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1 ÚVOD 

Pojem „gastronomie“ zná jistě každý. Ovšem vědí všichni, co doopravdy tento 

termín znamená a co vše je s ním spojeno? Za gastronomii lze považovat jakousi nauku 

o vztahu kultury a potravy. Je to tedy kuchařské umění. I když gastronomie není jen 

umění jídlo uvařit, ale také ho zkonzumovat.  

V dnešní době je spousta zařízení, která svým zákazníkům poskytují stravování. 

Každá restaurace se snaží být výjimečná, odlišit se od konkurence a získat si svou stálou 

klientelu. Každý podnikatel v gastronomii, tak jak v každém jiném oboru, musí znát 

svoje „know-how“, aby zajistil správný chod podniku. Do útulné, příjemné restaurace, 

kde navíc skvěle vaří, se host vždy rád vrátí. 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Výzkum spokojenosti zákazníků 

vybraného stravovacího zařízení“. Vybrala jsem si restauraci Bonanzu, která se nachází 

na Kyjovsku, přímo v centru města Kyjova. Rozhodla jsem se pro ni proto,  

že v posledních letech došlo v podniku k velkým změnám, kdy se z obyčejné restaurace 

stala restaurace téměř luxusní. Výzkum spokojenosti zde bude prováděn poprvé. Toto 

zařízení má téměř stejný počet zákazníků jak v zimním, tak v letním období. Snad jen 

v době Slováckého roku, který se v Kyjově koná jednou za 4 roky, se tento počet 

výrazně mění. Zákazníků je více, a to především zahraničních, proto nezáleží na tom, 

kdy bude dotazníkové šetření provedeno. Já si vybrala období od 7. 1. 2013 do 20. 1. 

2013. 

Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V části teoretické 

pojednám o teoretických poznatcích, týkajících se stravování, zákazníků, marketingu  

a v neposlední řadě marketingového výzkumu. Teoreticky se dotknu i spokojenosti 

zákazníků, co obnáší a proč je důležitá. 

V praktické části představím vybranou restauraci, určím slabé a silné stránky 

podniku, hrozby a příležitosti, provedu tedy SWOT analýzu. Hlavním bodem této části 

bude ovšem dotazníkové šetření, ve kterém vyhodnotím odpovědi svých respondentů  

a každou odpověď znázorním graficky. Ze získaných výsledků se pokusím navrhnout 

určitá doporučení, která budou sloužit ke zlepšení spokojenosti zákazníků. 

Samozřejmě oslovím majitele restaurace, abych získala veškeré potřebné 

informace o jejich podniku, které využiji ve své práci. 
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 

 

2.1 Metodika zpracování 

Bakalářská práce se zabývá především výzkumem spokojenosti zákazníků 

restaurace Bonanza. 

Práci jsem zpracovala pomocí metody marketingového výzkumu, použila jsem 

metodu písemného dotazování, kdy jsem rozdala dotazníky svým respondentům, jejichž 

odpovědi mi pomohly při zjištění mého hlavního cíle. Dále jsem použila metodu sběru 

dat, díky ní jsem shromáždila veškeré informace potřebné ke zpracování mé práce.  

V teoretické části jsem objasnila základní pojmy, které se týkají stravování, 

zákazníků, marketingu a marketingového výzkumu, kde jsem se zaměřila na metody 

sběru dat v marketingovém výzkumu. Všechny tyto informace jsem získala ze studia 

níže uvedené odborné literatury.  

V praktické části jsem představila restauraci, popsala její vývoj a záměr. 

Potřebné informace jsem získala při osobním kontaktu s majitelkou restaurace 

Michaelou Niesnerovou. Poté jsem provedla dotazníkové šetření, abych zjistila 

spokojenost zákazníků restaurace. Informace, potřebné k zjištění spokojenosti 

zákazníků, jsem získala od respondentů, kteří si našli čas na vyplnění mého dotazníku.  

  

2.2 Cíl práce 

Cílem mé práce je zjištění spokojenosti zákazníků s restaurací Bonanza včetně 

určení jejích silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, tedy SWOT analýzy. 

Název SWOT analýzy je odvozen od prvních písmen anglických slov, a to: 

 S - strenghts = silné stránky, 

 W - weaknesses = slabé stránky, 

 O – opportunities = příležitosti, 

 T – threats = hrozby. 

SWOT analýza slouží ke zjištění faktorů interních, tedy silné i slabé stránky  

a faktorů externích, neboli příležitostí a hrozeb. [2] 
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Tabulka 2.1- Příklad SWOT analýzy 

S – potenciální interní silné stránky W – potenciální interní slabé stránky 

- dostatek finančních zdrojů - zastaralé výrobní zařízení 

- vlastní technologické principy - neucelená distribuční síť 

- přesvědčivá reklamní kampaň - nedostatek řídících zkušeností  

- zkušení a vzdělaní manažeři - podprůměrná výrobní značka 

- originální výrobní inovace - zaostávající vývoj a výzkum 

- nízké náklady  

O – potenciální externí příležitosti T – potenciální externí hrozby 

- vznik nových skupin 
- zpomalení nebo zastavení růstu 

trhu 

- zrušení překážek při vstupu do 

odvětví 

- hospodářská recese 

- rozvoj nových trhů - nepříznivé demografické změny 

- akvizice, joint venture - vstup zahraničních konkurentů 

 [1] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Historický vývoj pohostinství 

Ve všech dobách lidé z různých důvodů cestovali a v cizím prostředí byli 

podřízeni tomu, jestli dostanou střechu nad hlavou a potravu. 

Pohostinnost 

Ne vždy měli „cestující“ dostatek peněz. I když jako cizinci neměli žádná práva 

a neměli nárok ani na veřejnou ochranu, ani na veřejnou pomoc. Řekové, Římané, 

Germáni i Slované považovali proto za morální povinnost poskytnout ochranu, přístřeší 

a jídlo, tzn. prokázat pohostinnost. V časech křesťanství byla tato povinnost ještě 

prohloubena přikázáním o lásce k bližnímu svému. 

Ve 12. století, kdy se cestovní ruch a obchodní styky hluboce rozvíjely, se 

situace změnila. Stále se vyvíjejícím požadavkům a potřebám již nestačila původní 

zařízení. Z tohoto důvodu se „poskytování přístřeší“ a „pohoštění – uctívání hostů“ 

měnilo stále víc v živnost. Vzniklo to, čemu se dnes říká pohostinství. Dlouhý vývojový 

proces však leží mezi hostincem v dobách jeho počátku, s jeho prostou a skrovnou 

nabídkou, a mezi moderním ubytovacím zařízením, které odpovídá nejvyšším nárokům. 

Tento průběh se stále vyznačoval úzkým vztahem mezi živností na jedné straně  

a potřebou lidí na straně druhé. 

3.2 Pohostinské provozovny dnes 

Dvě základní složky, ubytování a pohoštění, se nezměnily. Tomu odpovídají oba 

provozní způsoby „hotel a restaurace“. Mimo to v dnešní době existuje velké množství 

pozměněných provozních způsobů, které se vyvinuly z odlišných potřeb dobře 

situované společenské vrstvy. Pro odlišnosti jsou rozhodující: 

 účel, 

 druh a objem nabídky, 

 druh, velikost a komfort zařízení. 

 

 

 



12 

 

3.3 Stravovací zařízení  

Odlišné typy restaurací, restaurace s rychlou obsluhou, bistro, motorest, nádražní 

restaurace, bufet, kavárna, cukrárna – kavárna. 

3.3.1 Restaurace 

Za restauraci lze považovat pohostinskou provozovnu, která nabízí svým 

zákazníkům rozmanitý výběr jídel a nápojů a je vybavena určitým komfortem. 

Ostatní pohostinské provozovny se odlišují především účelem, ke kterému jsou 

právě toho času stanoveny. 

 

3.4 Ubytovací provozovny 

Penzion, lázeňský penzion, lázeňský dům, cizinecká ubytovna, motel, hotel 

garni a ostatní ubytovací zařízení. 

3.4.1 Hotel 

Hotelem se rozumí ubytovací provozovna, která nabízí hostům větší počet lůžek, 

komfortnější vybavení pokojů a ostatních prostor. Hotel se zaměřuje na stravování 

hostů a většinou lze v hotelu najít kromě restaurace pro hotelové hosty doplňkově  

i restauraci pro neubytované zákazníky. 

3.4.2 Hotel garni 

Je to pojmenování pro hotel, který svým hostům připravuje pouze snídani  

a někdy může nabízet i jídla studená. 

3.4.3 Penziony 

Lze použít i termín lázeňské domy. Penziony ubytovávají a posléze pak 

poskytují služby pouze ubytovaným hostům. 

3.4.4 Motely 

Jsou to ubytovací provozovny, které se orientují výhradně na motorizované 

hosty. Zpravidla se nacházejí v okolí dálnic a nabízejí uspokojivé množství možností 

k parkování.  
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3.4.5 Jiná ubytovací zařízení 

Např. německý „Gasthof“ – ubytovací provozovna nacházející se v německy 

mluvících zemích. 

Tato ubytovací zařízení disponují menším počtem lůžek, svou nabídkou  

se přizpůsobují prostším požadavkům a jsou rozšířena především ve venkovské krajině. 

[7] 

3.5 Společné stravování a hotelnictví 

Společné stravování je činnost, která je spojena s hromadnou výrobou, prodejem 

a spotřebou potravy a nápojů pro velké skupiny lidí a je organizována mimo jejich 

domácnost. Tyto procesy jsou však velmi obtížné na materiální zabezpečení, personální 

zajištění a díky roztříštěnosti a značně odlišné velikosti provozních jednotek i na 

organizaci práce. 

Stravování se vykonává v místech, která jsou obvykle místně spojena s výrobou, 

buď za plnou, nebo částečnou úhradu. Tento fakt vyvolává požadavek dostatečných 

prostorů určených ke konzumaci a ostatním službám. Příprava pokrmů je zpravidla 

časově v souvislosti s jejich konečnou spotřebou. Na všech surovinách je vyznačena 

doba spotřeby, která se musí dodržovat a všechny pokrmy spotřebovat do doby tomu 

vyhrazené. 

Funkce společného stravování: 

 Základní stravování – tj. poskytování snídaní, obědů a večeří v provozovnách, 

které jsou k tomu určeny a které vyhovují podmínkám pro poskytování těchto 

služeb (restaurace, jídelny a provozy školního, závodního a ústavního 

stravování). Tato funkce je ze všech funkcí převažující. Pro úspěšnost podniku 

je kvalita poskytovaných stravovacích služeb prvořadá. 

 Doplňkové stravování, které ztělesňuje uspokojování výživových potřeb mimo 

základní stravování. Jde o různé druhy občerstvení poskytovaných v průběhu 

dne v restauraci nebo v jiných zařízeních typu bufetu, rychlého občerstvení, 

bistra, prodeje v automatech apod. Služby ve stravování jsou poskytovány 

několika formami, podle nichž se dělí společné stravování jako: 

- restaurační, 

- závodní, 

- školní, 
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- ústavní, tj. v nemocnicích, v lázních, v domovech důchodců, v armádě, 

v nápravných zařízeních apod. 

