? ano ano

Doba od vyzvání k placení k placení 0 minut do 1 minuty

Podoba účtu žádný ano

Cukrárna Maria Cukrárna u Babičky

Doprovodné služby

Nabízí cukrárna rozvážku pro soukromou spotřebu? ano ano

Je možné si zarezervovat stůl? ano ano

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? ano ano

Je otevřeno i v sobotu odpoledne? ano ano

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? ano ano

Je otevřeno i v neděli odpoledne? ne ano



Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Exteriér

Je zákazníkům k dispozici soukromé parkoviště? ne ne ne

Je zákazníkům k dispozici veřejné parkoviště? ne ano ano

Je před cukrárnou čisto? ano ano ano

Je na budově umístěn název cukrárny? ano ano ano, ale moc malý

Je na vstupních dveřích umístěn název cukrárny? ano ano ano

Je na vstupních dveřích umístěna otevírací doba? ano ano ano

Je na vstupních dveřích uveden zodpovědný vedoucí? ano ano ano

Má cukrárna bezbariérový vstup? ano ano ano

Je omítka budovy čistá? ano ano ano

Je omítka budovy neporušená? ano ano ano

Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Interiér

Jsou zákazníkům k dispozici věšáky? ano, ale je jich méně než míst k sezení ano, ale je jich méně než míst k sezení ano, ale méně než míst k sezení

Je v cukrárně klimatizace? ano ano ano

Jsou v cukrárně odělené salónky? ne ne ne

Jsou zákazníkům k dispozici vizitky? ne ne ne

Je možno nabízené produkty vidět i jinde než jídelním lístku? ano ano ano, ve skleněné vitríně

Je podlaha dobře schůdná? ano ano ano

Je podlaha čistá? ano ano ano

Je zákazníkům k dispozici sociální zařízení? ano ano ano

Je sociální zařízení čisté? ano ano ano

Je sociální zařízení bez zápachu? ano ano ano

Je zde toaletní papír, mýdlo a možnost osušit ruce? ano ano ano

Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Posezení

Je stůl čistý? ano ano ano

Je na stole použité nádobí? ne ano ne

Jsou židle čisté? ano ano ano

Jsou židle rozvrzané? ano ne ne

Je na stole výzdoba? ne ne ne

Dá se mezi obsazenými sousedními stoly bez problému procházet? ano ano ano, ale jen velmi těsně

Je na každém stole aspoň jeden jídelní a nápojový lístek? ne, na stolech nejsou žádné ano ne, ale obsluha mi chybějící donesla

Je písmo dobře čitelné? ne ano ano ; lístek zákusků chybí úplně

Je jídelní a nápojový lístek rozdělen do kategorií? ne ano ano

Obsahuje jídelní lístek i fotografie (obrázky) nabízených produktů? ne ano ano

Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Obsluha

Na prvního číšníka jsem čekal objednávka pouze u pokladny 4 minuty do 1 minuty

Číšník mě poté pozdravil a slušně zeptal co si budu přát neslušně zeptal co si budu přát pozdravil a slušně zeptal, co si budu přát

Obsluha se tvářila přívětivě lhostejně přívětivě

Mluvil číšník srozumitelně? ano ano ano

Měl číšník jmenovku? ne ne ne

Byla na ní uvedena i pracovní pozice? ne ne ne

Dala se jmenovka v pohodě přečíst? ne ne ne

Používá obsluha stejnokroj? ano ano ano

Byla mi obsluha nápomocná? ano ne ano

Byl číšník během objednávání nebo doptávání vyrušen někým z personálu? ano ano ne

Objednávka byla donesena 1,5 minuty 5 minut 2 minuty

Bylo přinesené nádobí čisté? ano ano ano

Bylo přinesené nádobí neporušené? ano ano ano

Obsluha mi při odchodu poděkovala ne ne ano

Obsluha se při mém odchodu rozloučila ano ne ano

Pozvala mě obsluha na další návštěvu? ne ne ne

Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Placení

Je možno platit platební kartou? ne ano ne

Inkasuje platbu stejný číšník, který mě obsluhoval? ano ano ano

Doba od vyzvání k placení k placení 0 minut 1,5 minuty 2 minuty

Podoba účtu ano ano tištěný

Cukrářství Řehová Labužník Větrník

Doprovodné služby

Nabízí cukrárna rozvážku pro soukromou spotřebu? ano ano ano

Je možné si zarezervovat stůl? ano ano ano

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? ano ano ano

Je otevřeno i v sobotu odpoledne? ano ano ano

Je otevřeno i v sobotu dopoledne? ano ano ano

Je otevřeno i v neděli odpoledne? ne ano ano



Příloha č. 6: Výsledky Mystery návštěvy webových stránek a Mystery mailingu - slovně