Nejrozsáhlejší formou společného stravování je restaurační stravování, které 

patří historicky k nejstarší formě stravování. Je velmi úzce spjato s rozvojem cestovního 

ruchu a obchodu. Strávníci si platí všechny náklady spojené s restauračním stravováním 

v plné výši, součástí ceny je i zisk podnikatele. Se stravovací funkcí bývá zpravidla 

spjata funkce ubytovací i společensko-zábavní. Host vyžaduje celkové zabezpečení 

všech služeb, které souvisí s pobytem.  

3.5.1 Závodní stravování 

Zaměstnancům podnik v průběhu pracovní doby zaručuje závodní stravování, 

které poskytuje základní i doplňkové stravování. Je vymezeno pro určitý okruh 

konzumentů. Závodní stravování zajišťují jednotlivé podniky pro své zaměstnance.  

Závodní stravování může zabezpečovat stravování i cizím strávníkům, a to 

v případě neobsazené kapacity vlastními zaměstnanci. Závodní stravování má pozitivní 

účinek na snížení nemocnosti, lepší výkony, snižování pracovní úrazovosti a vytváření 

lepšího pracovního prostředí. Strávníci platí jen část nákladů, a to na výrobu pokrmů. 

Druhou část nákladů platí podnik, který stravování pro své pracovníky zajišťuje. 

3.5.2 Školní stravování 

Stravování ve školách poskytuje stravu dětem, žákům, studentům  

a zaměstnancům škol zabezpečované ve školních jídelnách mateřských škol, základních 

škol, středních škol a vysokoškolských menzách. Tyto děti, žáci a studenti platí jen část 

ceny jídel. Nejdůležitějším úkolem školního stravování je zabezpečovat správnou 

výživu pro jednotlivé věkové skupiny podle jejich výživových potřeb. Obrovský 

význam má i pro vytváření správných stravovacích návyků, společenského chování 

apod. 

3.5.3 Ústavní stravování 

Součástí léčebného procesu a pobytu v lázních je ústavní stravování, které 

zajišťuje stravování v lázních. Je upraveno podle stanovení, které určí pro jednotlivé 

pacienty lékař. Podle přísných hygienických podmínek a také podle diagnózy, kterou 

určí lékař, je poskytováno stravování v nemocnicích. Výživa pro příliš staré občany 

v domovech musí odpovídat výživovým potřebám této věkové skupiny. 
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3.6 Podnikání v hotelnictví a gastronomii 

Podnikání v hotelnictví a gastronomii má některé znaky stejné s podnikáním 

v ostatních oborech, ale v určitých oblastech má svá specifika. To, že podnikatel na sebe 

bere jistou míru rizika za vložený kapitál, je zásadním stejným znakem. Velmi obtížné 

je podnikání v hotelnictví a gastronomii v ohledu na finanční kapitál, jeho návratnost je 

totiž delší. Příčinou vyšších nákladů na zabezpečení provozu je vyšší potřeba 

zaměstnanců vyvolávající velké množství malých provozních jednotek. 

Podnikání v hotelnictví a stravování zahrnuje: 

 stravovací služby, 

 společensko-zábavní služby, 

 ubytovací a hotelové služby, 

 cateringové služby. 

3.6.1 Podmínky podnikání v ubytovacích službách a stravování 

Provozování podnikatelské činnosti ve stravování a hotelnictví se řídí stejnými 

obecnými předpisy a pravidly jako podnikání v odlišné podnikatelské činnosti. Kvůli 

jejich specifičnosti je důležité, aby každý podnikatel již před zahájením podnikání tato 

specifika vyhodnotil a poté se rozhodl, pro jakou činnost jsou nejlepší podmínky  

a předpoklady. 

Do těchto specifik spadá: 

 předpokládaný demografický rozvoj dané lokality, 

 rozvoj cestovního ruchu, 

 výběr takového místa podnikání, které má předpoklady pro rozvoj ubytovacích  

a stravovacích služeb, 

 fakt, že tyto služby podléhají více či méně sezonnosti a poptávka po nich  

je nerovnoměrná, 

 znalost okolního prostředí a zvážení i budoucího potenciálu vybrané lokality pro 

podnikání, 

 dopravní přístupnost, 

 situace na trhu práce. 

Podnikatelé se mohou rozhodnout provozovat svou činnost podle: 

 živnostenského zákona, 
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 obchodního zákoníku. 

Živnostenský zákon spravuje podnikatelské činnosti, které mají povahu 

živnostenského podnikání. Tato právní norma vytyčí podmínky pro podnikání 

fyzických i právnických osob. 

Vyjma těchto obecných předpisů pro podnikání ve stravování a hotelnictví platí  

i některé specifické předpisy, které plynou ze specifičnosti pohostinských a ubytovacích 

služeb. Jde především o předpisy zdravotní a hygienické. Předmětem podnikání můžou 

být jak jednotlivé služby, např. restaurační, ubytovací, tak i celý komplex stravovacích, 

ubytovacích a společensko-zábavních služeb. 

Všeobecné a zvláštní podmínky pro podnikání ve stravování a hotelnictví 

 dosažení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost. 

Odborná způsobilost pro řemeslné činnosti se prokazuje dokladem: 

 o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v daném oboru, 

 o řádné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v daném oboru, 

 o řádném ukončení vyššího vzdělání v daném oboru. 

V ostatních případech uvedených jmenovitě v živnostenském zákoně, např. 

absolvování vysoké školy, složení předepsaných kvalifikačních zkoušek, případně 

splněním praxe v oboru a další. 

Morální a profesní vlastnosti jsou také další způsobilost. Živnostenský zákon 

rozlišuje živnosti ohlašovací, které mohou být provozovány na základě ohlášení při 

splnění určitých podmínek a koncesované. Ohlašovací živnosti, které rozlišuje 

živnostenský zákon, mohou být provozovány na základě ohlášení. Živnostenský zákon 

zahrnuje i živnosti koncesované. 

 

Ohlašovací živnosti jsou: 

 řemeslné, 

 vázané a 

 volné.  
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Pokud chce podnikatel provozovat živnost řemeslnou nebo koncesovanou, musí 

prokázat odbornou způsobilost. Živnost volná je na ohlášení. Mezi živnosti řemeslné 

patří hostinská živnost, tj. poskytování stravovacích služeb. Řemeslná živnost se ovšem 

nevztahuje na podávání snídaní v ubytovacích zařízeních do 10 lůžek, jelikož tato 

činnosti je posuzována jako živnost volná. Živnost volná se vztahuje i na provozování 

ubytovacích služeb. [8] 

3.7 Kdo jsou zákazníci? 

 Zákazníci jsou pro podnikatele ti nejdůležitější lidé, ať v kanceláři, přijdou-li 

osobně, pošlou-li dopis nebo zavolají-li. 

 Zákazníci na firmách nejsou závislí – firmy jsou závislí na nich. 

 Zákazníci pro podnikatele neznamenají přerušení práce – jsou smyslem jejich 

práce. Tím, že je pracovníci obsluhují, jim neprokazují laskavost – naopak oni 

prokazují laskavost jim, tím, že dostávají možnost je obsluhovat. 

 Zákazníci nestojí mimo práci podnikatelů – jsou její součástí. 

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

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

 Zákazníci nejsou lidé, se kterými se chtějí firmy hádat nebo si měřit vtip. Nikdo 

ještě nikdy nevyhrál spor se zákazníkem.  

 Zákazníci do firmy chodí se svými touhami. Jejich úkolem je naložit s nimi 

k oboustranné spokojenosti. 

 To jsou tedy zákazníci. Zákazníci stanovují, která firma, a kteří zaměstnanci 

budou úspěšní. 

3.7.1 Fakta o službách zákazníkům 

 Studie prokazují, že zákazníci řeknou o negativní zkušenosti dvakrát tolika 

lidem, než kolika lidem řeknou o pozitivní zkušenosti. 

 Typicky nespokojený zákazník se svěří se svou zkušeností 8 až 10 lidem. 

 Sedm z deseti zákazníků, kteří se na firmu obrátili s reklamací, v podniku znovu 

nakoupí, jestliže reklamace bude vyřešena k jejich spokojenosti. 

 Pokud se reklamace vyřeší ihned na místě, nakoupí opětovně 95 procent 

reklamujících zákazníků.  
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 Je jednodušší přimět stávající zákazníky, aby nakupovali o deset procent více, 

než o deset procent rozšířit zákaznickou základnu. 

 Firmy, které zabezpečují služby, jsou na svých současných zákaznících závislé 

z 85-95 procent svých příjmů.  

 Odborníci tvrdí, že nadprůměrné služby zákazníkům jsou v obchodech nezbytně 

důležité s tím, jak roste obliba katalogů, sítí nákupů z domova a ostatních 

maloobchodních řetězců, které nabízejí zboží za snížené ceny. 

 Podle národního indexu spokojenosti zákazníka se spokojenost zákazníka snížila 

s výrobky a službami v roce 1995. 

 Osmdesát procent úspěšných myšlenek na nové výrobky či služby pochází od 

zákazníků. 

 Je šestkrát nákladnější přilákat nového zákazníka, než udržet si stávajícího 

zákazníka.  

3.7.2 Jak zlepšit služby zákazníkům 

Úcta, to jest jediné slovo, do kterého lze zahrnout kvalitní služby zákazníkům. 

Úcta k času a inteligenci zákazníka. Úcta k jeho touze být pánem svého osudu. 

„Nemrhej mým časem“, křičí zákazník. 

Zákazníci nemají rádi nejistotu. Nemají rádi čekání, ale jsou ochotni ho snést, 

když vědí, jak dlouho budou čekat a proč nastalo takové zpoždění. Velmi nevhodné je 

klamat zákazníka a říct: „Bude to trvat jen pět minut“, když to doopravdy bude 25 

minut. To zákazníci přímo nenávidí. Od doby, co jsou na londýnských zastávkách 

umístěny tabulky, na kterých je psáno, za jak dlouho přijede další autobus, jezdí 

městskou dopravou stále více zákazníků. 

Většina lidí raději vezme iniciativu do svých rukou, než jen netečně sedí a čeká.        

Je nezbytné si uvědomit, že lidé chtějí být pánem svého života.  

3.7.3 Informovanost 

Zákazníci musejí nejdříve vědět, že firma existuje a že ví, jak uspokojit jejich 

přání a potřeby. Toto sdělení lze formulovat mnoha známými způsoby. Podniky by  

se neměly bát využít všechny způsoby, které se nabízejí: 

 inzerce, 

 odkazy v souvisejících obchodních sférách, 
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 telefonní seznamy, 

 letáky potenciálním klientům, 

 reklamní dopisy vybraným potenciálním zákazníkům, 

 propagace a reklama, 

 styk s veřejností, 

 ústní reklama, 

 Internet. 

3.7.4 Umístění, umístění, umístění 

Je pro podnikání nutné, aby potenciální zákazníci firmu navštívili? Má podnik 

sídlo? Musí podnikatelé jednat se zákazníky otevřeně? V tom případě lidé musí 

zaručeně vědět, kde podnik sídlí! 

3.7.5 Kontaktní informace 

Kontaktní informace, které nesmí nikdy chybět: 

 telefonní číslo (i se záznamníkem), 

 číslo faxu, 

 telefonní číslo i číslo faxu domů, 

 číslo mobilního telefonu, 

 adresu elektronické pošty. 

3.7.6 Marketingová rada 

Starost o zákazníka spočívá ve vytváření a následném pěstování zákaznických 

preferencí. Vlivná organizace, marketingová rada se soustřeďuje na tyto preference 

zákazníka. Marketingová rada byla založena v lednu roku 1995 skupinou průmyslníků, 

kterou vedl Sir Colin (nyní lord) Marshall, ředitel Britských aerolinií a posléze 

prezident Konfederace britského průmyslu. Mezi další zakládající členy patří: George 

Bull, předseda Grand Metropolitan, Sir Peter Davis, předseda Prudential, Sir John Egan, 

předseda BAA, Sir Alistair Grant, předseda Argyll Group (nyní Safeway) a Sir Michael 

Perry, předseda firmy Unilever. Všichni tito zakládající členové se osobně angažují 

v marketingu a Marketingové radě. Účelem rady je pomoci britským firmám navyšovat 

zisk a konkurenceschopnost prostřednictvím marketingu.  
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Tvrzení některých zakladatelských členů k péči o zákazníka: 

„Pro udržení konkurenční výhody je třeba plně se oddat zákazníkům – 

porozumět tomu, co chtějí dnes, a předvídat, co budou chtít zítra – a být na pravém 

místě v pravý okamžik a vždy jako první.“ Jak tvrdí Sir Michael Perry, Unilever (s. 4). 

[3] 

 „Začněte měřením a plněním současných potřeb. Potom zvyšujte standardy 

kvality a efektivitu nákladů neustálým zdokonalováním. Normy spokojenosti zákazníka, 

cílené a měřitelné, jsou základním principem, na jehož základě lze vytvářet dlouhodobé 

bohatství.“ Jak tvrdí Sir John Egan, BAA (s. 4). [3] 

 „Jednoduchou zásadou je, že firma existuje proto, aby sloužila svým 

zákazníkům i dlouho v budoucnosti. Obchodní ředitelé, kteří se touto zásadou řídí  

a kteří přesvědčí všechny zaměstnance, aby ji také uvěřili, mohou udělat z běžných firem 

světové hity.“ Jak tvrdí Lord Marshall, British Airways (s. 4). [3] 

Co se týče jejich priorit, marketingová rada realizovala průzkum mezi vedoucími 

marketingu a získala tyto odpovědi. 

 Hlavní hledisko marketingu bude soustředění se na zákazníka. 

 Pomocí využití multimédií by se měl program doručit zákazníkovi. Důležité je 

postavit se tomuto úkolu čelem. 

 Nepřetržitě investovat do originálních přístupů a myšlenek. 

 Co nejvíce se zaměřovat na zákazníka a využívat integrovanou komunikaci bez 

překážek. 

 V první řadě je nutné poslechnout zákazníka, až potom finančního ředitele. 

Nepodporovat krátkodobé cíle podniku. [3] 

3.8 Marketing 

Marketing je dnes mnohokrát používaným termínem. Často se místo termínu 

marketing používá pojem reklama, výzkum trhu, akvizice nebo způsob nabídky. Tyto 

funkce mohou být považovány jako součást marketingu, ne však samy o sobě a bez 

určité koncepce. Tento pojem, marketing, je ale výrazně rozsáhlejší a komplexnější. 

Klíčovými představiteli trhu jsou na straně jedné výrobci a prodejci a na straně 

druhé kupující. Mohou to být jednotlivci, kteří nakupují pro svou osobní spotřebu anebo 
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nákupčí podniků či jiných firem. Tyto dvě strany vždy představují nabídku a poptávku. 

Dochází mezi nimi k výměně hodnot. Každý účastník trhu má svůj cíl. Výrobci  

a prodejci se snaží o co největší zisk, kupující chtějí uspokojit své přání a potřeby.  

Marketing dává do souladu dva zdánlivě protichůdné cíle klíčových účastníků 

trhu. Cíle zákazníků – jak ideálně uspokojit individuální nebo skupinové přání a potřeby 

při co nejhospodárnějším vynaložení finančních prostředků a času a cíle podnikatelů – 

docílit co největšího zisku. 

3.8.1 Základní koncepce řízení firem  

Velmi důkladně je rozpracován marketingový způsob řízení podniku. 

Organizace se opírají o různé koncepce řízení, v nichž se do jisté míry promítají 

v podstatě všechna vývojová stadia marketingu a vztahů mezi výrobci, prodejci  

a kupujícími na trhu. 

Slavný americký autor publikací o marketingu – Philip Kotler – uvádí čtyři 

základní koncepce firemního řízení: 

 výrobní, 

 prodejní, 

 produktovou, 

 marketingovou. 

Výrobní koncepce klade důraz na nízké výrobní náklady, vysokou efektivnost 

výroby a masovou produkci. Cílem je prodat co nejvíce zboží, za co nejnižší cenu. 

Zájem je soustředěn především na sféru technologií, vstupních materiálů a řízení 

pracovních procesů.  

Prodejní koncepce není založena na potřebách prodejce. Cílem je prodat to, co 

se vyrobilo. Tato koncepce povyšuje možnost získat a přesvědčit zákazníka o koupi  

na nejvýznamnější nástroj prosperity podniku.  

 Při produktové koncepci spotřebitelé preferují výrobky, které mají nejvyšší 

kvalitu, zcela nové vlastnosti a tím se odlišuje od konkurenčních výrobků. Někdy může 

dojít k tzv. marketingové krátkozrakosti – prodejci jsou zahleděni do svého výrobku 

tak, že nevidí a nevnímají reálné potřeby a přání svých zákazníků. Vychází 

z předpokladu, že dobrý výrobek se prodává sám.  
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3.8.2 Marketingová koncepce 

„Klíč k dosahování cílů organizace spočívá v určování potřeb a požadavků 

cílových trhů a v jejich účinnějším a efektivnějším uspokojování v porovnání 

s konkurencí.“ Jak tvrdí Philip Kotler (1991, s. 14). [11] 

Podstatou marketingové koncepce je orientace na trh, a to zejména na jeho 

cílové účastníky – na kupující, zákazníky, spotřebitele. Koncepce je založena především 

na uspokojování potřeb a přání spotřebitelů. Je to tržně orientovaný pružný 

podnikatelský prostředek myšlení a jednání, jehož cílem je dosáhnout co 

nejpříznivějších ekonomických efektů uspokojením trhu, respektive poskytováním 

hodnot cílovým skupinám zákazníků. [11] 

Obrázek 3.1– Prodejní a marketingová koncepce 

 

 

 

 

 

 

[13] 

3.8.3 Marketingový trojúhelník  

Obrázek 3.2 – Marketingový trojúhelník 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] 

Firma Konkurence 

Zákazník 
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3.9 Marketingový mix 

Existuje několik podnikových aktivit, dle nich je možno působit na kupujícího. 

Tyto aktivity zjistil před mnoha lety profesor Neil Borden z Harvard Business School. 

Každá organizace by si měla vytvořit vlastní bohatý seznam všech těchto činností. Jako 

příklad lze uvést farmaceutický podnik, který může lékaře při volbě předepisovaných 

medikamentů ovlivnit tím, že za nimi posílá své prodejce, dává jim zdarma vzorky, 

zveřejňuje články a inzeráty v odborných časopisech a sponzoruje lékařské semináře. 

Borden ukázal, že veškeré tyto činnosti představují „marketingový mix“, a měly by být 

plánovány ve svém komplexu, aby byl dosažen co nejvyšší efekt. Aby firma co nejvíce 

prosperovala, měla by si svůj marketingový mix uspořádat tak, aby maximalizoval své 

zisky. Také je potřeba ve firmě stanovit efektivnost jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu z hlediska vynaložených nákladů. I když marketingový mix se 

skládá z několika činností, vědci chtějí najít určitou klasifikaci, která by v množství 

stromů lépe umožnila vidět les. Marketingový mix, který nastínil počátkem 60. let 

profesor Jerome McCarthy, obsahuje čtyři P; product, price, place, promotion neboli 

produkt, cena, místo a propagace. Každé z těchto P obsahuje řadu odlišných činností. 

Další upřesňující nebo pozměňující verze marketingového mixu, které jsou známy, byly 

navrženy o něco později. 

Skladba čtyř P od pracovníků marketingu vyžaduje, aby se rozhodli pro určitý 

produkt a jeho charakteristiky, určili cenu, rozhodli se, jak budou svůj produkt 

distribuovat, a stanovili metody jeho šíření. Někteří kritici si ale myslí, že čtyři  

P opomíjejí nebo nedostatečně zdůrazňují určité významné činnosti. Například: 

1. Kde jsou služby? To, že nezačínají na P, nemusí nutně znamenat, že je lze 

vynechat. Pravdou je, že služby, které poskytují taxikáři či kadeřníci, jsou také 

produkty. Jsou to produkty servisní. Dodávka, instalace či zaškolení uživatele 

jsou služby související s daným produktem a jsou také nedílnými složkami 

tohoto produktu. „Nabídka“ (offering), to je pojem, který používají někteří vědci 

i pracovníci praxe raději než „produkt“. Tvrdí, že výraz nabídka má obecnější 

význam. 

2. Kde je balení? Není snad balení ve spotřebitelském marketingu jedním 

z hlavních konkurenčních prvků? „Vždyť balení je také součást produktu, proto 
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není nutné ho uvádět jako páté P (packaging)“, odpověděli by pracovníci 

marketingu.  

3. Kde je osobní prodej? Nemá snad prodejní personál pro firemní marketing 

hlavní význam? Pracovníci marketingu považují osobní prodej, jako jeden 

z prostředků v propagačním P. Odůvodňují své tvrzení tím, že propagačních 

nástrojů je mnoho a mnohdy jsou i vzájemně zastupitelné. „Prodejci s křídly“, 

tak lze označit rozesílané adresné nabídky. 

Souhrnně lze říci, že většina činností, které, jak se může zdát, v marketingovém 

mixu čtyř P chybějí, jsou ve skutečnosti v jednom z nich obsaženy. 

Existuje však ještě jedna kritická výtka, tentokrát docela oprávněná, která říká, 

že koncepce čtyř P se na trh dívá z hlediska prodávajícího, a ne z hlediska kupujícího. 

Přemýšlí-li kupující nad nějakou nabídku, ne vždy ji musí vidět očima prodávajícího. 

Každé z těchto uvedených čtyř P je možno z hlediska kupujícího označit za jedno ze 

čtyř C (viz Obr. 3.3). 

Tabulka 3.1 – 4 C 

Čtyři P Čtyři C 

Produkt (Product) 
Hodnota z hlediska zákazníka 

(Customer value) 

Cena (Price) 
Náklady pro zákazníka 

(Cost to the customer) 

Místo (Place) Pohodlí (Convenience) 

Propagace (Promotion) Komunikace (Communication) 

[5] 
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Obrázek 3.3 – 4C 

[13] 

Zatímco pracovníci marketingu na sebe pohlížejí jako na lidi prodávající nějaký 

produkt, zákazníci se považují za lidi kupující hodnotu nebo řešení určitého problému.           