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria

Informace

Je na webu uvedena e-mailová adresa? ano ano ano

Je na webu uveden telefon? ano ano ano

Je na webu mapka? ano ano ne

Je na webu otevírací doba? ano ne ano

Jsou na webu nabízené produkty? ano ano ano

Jsou na webu ceny? ano ne ano

Jsou na webu fotografie exteriéru cukrárny? ano ano ne

Jsou na webu fotografie interiéru cukrárny? ano ne ne

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria

Technické řešení

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Internet Explorer? ano ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Mozilla Firefox? ano ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome? ano ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Opera? ano ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Safari? ano ano ano

Je na webu možnost vyhledávat? ne ne ne

Odkazuje logo na hlavní stránku? ano ano ne

Má web E-shop? ano ne ne

Počet zpětných odkazů nad 300 100 a méně 100 a méně

Pozice ve vyhledávači Seznam, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" do 10. pozice od 31. pozice výše od 31. pozice výše

Pozice ve vyhledávači Google, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" do 10. pozice do 10. pozice od 31. pozice výše

Ollies Cukrárna Katka Cukrárna Maria

E-mail

Odpověď na e-mailový dotaz došla do 24 hodin do 24 hodin do 72 hodin

Odpověď byla roszáhlá a podrobná nedostatečná, musel bych napsat znovu nedostatečná, musel bych napsat znovu

Obsahoval e-mail doporučenou skladbu produktů? ne ne ne

Obsahoval e-mail celkové vyčíslení nabízené objednávky? ne ne ne

Obsahovala odpověď jednotlivé ceny produktů? ne ne ne

Zohledňuje nabídka bezlepkovou žádost pro jednoho člena rodiny? ano ne ne

Obsahovala odpověď odkaz na webové stránky? ano ano ne

Obsahovala odpověď i telefonní číslo? ano ano ano



Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová

Informace

Je na webu uvedena e-mailová adresa? ne, ale je možné poslat zprávu přes formulář ano

Je na webu uveden telefon? ano ano

Je na webu mapka? ano ano

Je na webu otevírací doba? ano ano

Jsou na webu nabízené produkty? ano ano

Jsou na webu ceny? ano ano

Jsou na webu fotografie exteriéru cukrárny? ano ano

Jsou na webu fotografie interiéru cukrárny? ano ano

Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová

Technické řešení

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Internet Explorer? ano ne

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Mozilla Firefox? ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome? ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Opera? ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Safari? ano ano

Je na webu možnost vyhledávat? ne ne

Odkazuje logo na hlavní stránku? ano ano

Má web E-shop? ano ano

Počet zpětných odkazů 100 a méně nad 300

Pozice ve vyhledávači Seznam, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" od 31. pozice výše do 30. pozice

Pozice ve vyhledávači Google, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" od 31. pozice výše do 10. pozice

Cukrárna u Babičky Cukrářství Řehová

E-mail

Odpověď na e-mailový dotaz došla do 24 hodin do 24 hodin

Odpověď byla stručná, ale jasná roszáhlá a podrobná

Obsahoval e-mail doporučenou skladbu produktů? ne ne

Obsahoval e-mail celkové vyčíslení nabízené objednávky? ne ano

Obsahovala odpověď jednotlivé ceny produktů? ne ano

Zohledňuje nabídka bezlepkovou žádost pro jednoho člena rodiny? ne ano

Obsahovala odpověď odkaz na webové stránky? ano ano

Obsahovala odpověď i telefonní číslo? ano ano



Labužník Větrník

Informace

Je na webu uvedena e-mailová adresa? ano ano

Je na webu uveden telefon? ano ano

Je na webu mapka? ne ne

Je na webu otevírací doba? ano ano

Jsou na webu nabízené produkty? ano ano

Jsou na webu ceny? ano ne

Jsou na webu fotografie exteriéru cukrárny? ano ano

Jsou na webu fotografie interiéru cukrárny? ano ano

Labužník Větrník

Technické řešení

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Internet Explorer? ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Mozilla Firefox? ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome? ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Opera? ano ano

Je web optimalizován pro nejnovější verzi prohlížeče Safari? ano ano

Je na webu možnost vyhledávat? ano ne

Odkazuje logo na hlavní stránku? ano ano

Má web E-shop? ano ano

Počet zpětných odkazů nad 300 nad 300

Pozice ve vyhledávači Seznam, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" do 10. pozice do 30. pozice

Pozice ve vyhledávači Google, vyhledávaná fráze "cukrárna Ostrava" do 10. pozice do 10. pozice

Labužník Větrník

E-mail

Odpověď na e-mailový dotaz došla do 24 hodin za týden

Odpověď byla nedostatečná, musel bych napsat znovu nedostatečná, musel bych napsat znovu