A zákazníky nezajímá pouze cena; zajímají je celkové náklady, které musí vynaložit na 

to, aby výrobek získali, používali a posléze se ho zbavili. Chtějí, aby tyto výrobky  

a služby jim byly co možná nejlépe k dispozici. V konečném důsledku zákazníci 

nechtějí propagaci, chtějí dvousměrnou komunikaci. Pracovníci marketingu by měli 

zvážit, jestli by neudělali dobře, kdyby si nejprve promysleli čtyři zákaznická C a na 

tomto základě stavěli svá čtyři P. 

3.9.1 Produkt 

Produkt nebo nabídka, to je podstatou každého podnikání. Podniky chtějí 

dosáhnout toho, aby produkty či nabídky diferencovaly od ostatních a zlepšily 

způsobem, který přiměje cílový trh k tomu, aby je preferoval, a dokonce za ně platil  

i vyšší cenu. 

3.9.2 Cena 

Cena se od zbylých tří složek marketingového mixu výrazně odlišuje tím,  

že produkuje příjmy; ostatní tři složky vytvářejí náklady. Díky tomu se firmy snaží 

intenzivně zdvihat své ceny tak vysoko, jak to dovoluje jejich stupeň diferenciace. 
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Zároveň si podniky uvědomují, že musí zvažovat působení ceny na objem prodeje. 

Podnik se snaží o takovou výši příjmů, jejímž výsledkem jsou po odečtení nákladů co 

nejvyšší zisky. 

3.9.3 Místo (nebo distribuce) 

Každý prodávající musí vědět, jakým způsobem bude své zboží nabízet 

cílovému trhu. Existují dva možné způsoby a to přímý prodej zboží nebo jeho prodej 

přes prostředníky.  

3.9.4 Propagace 

Poslední čtvrté P, tedy propagace, pokrývá veškeré komunikační nástroje, které 

by měly předat cílovému publiku určité sdělení. Tyto nástroje spadají do pěti širších 

skupin: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 public relations, 

 prodejní personál, 

 přímý marketing. 

3.9.5 Reklama 

Nejefektivnější nástroj pro budování povědomí o existenci firmy, výrobku, 

služby nebo myšlenky, to je reklama. Reklamní kampaň může vybudovat image 

podniku, a dokonce i preference nebo alespoň přijatelnost značky. Reklama  

je rozhodování o pěti M – milion, message, media, money, measurement neboli  

o poslání, sdělení, médiích, penězích a měření.  

3.9.6 Podpora prodeje 

Většina reklamních triků ihned nevede k absolutnímu vzestupu prodeje. 

Reklama má účinek zejména na mysl, ne na okamžité chování. Podpora prodeje, to je 

nástroj, pomocí něhož lze ovlivnit chování zákazníků. Spotřebitel se dozví o výprodeji, 

o nabídce dvou kusů za cenu jednoho, o možnosti něco vyhrát. Teprve to ho přiměje 

jednat a něco výhodného si koupit. 
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3.9.7 Public relations 

Aktivity public relations obdobně jako podpora prodeje s sebou nesou celý 

soubor různých nástrojů. Mohou být opravdu velmi efektivní i přesto, že se jich při 

propagaci výrobků a služeb mnohdy nedostatečně využívá. Pracovníci marketingu tedy 

musí o chybějící zdroje prosit v útvaru public relations nebo si musí najmout externí 

agenturu. 

Pokud reklama do jisté míry ztrácí svou sílu, která je potřebná k vytvoření 

pozice značek a pokud podpora prodeje prudce přerostla přes svou ideální velikost, 

najdou možná firmy v marketingově orientovaných public relations nový potenciál. 

Marketingové public relations jsou vytvořeny souhrnem nástrojů, které lze uspořádat 

pod akronymem PENCILS: 

P = publications (publikace – podnikové noviny, výroční zprávy, brožury pro 

potřebu zákazníků, atd.). 

E = events (veřejné akce – sponzorování sportovních či kulturních akcí nebo 

prodejních výstav). 

N = news (novinky – příznivé zprávy o podniku, jeho pracovnících  

a produktech). 

C = community involvement activities (angažovanost pro komunitu – vynaložení 

času na potřeby místních společenství). 

I = identity media (nosiče a projevy vlastní identity – hlavičkové papíry, vizitky, 

firemní pravidla oblékání). 

L = lobbing aktivity (lobbyistické aktivity – úsilí o prosazení příznivých nebo 

zablokování nepříznivých legislativních a regulačních opatření). 

S = social responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti – vytváření 

dobré pověsti v oblasti podnikové sociální odpovědnosti). 

 

3.9.8 Prodejní personál 

Jedním z nejdražších prostředků marketingové komunikace je firemní prodejní 

personál, především pohybují-li se prodejci v terénu, hodně cestují a většinu svého času 

tráví vyhledáváním potenciálních zákazníků a zajišťováním spokojenosti zákazníků 

stávajících.  
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3.9.9 Přímý marketing 

V dnešní době se trhy rozpadají na menší celky tzv. mini trhy. Díky tomu se 

objevuje stále více specializovaných médií. Rychle roste množství různých magazínů, 

jejichž cílem je především seznamovat s inzeráty a redakčními materiály určitou 

skupinu spotřebitelů. Explozivní množení televizních kanálů způsobují nejnovější 

techniky v televizi, kabelových sítích a satelitním vysílání. Počet těchto kanálů má 

v blízké budoucnosti dosáhnout několika set. Je možné účinně oslovovat nejen 

segmenty a niky, ale také jednotlivce neboli „jednočlenné segmenty“, to vše díky 

databázovému marketingu. Většina firem si vede vlastní databáze, které zahrnují profily 

tisíců nebo miliónů zákazníků a případných zájemců. [5] 

3.10 Veřejné mínění, image a corporate identity – východiska public 

relations 

Public relations (PR neboli zjednodušené vztahy s veřejností) jsou především 

dnes nepřetržitě aktuálním tématem. V západních zemích a také ve středoevropských 

poměrech přináší vývoj společnosti změny, při nichž veřejnost vystupuje jako jedna  

z hlavních rolí, neboť stále více záleží na tom, jak moc je ochotna vstřebávat aktuální 

myšlenky, tržní produkty a společenské trendy. Civilizace třetího tisíciletí se začíná 

zcela nově vyvíjet, rozhodují v nich postoje veřejnosti a její mínění. Společenské, 

politické a hospodářské elity musí prosazovat daleko intenzivněji své vize  

o budoucnosti – přikazovat, manipulovat s veřejností již není tak jednoduché.  

Je nezbytné dosáhnout jejího souhlasu, docílit příznivého přijetí myšlenek a produktů, 

tedy v mnoha aspektech sbližovat názory lidí. To si však žádá ideální oboustrannou 

komunikaci mezi firmami a veřejností, potřebu pracovat s ní a vytvářet k ní ideální 

vztahy. Komunikační činnosti, které utvářejí vztahy s veřejností, jsou pravou podstatou 

a smyslem public relations.  

Podstata public relations se odvíjí od tří východisek, která tvoří veřejné mínění, 

image a corporate identity. Tyto fenomény dnes již zná a setkává se s nimi nejen 

odborná, ale stále více i široká veřejnost. Bez vědomosti podstaty těchto tří fenoménů 

by nebylo zcela možné proniknout do problematiky public relations. 

Některé hlavní rysy a vztahy veřejného mínění 

 Veřejné mínění ukazuje současné názory, postoje i nálady veřejnosti. 
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 Veřejné mínění nelze považovat za výstižné rozumové poznání. 

 Ve veřejné mínění jsou vždy zahrnuty prvky subjektivnosti, přibližnosti  

a dojmovosti. 

 Veřejné mínění je dáno společenstvím zájmů, znalostí a tradic. 

 Veřejné mínění se vytváří jen tak k podstatným podnětům (jevům, názorům, 

osobnostem či událostem). 

 Veřejné mínění je ovlivnitelné hned několika způsoby: projevy politiků, 

manipulací demagogů, každodenním působením tzv. opinion leaders a zejména 

však masmédií. 

Zcela zásadní je souvislost veřejného mínění s public relations. PR se snaží 

získat oblibu veřejného mínění, přičemž využívají všech dostupných informací o jeho 

působení ve skupinách veřejnosti. Subjekty se snaží vytvářet o sobě pozitivní obraz, 

představu a image, aby PR ve veřejnosti uspěly. 

3.10.1 Image 

 Image se sestává z objektivních a subjektivních, správných i nesprávných 

představ, názorů, zkušeností jednotlivce či určité skupiny lidi o určitém 

předmětu mínění. 

 Image je výsledkem výměny názorů mezi jednotlivcem a společností, prováděné 

obvykle v konfliktní situaci (jednotlivec se nachází při rozhodování pod určitým 

tlakem). 

 Image je celkový, vícedimenzionální strukturovaný systém. Je jasný a plastický.  

 Image prochází vývojem a tyto vývojové stupně lze charakterizovat. 

 Image má vliv na názory a chování lidí. Významným způsobem je ovlivňuje.             

Je nositelem všech informací, a proto také představuje pro jednotlivce určitou 

koncepci jeho orientace. 

Image představuje účel snažení public relations určitého subjektu – firmy.  

PR však není jediným faktorem, kterým se vytváří image firmy. Posledním třetím 

východiskem pro public relations je corporate identity. 
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3.10.2 Corporate identity 

Především jde o koncipování vlastní dlouhodobější filozofie firmy či subjektu, 

tj. formování dlouhodobějších představ s trvalejší jistotou v existujících měnících se 

podmínkách. Nejde přitom o to, představy jen koncipovat, ale hlavně je realizovat –  

a při tom zachytit a ovlivnit veškeré faktory, které image firmy formují. 

Tuto představu lze realizovat promyšleným, účinným a jednotným 

vystupováním a chováním firmy na veřejnosti. Corporate identity dokáže nároky 

dlouhodobé politiky firmy respektovat a také poskytuje nástroje k jejich řešení. [9] 

3.11 Desatero pro efektivní marketing 

1. Organizace provádí segmentaci trhu, vybere nejlepší tržní segmenty a snaží se 

na každém z nich zaujmout silnou pozici. 

2. Podnik se obeznámí s potřebami a přáními všech svých zákazníků spadajících 

do vybraných segmentů, s jejich vnímáním, preferencemi, nákupními 

zvyklostmi, a podporuje své pracovníky, dodavatele, distributory i investory, 

aby udělali všechno potřebné při obsluze a uspokojování těchto zákazníků. 

3. Podnik by měl vědět o svých největších konkurentech, znát jejich silné a slabé 

stránky. 

4. Ze spolupracujících subjektů (dodavatelů, dealerů, bank atd.) organizace musí 

udělat své společníky a chovat se k nim štědře. 

5. Podnik připraví systém, který rozpozná nové obchodní příležitosti, jejich 

seřazeni podle svých priorit, a vybere ty nejlepší. 

6. Organizace musí provést marketingové plánování, které jí umožní dopodrobna 

zpracovat dlouhodobé či krátkodobé plány. 

7. Podnik řádně kontroluje svou výrobkovou politiku včetně poskytování souboru 

služeb. 

8. Organizace musí vytvářet tzv. „silné značky“ s použitím nákladově 

nejúčinnějších komunikačních a propagačních nástrojů. 

9. Podnik prohlubuje své marketingové zaměření a podporuje týmovou spolupráci 

mezi odděleními. 

10. Organizace neustále inovuje technologie, které jí na trhu přináší konkurenční 

výhodu. [6] 
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3.12 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je záměrná a organizovaná aktivita, která vede k zajištění 

informací o vnějším okolí organizace, o relevantním trhu, popř. o některé části takového 

trhu. Díky marketingovému výzkumu lze získat všechny typy informací, které jsou pro 

firmu nezbytné, a není možno je zajistit z jiných částí marketingového informačního 

systému. Je primární domněnkou uplatňování marketingového přístupu k vedení, kterou 

je schopnost organizace reagovat na neustále se měnící situaci na trhu a v širším 

marketingovém prostředí. 

3.12.1 Metodika výzkumného procesu 

Jako každá záměrná a organizovaná aktivita i marketingový výzkum musí být 

účinně veden, jestli chce firma dosáhnout co nejlepších výsledků. Vedení 

marketingového výzkumu je snazší než řízení financí, výroby nebo účetnictví, ale nesmí 

se bagatelizovat. 

Základem je učení strategie postupu a v ní je nutno se soustředit na 4 hlavní 

úkoly: 

1. Stanovení, kdy bude marketingový výzkum aplikován a jaké rozhodnutí má 

ovlivnit. 

2. Volba několika možností s ohledem na marketingové, organizační a finanční 

možnosti. 

3. Jaká bude velikost výzkumu. 

4. Kolik finančních prostředků bude nutno vynaložit na komplexní výzkumný 

projekt. 

Rozdělení výzkumného procesu na jednotlivé fáze je základem správného 

metodického přístupu k výzkumu. Dílčí výzkumy mají sice trochu odlišný průběh, ale 

lze provést určité zobecnění. Jsou známy dvě klíčové etapy, každá z nich uzavírá jeden 

celek otázek tvořících společnou problematiku. Jsou to: 

I. Příprava výzkumu, která dále zahrnuje: 

1. identifikaci problému nebo příležitostí, 

2. orientační analýzu situace, 

3. vytvoření plánu výzkumného projektu. 

II. Realizace výzkumu, která zahrnuje: 
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4. sběr dat, 

5. zpracování shromážděných dat, 

6. analýza a implementace dat, 

7. interpretace výsledků výzkumu, příprava a prezentace výzkumné 

zprávy. 

Organizátoři mají možnost zajistit výzkum trhu dvěma způsoby, a to 

1) interně – udělají si výzkum sami, 

2) externě – informace si koupí od organizace, která si výzkum provádí 

profesionálně. 

Plán výzkumu především specifikuje: 

1. typy údajů, které budou shromažďovány, 

2. způsob jejich sběru (metodu, techniku, vzorek), 

3. metody jejich analýzy, 

4. rozpočet výzkumu, 

5. stanovení přesných specifických úkolů jednotlivým pracovníkům, 

6. kontrola plánu, 

7. zpracování časového harmonogramu prací. 

Typy údajů 

a) Z hlediska závislosti: 

závislá na sobě – závislá data mohou stanovovat vztah mezi 2 i nebo více 

směnnými. (př.: proměnná A je v nepřímé úměře k proměnné B). 

Nezávislá na sobě – jsou bez vzájemných vazeb, jsou nejčastěji používaná 

v marketingovém výzkumu. 

b) Z hlediska zdrojů dat – existují 3 zdroje dat: 

primární – každý výzkumný pracovník si je opatřuje sám, nebyly nikdy dříve 

zveřejněny, i když pracovník je může odvozovat z veřejných zdrojů. 

Sekundární – to jsou takové, které jsou veřejně publikovány, obvykle jsou 

shromážděny k jinému účelu. 

Komerční – koupené od firmy, která je nashromáždila spíše ke komerčním 

záměrům, mohou být jak primární, tak sekundární. 
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c) Z hlediska času: 

stavová – data jsou získána v jednom časovém okamžiku, 

toková – vícekrát v průběhu období. 

d) Dle možnosti vyjádření: 

kvantitativní – měřitelné (stanovují stupnici s relativní nebo absolutní nulou),  

kdy rozlišujeme: 

- intervalové proměnné (posloupnosti čísel s volně stanovitelnou nulou např. 

kalendář), 

- poměrové proměnné (intervalové stupnice s pevnými intervaly a pevnou nulou 

např. množství). 

Kvalitativní – neměřitelné (výsledky měření nám indikují název nebo kategorii), 

rozlišujeme: 

- nominální proměnné, tj. takové, u kterých nemůžeme určit pořadí (např. pohlaví, 

bydliště), 

- originální proměnné, tj. takové, u kterých je možno stanovit kategorii nebo 

pořadí (např. věk). 

3.12.2 Dotazování jako metoda sběru informace 

V marketingovém výzkumu zaujímá metoda dotazování jedno z rozhodujících 

míst, je to jedna z nejtypičtějších metod marketingového výzkumu a je velmi hojně 

používána. Dotazování je postaveno především na verbální komunikaci s jednotlivými 

zkoumanými osobami – tzv. respondenty. Jeho záměrem je zobrazení rozdílů 

v názorech dotazovaných. 

Dotazování lze tedy formulovat jako metodu sběru prvotní informace založenou 

na přímém (rozhovor) nebo zprostředkovaném (dotazník) kontaktu mezi výzkumným 

pracovníkem a respondentem podle zpravidla předem stanovené formy otázek, která 

slouží ke sjednocování podmínek a usnadnění zpracování. Dle techniky kontaktu 

s dotazovanými je možné rozdělit dotazování na: 

- ústní (osobní), 

- písemné (poštou), 

- telefonické. 
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Každé z těchto typů dotazování má svoje nevýhody, ale i určité výhody. 

Dotazování ústní (osobní) 

Výhody: 

- vysoká návratnost vyplněných dotazníků (je těžší odmítnout při osobním 

kontaktu, váhajícího je možno přesvědčit), 

- lze objasnit znění otázek, vysvětlit eventuální nejasnosti, 

- lze použít i komplikovanější otázky, 

- dotazování lze provádět i ve větší skupině respondentů. 

Nevýhody: 

- složitý výběr tazatelů, jejich školení, kontrola apod. 

Dotazování písemné 

Jednodušší metodou z hlediska použití je dotazování písemné (poštou nebo se 

dávají dotazníky do poštovních schránek).  

Otázky mohou být: 

 otevřené – bez předem daných možností odpovědí, 

 uzavřené – respondenti mají pouze jednu možnost odpovědi. 

Výhody: 

- poměrně nižší finanční náročnost, 

- snazší organizace takového výzkumu. 

Nevýhody: 

- nízká návratnost dotazníků (tu je možno podpořit například přiložením 

ofrankované obálky s nadepsanou adresou, popřípadě zainteresovat jiným 

způsobem – zařadit dotazníky do slosování apod.). Tím, že podniky zvýší počet 

dotazníků, se návratnost nezmění, objevuje se zde stejný proces jako u ankety – 

odpovědí pouze lidé aktivnější, otevřenější, kteří si chtějí většinou postěžovat. 

S takto získanými výsledky nelze dále pracovat. 

Dotazování telefonické 

Tazatel předčítá otázky z monitoru a do počítače zaznamenává odpovědi. 

Výhody: 

- počítač ihned rozpozná nelogické záznamy, 
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- seřazuje odpovědi, počítač dokáže sám vybrat návaznou otázku – v průběhu 

dotazování možno sledovat výsledky, rychle je zpracovávat, 

-  je možné do výzkumu zasahovat a vysvětlovat dotazy, 

- nízké finanční náklady na výzkum. 

Nevýhody: 

- vysoké finanční náklady za telefon, 

- přetížené telefonní ústředny, 

- vyšší nároky na soustředění dotazovaného, 

- respondent může zavěsit telefon bez předchozího upozornění, 

- není možné otázky názorně vysvětlovat pomocí různých obrázků, tabulek  

a grafů. 

3.12.3 Pozorování 

Pozorování je nepřímým nástrojem sběru informací, protože na rozdíl  

od dotazování nevyžaduje přímý kontakt se zkoumanými subjekty. Metoda pozorování  

se zakládá na záměrném, cílevědomém a plánovaném sledování právě probíhající 

skutečnosti tak, aniž by pozorovatel mohl nějak zasahovat. Pozorovatel je obvykle 

člověk, který používá různé technické pomůcky – filmové kamery, magnetofony apod. 

Pozorování probíhá podle předem stanoveného plánu, jehož cílem je zajistit spolehlivost 

výsledků, hospodárný průběh pozorování a snaha předejít možnému zkreslení. 

Podstatou pozorování je striktní vymezení cíle a podstatné jevy v chování, které má být 

pozorované, důkladně proškolit pozorovatele a zaručit mu maximálně vhodné 

podmínky pro pozorování. 

Pozorování může být zjevné nebo skryté. 

Jako každá metoda má i pozorování řadu výhod, k nimž hlavně patří: 

- není závislé na ochotě pozorovaných osob komunikovat s pozorovatelem, 

- nehrozí nebezpečí zkreslování skutečností subjektivním vyjádřením 

pozorovaného, 

- pomocí pozorování lze získat širokou škálu informačních souvislostí. 

Na druhé straně má i své nevýhody: 

- klade vysoké požadavky na pozorovatele, 

- pozorovatel musí umět tyto jevy správně zachytit a vysvětlit, 
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- pozorování je činnost časově náročná a značně monotónní, což ovlivňuje 

výběrovost a může značně zkreslit výsledky, 

- informace jsou málokdy kvantifikované. 

Metoda pozorování není příliš žádoucí pro sledování jevů, jejichž výskyt  

je velmi sporadický a těžko předvídatelný. 

3.12.4 Experiment 

Informace u předchozích dvou metod jsou čerpány z jevů a procesů trvale 

objektivně existujícího, zatímco u experimentu se informace získávají ze skutečností, 

které jsou pro účely výzkumu zvlášť naorganizovány. 

Proces experimentu může být uspořádán buď paralelně (souběžně) nebo 

sukcesivně (v posloupnosti). 

Při paralelní organizaci experimentu je působení vlivu nezávisle proměnné 

vystaveno současně více experimentálních vzorků. Buď lze měřit působení jedné 

varianty nezávisle proměnné na vzájemně heterogenní vzorky (liší se určitými 

stanovenými znaky) nebo je možné měřit působení různých variant nezávisle proměnné 

na vzájemně homogenní (srovnatelné) vzorky.  

Při sukcesivní organizaci experimentu se provádí měření závisle proměnné před 

umělým zavedením testovaného prvku (tzv. pre-test) a po ukončení jeho působení (post-

test), popř. v průběhu jeho působení. Účinek experimentu je dán rozdílem těchto 

měření. 

Experimenty lze ještě rozdělit do dvou skupin, a to experimenty laboratorní 

(uskutečňované ve zvlášť organizovaném prostředí) a experimenty přirozené  

(v přirozeném marketingovém prostředí). 

Nejběžnější využití experimentu je testování výrobků (balení, cen) a zkoumání 

spotřebitelské akceptace a preference. Získávání informací pomocí experimentu není 

jednoduchá záležitost, jelikož možnosti jsou poměrně omezené. [10] 

3.13 Proč je spokojenost zákazníka tak důležitá 

Zdá se být evidentní, že by organizace měly uspokojovat své zákazníky.             