Obsahoval e-mail doporučenou skladbu produktů? ne ne

Obsahoval e-mail celkové vyčíslení nabízené objednávky? ne ne

Obsahovala odpověď jednotlivé ceny produktů? ne ne

Zohledňuje nabídka bezlepkovou žádost pro jednoho člena rodiny? ano ne

Obsahovala odpověď odkaz na webové stránky? ne ne

Obsahovala odpověď i telefonní číslo? ne ano



1 
 

Příloha č. 7: E-mailový dotaz Mystery mailingu 

 

Předmět: Narozeninová oslava v cukrárně 

 

Dobrý den, 

na základě doporučení od kolegy jsem se dozvěděl o vaší cukrárně. A protože za tři týdny 
slaví můj syn 10. narozeniny, zajímalo by mne, jestli bychom mohli v prostorách cukrárny 
uspořádat rodinnou oslavu pro celkem 8 osob (4 dospělí, 4 děti). K oslavě bych od Vás chtěl 
zakoupit 1 narozeninový dort s číslicí 10 a deseti svíčkami, 7 a 7 stejných kusů zákusků, 
jejichž chuť se od sebe i narozeninového, pokud možno, co nejvíce liší a také 2 různé druhy 
zákusků pro mého bratra s bezlepkovou dietou. Nápoje si objednáme až na místě. Proto by 
mne zajímalo, zda byste byli schopni sestavit předběžnou nabídku na výše uvedené 
cukrovinky včetně cenového vyčíslení. Dále by mne zajímalo, zda poskytujete množstevní 
slevy popř. jiná cenová zvýhodnění a hlavně jestli máte pro speciální příležitosti vyhrazenou 
místnost. 

Mnohokrát děkuji za odpověď.  

Jaromír Černý 
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Příloha č. 8: Fotografie zkoumaných cukráren 

Cukrárna Ollies 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [18] 

Cukrářství Řehová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [19] 

Cukrárna Větrník 

 

 

 

 

 

Zdroj: [37]  
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Cukrárna Labužník 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [26] 

Cukrárna u Babičky 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [17] 

Cukrárna Katka 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [15] 
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Příloha č. 9: Homepage zkoumaných cukráren 

Cukrárna Ollies 

 

Zdroj: [18] 
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Cukrářství Řehová 

 

Zdroj: [19] 
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Cukrárna Větrník 

 

Zdroj: [37] 
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Cukrárna Labužník 

 

Zdroj: [26] 

 

  



5 
 

Cukrárna u Babičky 

 

Zdroj: [17] 
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Cukrárna Katka 

 

Zdroj: [15] 
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Cukrárna Maria 

 

Zdroj: [16] 
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Příloha č. 10: Kvalitativní standard Mystery Shoppingu 

Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro mystery shopping, respektuje 
přitom základní mezinárodně platné kodexy a pravidla výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy 
ICC/ESOMAR Mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního výzkumu (International code 
on Market Research Quality Standards), mezinárodní normu ISO 20252 „Výzkum trhu a 
veřejného mínění a sociální výzkum — Terminologický slovník a požadavky na prováděné 
služby“) vč. formulovaných definic a specifické kodexy a guideliny ESOMARu. 

Dále vychází z ustanovení národní legislativy, zejména zák. č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. 

  

1.    Základní zásady  

1.1.    Klíčovou charakteristikou Mystery shopping je, že zkoumaný subjekt není v době 
dotazování obeznámen s tím, že je zkoumán, protože tato znalost by mohla vést k jeho 
atypickému chování a tím i k znehodnocení výsledků studie. 

1.2.    Za předpokladu, že je Mystery shopping veden profesionálně a zaručuje dodržování 
práv zkoumaného subjektu, je činností platnou a legitimní. 

1.3.    Výzkumníci, provádějící Mystery shopping, musí v každém možném ohledu zaručit, 
aby byla respektována důvěrnost a aby získané poznatky neznevýhodnily či nepoškozovaly 
zkoumaný subjekt v jeho práci. 

1.4.    Mystery shopping musí vždy odpovídat platné legislativě na ochranu osobních údajů. 
Proto musí být vytvořeny odpovídající bezpečnostní záruky jak u klienta, tak ve výzkumné 
agentuře, aby byly zabezpečeny osobní údaje a nebyly přístupné pro neoprávněné subjekty. 

1.5.    Ve všech případech je zásadní postupovat podle platné legislativy a jurisdikce. 

1.6.    Metoda Mystery shopping nesmí být využívána pro podporu distribuce či prodeje 
vyvoláváním zřetelné spotřebitelské poptávky po výrobku či službě. Výsledky z mystery 
shoppingu nesmí být použity jako jediný důvod k propouštění nebo postihu zaměstnanců. 