Je známo, že spokojený zákazník se vrací a nakupuje ještě více. Zákazník se s pozitivní 

zkušeností zmíní dalším lidem a je ochotný zaplatit i příplatek za výhodnou spolupráci 

s obchodníkem, kterému důvěřuje. Cena uchování si zákazníka je desetinová 
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v porovnání se získáním zákazníka nového, ukazují statistiky. Proto, když firma 

zákazníka má, měla by dělat všechno proto, aby si ho udržela. 

Jak je možné, že si zákazníci nemůžou vzpomenout na podniky, jejichž služby  

je uspokojily, ale ty, se kterými nebyli spokojeni, se jim vybaví okamžitě. Na tuto 

otázku existuje mnoho odpovědí. Zákazníci, kteří nakupují určitou službu nebo 

výrobek, očekávají, že bude fungovat tak, jak má. V žádném případě neskáčou 

nadšením a nejásají „to je báječné, jak to krásně funguje!“. Za to přece zaplatili, je to 

samozřejmost. Dnes jsou na trhu k dostání produkty, které by zákazníky před 50 lety 

ohromily, ale dnes jsou zcela běžné a zákazníci jsou na ně zvyklí. Laťka se neustále 

zvyšuje a posunuje. Oproti tomu jsou životy dnes složitější a plné stresu. Ovšem, 

uspokojit zákazníka a dosáhnout vysoké úrovně jeho spokojenosti je v tomto prostředí 

opravdu velmi obtížné. A to i tehdy, jsou-li zákazníci plně spokojeni se službou nebo 

výrobkem, mohou odejít ke konkurenci za lepší nabídkou. 

Obchodník by měl neustále kontrolovat puls spokojenosti zákazníka. Přímý 

kontakt se zákazníkem obchodníkovi naznačí, co dělá dobře a kde dělá chyby a může  

je napravit. Taková neformální zpětná vazba od zákazníka je vítána v každé organizaci, 

ale většinou těžko proveditelná, maximálně v malém soukromém obchůdku. Z těchto 

důvodů je výzkum spokojenosti zákazníka důležitý. 

Vytvoření programu spokojenosti zákazníka není pouze samotný výzkum. 

Výzkum sice vytyčí, kam by měl být zájem směřován, ale to je ta jednodušší část. 

Obvykle si dlouhodobá zdokonalení vyžadují zásadní přeměny organizace, zahrnující 

 i školení zaměstnanců nebo kulturní změnu. Výsledek by měl být finančně méně 

náročný, zaručit vyšší podíl na trhu, prvotřídní ceny, silnější reputaci značky a šťastnější 

zaměstnance. Nicméně za tato zlepšení se musí zaplatit. Náklady budou zařazeny 

do marketingového výzkumu. Promyšlení plánu akce také zabere nějaký čas. Může  

se stát, že bude vyžádáno i personální školení ohledně zvýšení úrovně zákaznického 

servisu. Využití výzkumů spokojenosti zákazníka překračuje meze výzkumu 

samotného. Proto bude úspěšný jedině s podporou hlavního vedení. [4] 
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4 ANALÝZA ZVOLENÉ FIRMY 

 

4.1 Město Kyjov 

Restaurace Bonanza se nachází ve městě Kyjov v Jihomoravském kraji. 

Kyjov je město, které se nachází v okrese Hodonín na řece Kyjovce, 25 km 

jihozápadně od Uherského Hradiště. Je obklopeno Kyjovskou pahorkatinou, severně od 

města se rozprostírá pohoří Chřiby. V roce 2012 město Kyjov obývalo přes 11 500 

obyvatel. Město je centrem folklórního regionu Kyjovské Dolňácko a každé čtyři roky 

zde probíhá nejvýznamnější národopisná slavnost Slovácký rok, který patří mezi 

nejstarší folklórní slavnosti. Kyjov, město obklopené jemně zvlněnými modrými liniemi 

chřibských kopců a sladkostí dozrávajících vinohradů. Od roku 1548 město královské  

a až do dnešních dnů kralující vyšívanými fěrtůšky a rukávci, písněmi, jejichž 

skladatelé již zemřeli a jejichž melodie žijí nadále v tomto kraji. V místních částech 

Nětčice, Boršov a Bohuslavice i v samotném Kyjově se doposud dochovaly původní 

vinařské stavby – vinné búdy a sklepy, v nichž se dodnes zpracovává vinná réva  

z okolních vinic. V tomto jihomoravském městě se hojně udržují výroční zvyky, jako 

jsou fašaňk, velikonoční obchůzka, dožínky, hody a další, při nichž jejich účastníci stále 

oblékají kroj, který je považován za jeden z nejkrásnějších v naší republice. Dnešní 

Kyjov, který je přirozeným správním a společenským centrem pro dalších 41 okolních 

obcí, dýchá životem moderního města. Obyvatelům města i přilehlých obcí je  

k dispozici celá řada různých institucí: školy od mateřských až po střední, nově 

otevřené detašované pracoviště Mendelovy univerzity, Dům kultury, kino, muzeum, 

několik galerií, knihovna a další. I sportovci si ve městě přijdou na své. Kyjov poskytuje 

Městský stadion, koupaliště, sokolovnu, tenisové i volejbalové kurty, basketbalovou 

halu, kuželnu, ale i několik tělocvičen a venkovní hřiště téměř u všech školních budov. 

[14] 

 

4.2 Restaurace Bonanza 

Bonanza je moderní restaurace, která se nachází v samém centru města Kyjova.  
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Restaurace svým hostům nabízí příjemné posezení v částečně nekuřáckém 

prostoru. K dispozici je vstupní hala se 14 místy, salonek pro 14 osob, pro rodiny 

s dětmi je restaurace vybavena dětským koutkem se stolem pro 6 osob, místnost u baru 

nabídne 15 míst, pro kuřáky se v restauraci nachází zvlášť oddělená kavárna pro 23 

osob. V letním období se může Bonanza chlubit zahrádkou až pro 40 hostů.  

4.2.1 Původní záměr restaurace 

Když v září roku 2005 nastoupili do restaurace noví, nynější majitelé Michaela 

Niesnerová a David Hrubý, byla Bonanza v dezolátním stavu. Byly zde nutné velké 

opravy, ale momentální ekonomická situace a vysoká nákladovost nedovolila vše 

zrealizovat ihned. Z toho důvodu byl koncept naplánován na 5 let. Tehdejší restaurace 

nevynikala v žádném směru, vařilo se zde tuctově, jako ve spoustě dalších restaurací, 

které se v Kyjově nacházely.  

Po 3,5 letech podnikání majitelům došlo, že takhle to dál nejde, uvědomovali si, 

že jestli chtějí vyniknout, musí něco změnit a všem bylo jasné, že musí začít především 

u sebe. Rozhodli se vyhledat tehdejší ikonu české gastronomie Zdeňka Pohlreicha, který 

jim doporučil navštívit kurz Pražského kulinářského institutu. Kurz, který dodnes 

navštěvují pravidelně, velmi často a hlavně rádi. Lidem na kurzech záleželo na tom,  

co vaří a jak restaurace vypadá. Všichni podali majitelům velkou, ale opravdu velkou 

pomocnou ruku, snažili se jim doopravdy pomoci. 

4.2.2 Pražský kulinářský institut 

U vzniku Pražského kulinářského institutu v lednu 2008 stála mimo jiné tradice 

z dob naší první republiky; slavní kuchaři a kulinářští profesionálové té doby pořádali 

různé kuchařské kurzy pro odbornou i laickou veřejnost. V Praze byly veřejností velmi 

oblíbené kurzy Viléma Vrabce, v Hradci Králové pořádala kurzy paní Anuše Kejřová 

atd. Ovšem to nebyl jediný důvod ke zrodu Pražského kulinářského institutu. Dalším 

důvodem bylo, že česká, evropská i světová gastronomie od těch dob prošla bouřlivým 

vývojem. Dnešní kulinářské trendy přitom zahrnují jak nejodvážnější gastronomické 

fúze za použití takřka vědeckých metod, tak cílený návrat ke kořenům tradičních 

způsobům vaření a v neposlední řadě i k ekologickým a k přírodě šetrným způsobům 

pěstování a úpravy potravin. Jelikož v posledních desetiletích prošlo hotelnictví  

a gastronomie v Čechách bouřlivým vývojem, je pro manažery a zaměstnance těchto 
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oborů zásadní držet krok se světem. Díky televizním gastronomickým pořadům vzrůstá 

zájem laické veřejnosti o vaření obecně i o specializovaná témata. V každém oboru 

platí, že je nutné učit se celý život. V gastronomii obzvlášť.  

Kulinářské instituty, školy, školící programy v oboru gastronomie či kurzy 

vaření ať už specializované nebo pro nejširší veřejnost jsou v dnešním světě běžnou 

záležitostí. Také v České republice jsou některé velké hotely, zejména pražské, 

organizátory kurzů vaření, zaměřených především na laickou veřejnost. Ale doposud 

zde značně chyběla důvěryhodná instituce, která by na vynikající úrovni poskytovala 

služby v oblasti gastronomie, zaměřené jak na profesionály, tak i na širokou veřejnost. 

Pražský kulinářský institut se stal prvním školícím ústavem svého druhu v České 

republice, který se zabývá rozšiřováním vzdělání v oboru gastronomie. Ihned během 

prvního roku působení splnil institut vytyčený cíl beze zbytku a nabídku kurzů 

přizpůsobil a neustále přizpůsobuje rozmanitým požadavkům i té nejnáročnější 

klientely. Pro odborníky je velmi důležitá možnost zvyšování kvalifikace a odbornosti 

s cílem zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. 

Prakul nabízí řadu kurzů, rozčleněných na mnoho kategorií, s užším či širším 

oborovým zaměřením. Vzrostl velký zájem o kurzy nových trendů v gastronomii  

a přednášky velkých světových kuchařů. Přinášejí s sebou nejnovější trendy, které 

hýbou světovou gastronomií.  

Samozřejmostí jsou také kurzy tzv. “šité na míru“. Oblibě se těší i zavedení 

kurzů „absolutních začátků“, poptávka si vyžádala Letní školu vaření, která bude 

zaměřena na začínající kuchaře. Již teď se kurz může pyšnit velkou popularitou.  

Samotné školicí středisko se nachází v třípatrové budově v příjemné části Prahy 

6, s dostatečnou dopravní dostupností. Kuchyně pro výuku má 90 metrů čtverečních  

a 10 samostatných výukových stanovišť pro 20 posluchačů a jedním demonstračním 

stanovištěm. Teoretická výuka probíhá v učebně s novodobým technickým vybavením. 

Samozřejmostí jsou suroviny v prvotřídní kvalitě pro kurzy vaření, zajištěné díky 

spolupráci s partnerskými organizacemi a firmami.  

Zárukou úrovně poskytovaných služeb jsou také lektoři a šéfkuchaři z řad 

významných odborníků. Už v prvním roce existence Prakulu bylo uskutečněno více jak 

180 kurzů s více než 200 posluchači a nabídkou více než 120 jiných druhů kurzů. 
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Absolutní novinkou v nabídce, která si ihned získala mnoho nadšenců, jsou 

kurzy o nových technologických postupech v gastronomii, ekonomické vedení podniku. 

Kurz je zvlášť oblíbený mezi majiteli restaurací. 

Ať už je Pražský kulinářský institut označen jako škola vaření, kulinářská 

akademie nebo místo, které v Čechách nabízí nejucelenější nabídku kuchařských kurzů 

a seznámení s kulinářskými specialitami pro nejširší klientský okruh, jedno je však jisté: 

mnoho profesionálů tady získalo další vzdělání potřebné pro odborný rozvoj a snad 

ještě více laiků smysl pravé, nefalšované gastronomie a také lásku k ní. [15] 

4.2.3 Nový koncept restaurace 

4. 2. 2011 proběhlo znovu otevření, majitelé si nastavili nový koncept 

restaurace. Rozhodli se, že budou vařit česko-francouzskou kuchyni, kde bude převládat 

převážně česká klasika. Pokrmy v restauraci jsou připravovány vždy s přidáním nových 

prvků v gastronomii. Vybavenost v kuchyni se výhradně zlepšila, objevily se tam jedny 

z nejnovějších produktů v gastronomii, velkou novinou byla kuchyně z nerezové oceli. 

Proběhla celková změna restaurace, nový design, z původní restaurace nezbyl ani 

kousek. Bonanza se změnila i v tom, že se z velké části stala nekuřácká. Původní 

nekuřácká jídelna se změnila na kuřáckou kavárnu, ostatní místnosti ocení především 

nekuřáci. Nový koncept byl ovšem velmi finančně náročný, ale touha majitelů  

po výjimečné restauraci je hnala dál až do zdárného konce.  

Šéfkuchař David Hrubý, jeden z majitelů, úzce spolupracuje s Pražským 

kulinářským institutem, který nejen že udává směr, ale i pomáhá a radí restauratérům 

v ekonomických stránkách podniku. Se šéfkuchařem Prakulu, Romanem Vaňkem,  

je David blízký přítel. Díky těmto vztahům s Prakulem již nyní navštěvují Bonanzu 

jedni z nejlepších šéfkuchařů nejen z ČR, ale i ze světa. Tato spolupráce umožňuje 

majitelům restaurace pravidelně konat degustační večery. Večery probíhají za podpory 

již zmíněných ikon české gastronomie a získaly velkou oblibu. 

Tímto novým konceptem se majitelé snaží, aby hosté z malých měst nemuseli  

za gastronomickým zážitkem jezdit do velkých měst, do luxusních restaurací a ukázat 

všem ostatním, že i na malém městě se dá vařit takový styl kuchyně, aby byla 

zachována všechna dekora, která se vaření týkají. Jako například čerstvost surovin, 

profesionalita personálu, čistota, hygiena atd. 
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Majitelé si dobře uvědomují, že k úspěšnému vedení podniku je třeba přemýšlet 

i nad designem restaurace, a to nejenom stolů, židlí a stěn, ale musí přemýšlet i nad 

osvětlením, vytápěním a v neposlední řadě nad vzduchotechnikou. Vědí například i to, 

že umělá květina na stole může zkazit celkový dojem restaurace. Živá květina, příjemná 

hudba je jedním z kroků jak navodit příjemnou náladu hosta. 

4.2.4 Zaměstnanci restaurace 

Restaurace zaměstnává celkem 10 zaměstnanců, z toho 3 kuchaře, 3 číšníky,  

1 uklízečku a 3 pomocné síly v kuchyni. 

4.2.5 Zákazníci restaurace 

Koncept je nastaven velmi vysoko, restaurace se snaží kulinářské umění podávat 

ve vyšší kvalitě. Proto restauraci navštěvují z 80% lidé ve věku 25–50 let, z větší části 

zaměstnavatelé, majitelé firem a malopodnikatelé. Z 90% jsou to lidé, kteří podporují 

moderní gastronomii jako takovou, bez umělých náhražek, pro které je důležité, co jedí  

a uvědomují si, že jejich tělo není popelnice. Berou tělo jako svůj chrám a dávají mu 

jenom to nejlepší. 

4.2.6 Provozní doba restaurace 

Bonanza vítá své hosty každý den od 10:00 – 22:00, v pátek lze v restauraci 

posedět až do 00:00, v sobotu od 11:00 – 00:00 a v neděli od 11:00 – 22:00. 

4.3 SWOT analýza 

4.3.1 Silné stránky 

 Dobrá poloha restaurace, nacházející se přímo v centru města. 

 Skvělý šéfkuchař s uměním ekonomického myšlení. 

 Dobrý marketing – letáčky, průzkum o klientele. 

 Oddělená kuřácká a nekuřácká restaurace. 

 Restaurace zařízená pro rodiny s dětmi – dětský koutek. 

 Bezbariérový přístup. 

 Přehledný jídelní lístek. 

 Letní zahrádka. 

 Možnost platby kreditní kartou. 
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 Klidná atmosféra s příjemnou hudbou. 

 Dekorace stolu – hosté zde najdou pouze živé květiny. 

 Velký výběr vína. 

4.3.2 Slabé stránky 

 Velikost restaurace – na styl kuchyně je příliš velká, působí to neútulně. 

 Chybějící parkoviště bez poplatku u restaurace. 

 Slabé odvětrávání – v restauraci jdou cítit pachy z kuchyně. 

 Malá nabídka pokrmů – chybí těstoviny. 

 Žádná reklama. 

4.3.3 Příležitosti 

 Otevření nového restaurantu v Hodoníně – majitelé otevřeli novou restauraci 

v Hodoníně, která je koncepčně podobná Bonanze. 

 Úzké vztahy s ikonami české gastronomie. 

 Pořádání degustačních večerů. 

 Návštěva tehdejší ikony gastronomie Zdeňka Pohlreicha. 

 Kurz Pražského kulinářského institutu, přátelství šéfkuchaře s Romanem 

Vaňkem, kuchaře Prakulu. 

4.3.4 Hrozby 

 Konkurence. 

 Nedostatek personálu – v dnešní době školy, které se zaměřují na výuku 

studentů v gastronomii, neodvádí precizně svou práci. Děti ze škol se 

nevěnují svému oboru. Neuvědomují si, že podávat lidem dobré jídlo a pití 

je dopřávat hostům radost. Podáváním dobrého a kvalitní jídla se odborník 

v gastronomii stará o zdraví člověka. 

 Ekonomická krize. 
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Tabulka 4.1 – SWOT analýza 

Interní faktory 

Pozitivní Negativní 

Silné stránky Slabé stránky 

 Poloha restaurace 

 Šéfkuchař 

 Dobrý marketing 

 Přehledný jídelní lístek 

 Oddělená kuřácká místnost 

 Velikost restaurace 

 Parkoviště 

 Pachy v restauraci 

 Žádná reklama 

Externí faktory 

Příležitosti Hrozby 

 Nová restaurace 

 Blízké vztahy s ikonami 

gastronomie 

 Degustační večery 

 Zdeněk Pohlreich 

 Pražský kulinářský institut 

 Konkurence 

 Nedostatek personálu 

 Ekonomická krize 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Významnou silnou stránkou restaurace je skvělý šéfkuchař David Hrubý. Díky 

jeho návštěvám na kurzech Pražského kulinářského institutu nemusí jezdit hosté  

za gastronomickým zážitkem do větších měst, do luxusních restaurací. David chce 

ukázat, že i na malém městě se dá vařit tak, aby byla zachována všechna dekora, jako  

je čerstvost surovin, čistota, hygiena atd. Se šéfkuchařem Prakulu Romanem Vaňkem  

se David sblížil natolik, že se stali blízkými přáteli, získal kontakt s ostatními ikonami 

české gastronomie. Díky nim Bonanza pořádá degustační večery. 

Slabou stránkou podniku je především velikost. Na styl kuchyně, který  

je v restauraci zavedený, je Bonanza příliš velká. Může to působit dost neútulně. Pachy 

z kuchyně, které jsou v restauraci občas cítit, mohou být taky slabou stránkou podniku, 

stejně jako chybějící bezplatné parkoviště před restaurací. 

Za největší příležitost je považována návštěva tehdejší ikony české gastronomie, 

Zdeňka Pohlreicha, který majitelům doporučil návštěvu kurzu Pražského kulinářského 

institutu, který podal restauraci obrovskou pomocnou ruku v dobách, kdy restaurace 

byla v dezolátním stavu a nevynikala v žádném směru. V roce 2013 se restauraci 
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naskytla příležitost v podobě otevření nového restaurantu v Hodoníně. Majitelé  

se příležitosti chopili a se vším nadšením se začali věnovat restauraci V Dobrých časech 

v Hodoníně. Restaurace má nastaven stejný koncept jako Bonanza. 

Hrozbou pro restauraci může být konkurence. V Kyjově je spousta stravovacích 

zařízení, ovšem největší konkurencí by pro Bonanzu mohla být Pizzerie u Martina, 

která se ve městě nachází a je zákazníky velmi oblíbená. 
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5 VÝZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 

5.1 Cíl výzkumu 

 Hlavní cíl výzkumu je pevně spjat s cílem mé bakalářské práce. Je to zjištění 

spokojenosti zákazníků s restaurací Bonanza a jejími službami.  

5.2 Dotazníkové šetření 

Spokojenost zákazníků s restaurací Bonanza zjišťuji pomocí dotazníkového 

šetření. Dotazníky jsem rozdala jak písemně, tak i elektronicky. Písemné dotazníky 

jsem rozdala v prostorách restaurace Bonanza hostům, elektronické jsem vyvěsila  

na sociální síti Facebook a rozeslala je všem známým z okolí Kyjova. V dotazníku  

je celkem 14 uzavřených otázek, které lze vyplnit snadno a jednoduše. Šetření jsem 

prováděla ve dnech 7. 1. 2013 – 20. 1. 2013. Většina respondentů vyplnila dotazník bez 

pomoci, někteří mě požádali o radu. 

V restauraci jsem rozdala 30 dotazníků, zpátky se jich vrátilo 23 správně 

vyplněných. U 5 dotazníků bylo označeno více odpovědí nebo odpovědi byly špatně 

čitelné, 2 dotazníky nebyly vyplněny úplně, chyběly některé odpovědi. Pomocí 

Facebooku mi dotazník vyplnilo 59 respondentů, všechny se vrátily v pořádku. Celkový 

počet respondentů byl 82. Úspěšnost mého dotazníkového šetření je tedy 92,1%. 

Mého dotazníkového šetření se zúčastnil větší počet žen a to 68%, mužů se 

zúčastnilo pouze 32%. Nejvíce respondentů (77%) bylo ve věku 21 – 35 let, nejméně 

zastoupená věková kategorie byla 51 a více let, pouhé 1%. 

5.3 Stanovení základních hypotéz 

Hypotéza č. 1 – Pro 60% dotazovaných bude Bonanza nejoblíbenější restaurace 

ve městě Kyjově. 

Hypotéza č. 2 – 95% respondentů bude spokojeno se změnami, které v restauraci 

proběhly. 