1.7.    Ať je použit jakýkoliv scénář pro studie Mystery shopping, vždy musí být zabezpečeno, 
aby dotazovaní nebyli tázáni na cokoliv, co není zákonné nebo co by v nich vyvolávalo 
psychickou obavu o jejich osobní bezpečnost, např. co se týče místa, nezpůsobilosti, rodu, 
etnika. 

  

2.    TECHNICKÉ ČI ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ STANDARDU 
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Výzkumníci, zajišťující studie Mystery shopping, se musí řídit následujícími obecnými 
požadavky: 

2.1.    Pokud se provádí Mystery shopping v organizaci zadavatele, musí agentura informovat 
zadavatele o povinnosti předem informovat jak zaměstnance, jichž se studie týká, tak 
zaměstnanecké organizace (rady, odbory apod.). Oznámení musí obsahovat: 

 v jakém období se studie koná (není povinnost specifikovat přesné datum) 
 jaké jsou cíle a obecné zaměření studie 
 zdali budou získaná data o dotazovaných identifikovatelná nebo ne 
 zdali bude využíváno audio-, video- či jiných elektronických záznamů pozorování 

nebo rozhovorů (včetně odpovídající informace o účelu, příjemcích a úschově těchto 
záznamů) 

 sdělení, že nedojde k žádným ztrátám v příjmech, vyplývajícím z času stráveného při 
dotazování (v případě, že příjem zaměstnance závisí na obratu nebo bonusech) 

2.2.    Studie Mystery shopping ve vlastní organizaci zadavatele musí být vždy prováděna 
zcela transparentně. Zadavatel musí znát čas a náklady, týkající se studie a musí s nimi 
předem souhlasit. 

2.3.    Pokud se provádí studie Mystery shopping v konkurenční nebo jiné organizaci, je 
důležité, aby časové a ostatní požadavky vyplývající z této činnosti byly pokud možno 
minimalizovány a udržovány na racionální úrovni. Studie Mystery shopping v konkurenční 
nebo jiné organizaci musí být proto vedeny tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k významnému 
znevýhodnění pozorovaných či dotazovaných osob či jejich organizace. To se týká zvláště 
samostatně výdělečných osob, pro něž čas strávený rozhovorem může znamenat ztrátu peněz. 
V těchto studiích platí přísný zákaz předávání záznamu zadavateli. 

2.4.    Pokud se nejedná o prodej výrobku či službu, doba stráveného času by měla být 
racionální ve vztahu k povaze trhu a typu dotazu, nemělo by dojít k nepřiměřené ztrátě času a 
prostředků nebo zneužití dobré vůle zkoumaných subjektů. Doba by měla být pokud možno 
nejkratší a nemělo by docházet k většímu plýtvání času než při dotazech běžného zákazníka. 
Přijatelná délka stráveného času se zaměstnanci je určena místními zvyklostmi, neměla by 
překročit 30 minut  pro jeden konkrétní rozhovor, a to zejména v případě realizace výzkumů v 
jednotkách konkurenční nebo jiné organizace. 

V případě jednoduchých pozorovacích návštěv (sledování stavu filiálky, pozorování chování 
personálu k zákazníkům) či v případě konečné realizace nákupu zboží nebo služby se na 
celkovou dobu výzkumu nevztahují žádná omezení. 

2.5.    Pokud studie Mystery shopping je součástí hodnocení, které zahrnuje i následnou 
aktivní součinnost organizace (např. opatření brožury apod.), toto by mělo být také využíváno 
minimálně. 
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2.6.    Pokud studie Mystery shopping zahrnuje i rezervaci nebo vyžaduje opatření nějaké 
následné služby nebo činnosti, která není součástí hlavního zjišťování v rámci studie Mystery 
shopping, mělo by být zrušeno či odvoláno co možná nejdříve po skončení rozhovoru. 

2.7.    Odpovídající pozornost musí být věnována zabezpečení proti nepovolenému 
zpracování, ztrátě nebo poškození či zničení získaných údajů. 

2.8.    Záznamy nesmějí být drženy déle, než je nezbytné pro původní účel studie Mystery 
shopping. Předání záznamů zadavateli či nějaké třetí straně smí být učiněno pouze se 
souhlasem dotčených a užito pouze pro odsouhlasený účel. 

  

3.    ZPŮSOBY KONTROLY DODRŽOVÁNÍ STANDARDU 

            Rozsah kontroly a povinná dokumentace: 

3.1.    V případě realizace Mystery shoppingu bude kontrola provedena u min. 30% 
rozhovorů/pozorování a o kontrole je informace (písemná či elektronická v rámci SW). 

3.2.    Kontrolu provedou interní zaměstnanci agentury nebo externisté – kontroloři, kteří na 
daném projektu nepracují jako mystery shoppeři.  

3.3.    Kontrola v případě realizace mystery callingu je standardně řešena audio nahrávkou. 
[31] 