Hypotéza č. 3 – 10% zákazníků si bude myslet, že ceny v restauraci jsou příliš 

vysoké. 
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5.4 Interpretace výsledků výzkumu 

Nejdříve jsem napsala znění otázky, poté odpovědi na ně vyjádřila graficky  

a nakonec jsem přidala závěr, ke kterému jsem dospěla. 

Graf 5.1 – Údaje o pohlaví 

Muž: 32%, tj. 26 dotazovaných 

Žena: 68%, tj. 56 dotazovaných 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 5.2 – Váš věk 

15 – 20 let = 10%, tj. 8 respondentů 

21 – 35 let = 77%, tj. 63 respondentů 

36 – 50 let= 12%, tj. 10 respondentů 

51 a víc let= 1%, tj. 1 respondent 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Muž 

32% 

Žena 

68% 

1. Pohlaví 

15 - 20 
10% 

21 - 35 
77% 

36 - 50 
12% 

51 a více 
1% 2. Věk 
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Výsledek odpovídá tvrzení majitelky restaurace Michaely Niesnerové, že většina 

zákazníků Bonanze je ve věku 25 – 50 let. Většina mnou oslovených respondentů 

(77%), byla ve věku 21 – 35 let. 

Graf 5.3 – Vaše oblíbená restaurace v Kyjově? 

Bonanza – 38%, tj. 31 dotazovaných 

Pizzerie u Martina – 41%, tj. 34 dotazovaných 

Gastronom – 6%, tj. 5 dotazovaných 

Radniční vinárna – 1%, tj. 1 dotazovaný 

Nový Svět – 4%, tj. 3 dotazovaní 

Penzion Vila – 0%, tj. 0 dotazovaných  

Jiná – 10%, tj. 8 dotazovaných 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

41% dotazovaných považuje Pizzerii u Martina za nejlepší restauraci ve městě. 

O něco málo méně, tj. 38% nejraději navštěvuje zkoumanou restauraci Bonanza. Jako 

nejhůře hodnocená restaurace v Kyjově je podle respondentů Penzion Vila. 

Pizzerie u Martina je restaurace s pizzerií, která se nachází na náměstí, poblíž 

zkoumané restaurace Bonanza. Pizzerie u Martina je na trhu již třetím rokem. Pizzerie 

může být pro Bonanzu konkurencí, ale tím, že vaří jinou kuchyni, si Bonanza své 

zákazníky jistě udrží.  

Bonanza 

38% 

Pizzerie u Martina 

41% 

Gastronom 

6% 

Radniční vinárna 

1% 

Nový Svět 

4% 
Penzion Vila 

0% 
Jiná 

10% 

3. Oblíbená restaurace 
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Graf 5.4 – Jak často navštěvujete restauraci Bonanza? 

Denně – 4%, tj. 3 respondenti 

Aspoň jednou týdně – 16%, tj. 13 respondentů 

Jednou za měsíc – 14%, tj. 12 respondentů 

Méně – 66%, tj. 54 respondentů 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že 66% mnou oslovených respondentů nejsou pravidelnými 

návštěvníky restaurace, spíše výjimečnými hosty. Pouze 4%, tj. 3 respondenti jsou 

pravidelnými zákazníky a restauraci navštěvují denně. 16% respondentů navštíví 

restauraci aspoň jednou týdně, zbylých 14% si na návštěvu restaurace udělají čas 

minimálně jednou za měsíc. 

Podnik nemá žádnou reklamu, která by přilákala více hostů, ať už stálých či 

náhodných. Dalším reklamním tahem by mohla být prezentace nabídky poledních menu 

pokrmů na webových stránkách tomu určených. Tím by mohla restaurace přilákat více 

pravidelných zákazníků, především zaměstnanců z města Kyjova.  

Denně 

4% 

Aspoň jednou 

týdně 

16% 

Jednou za měsíc 

14% 

Méně 

66% 

4. Jak často navštěvujete restauraci 
Bonanza? 
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Graf 5.5 – Jste spokojen/a se změnami, které zde proběhly? 

Zcela spokojen/a – 22%, tj. 18 dotazovaných 

Spokojen/a – 43%, tj. 35 dotazovaných 

Nevím – 27%, tj. 22 dotazovaných 

Nespokojen – 8%, tj. 7 dotazovaných 

Zcela nespokojen/a – 0%, tj. 0 dotazovaných 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

22% dotazovaných je zcela spokojeno se změnami, které proběhly v minulých 

letech v restauraci Bonanza, 43%, tj. 35 zákazníků restaurace jsou pouze spokojeni, 

27% respondentů neví, nebo je jim to jedno, zbylých 8% je nespokojeno. Dobrá zpráva 

je, že nikdo z respondentů není zcela nespokojen/a. 

Za největší pozitivní změnou stojí mediální hvězda, šéfkuchař Zdeněk Polhreich, 

který majitelům doporučil návštěvu kurzů Pražského kulinářského institutu, kde dostali 

spoustu užitečných rad, a na základě těchto rad dokázali z obyčejné restaurace udělat 

restauraci téměř luxusní. Každý zákazník, který vstoupí do restaurace, ihned vidí 

změny, kterými restaurace prošla. A jistě, jsou to změny velmi příjemné. 

 

Zcela spokojen/a 

22% 

Spokojen/a 

43% 

Nevím 

27% 

Nespokojen/a 

8% 

Zcela nespokojen/a 
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5. Jste spokojen/a se změnami, které zde 
proběhly? 
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Graf 5.6 - Jste spokojen/a s nabídkou pokrmů? 

Zcela spokojen/a – 23%, tj. 19 respondentů 

Spokojen/a – 47%, tj. 38 respondentů 

Nevím – 18%, tj. 15 respondentů 

Nespokojen/a – 12%, tj. 10 respondentů 

Zcela nespokojen/a – 0%, tj. 0 respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že 23% respondentů je zcela spokojeno s nabídkou pokrmů, nic 

jim v jídelním lístku zřejmě nechybí. 47%, tj. 38 dotazovaných je spokojeno s nabídkou. 

18% mnou oslovených zákazníků neví a zbylých 12%, tj. 10 respondentů jsou 

nespokojeni, zřejmě se jim zdá nabídka pokrmů nedostatečná. 

Restaurace připravuje zejména česko-francouzskou kuchyni, takže milovníci 

těstovinových jídel můžou mít pocit, že nabídka pokrmů není dostatečná. Otázkou však 

zůstává, jestli rozšířit nabídku pokrmů na úkor kvality?  

Zcela spokojen/a 

23% 

Spokojen/a 

47% 

Nevím 

18% 

Nespokojen/a 

12% 

Zcela nespokojen/a 

0% 

6. Jste spokojen/a s nabídkou pokrmů? 
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Graf 5.7 – Jste spokojen/a s nabídkou nápojů? 

Zcela spokojen/a – 29%, tj. 24 dotazovaných 

Spokojen/a – 50 %, tj. 41 dotazovaných 

Nevím – 16%, tj. 13 dotazovaných 

Nespokojen/a – 5%, tj. 4 dotazovaní 

Zcela nespokojen/a – 0%, tj. 0 dotazovaných 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Polovina dotazovaných odpověděla, že jsou spokojeni s nabídkou nápojů, zcela 

spokojeno je 29%, tj. 24 zákazníků. 16 % respondentů neví, zda jsou s nápoji 

podávanými v restauraci spokojeni či nikoliv. Pouhých 5% zákazníků je nespokojeno. 

Nabídka nápojů v restauraci je opravdu velmi pestrá, zákazníky ohromí spoustu 

alkoholických i nealkoholických nápojů a na své si přijdou i milovníci vína. Restaurace 

nabízí opravdu široký sortiment vín od známých a vyhlášených vinařů, především 

z oblasti Jižní Moravy. Nechybí zde ani šampaňské z oblasti Champagne. 

Samozřejmostí jsou i míchané nápoje, jak alkoholické, tak nealkoholické, osvěžující 

hlavně v letních dnech.  
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7. Jste spokojen/a s nabídkou nápojů? 
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Graf 5.8 – Jste spokojen/a s velikostí pokrmů? 

Zcela spokojen/a, porce mi vyhovuje – 59%, tj. 48 respondentů 

Nevím, je mi to jedno – 24%, tj. 20 respondentů 

Nespokojen/a, porce jsou příliš velké – 2%, tj. 2 respondenti 

Nespokojen/a, porce jsou příliš malé – 15%, tj. 12 respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Více než polovina dotazovaných (59%) je zcela spokojeno s porcemi 

podávanými v restauraci Bonanza, 24% mnou oslovených zákazníků neví, nebo je jim 

to jedno. Pouze 2% respondentů si myslí, že porce v restauraci jsou příliš velké, naopak 

pro 15%, tj. 12 respondentů jsou porce příliš malé. Nikdo není zcela nespokojen.  

Jelikož je většina zákazníků s velikostí pokrmu spokojena, myslím, že není 

potřeba porce zvětšovat, větší porce by mělo negativní dopad na ceny pokrmů.  
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velké 

2% 

Nespokojen/a, 

porce jsou příliš 

malé 

15% 

8. Jste spokojen/a s velikostí pokrmů? 



54 

 

Graf 5.9 – Jste spokojen/a s cenami pokrmů a nápojů? 

Zcela spokojen/a, ceny mi vyhovují – 57%, tj.47 dotazovaných 

Nevím, je mi to jedno – 29%, tj. 24 dotazovaných 

Nespokojen/a, ceny jsou příliš vysoké – 14%, tj. 11 dotazovaných 

Nespokojen/a, ceny jsou příliš nízké – 0%, 0 dotazovaných 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že 57% respondentů je s cenami pokrmů a nápojů zcela 

spokojeno. 29%, tj. 24 dotazovaných to zřejmě nepovažuje za důležité a je jim to jedno. 

14% oslovených zákazníků si myslí, že je v restauraci příliš draho, nikdo si nemyslí,  

že je nabídka restaurace levná. 

Jelikož více jak polovina respondentů je spokojena s cenami pokrmů a nápojů, 

není nutné ceny měnit. Snížení cen by mohlo ohrozit kvalitu potravin používaných 

v restauraci. Pokud chtějí zákazníci kvalitu a čerstvé suroviny, měli by být ochotni za to 

zaplatit určitou cenu. Díky vyšším cenám, které jsou v restauraci nastaveny, navštěvují 

Bonanzu především movitější skupiny obyvatelstva, místní podnikatelé  

a zaměstnavatelé. 
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Graf 5.10 – Jste spokojen/a s obsluhou restaurace? 

Zcela spokojen/a, obsluha je milá a ochotná – 45%, tj. 37 respondentů 

Docela spokojen/a – 43%, tj. 35 respondentů 

Nevím, je mi to jedno – 8%, tj. 7 respondentů 

Zcela nespokojen/a – 4%, tj. 3 respondenti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Necelá polovina respondentů odpověděla, že je zcela spokojena s obsluhou, dle 

nich je milá a ochotná, 43%, tj. 35 mnou oslovených zákazníků je docela spokojeno, 8% 

dotazovaných neví, nebo je jim to jedno. Překvapivé 4%, tj. 3 dotazovaní nejsou 

spokojeni s obsluhou restaurace. 

Dle mého názoru a zkušeností, obsluha restaurace jsou lidé na svém místě. Mají 

potřebnou kvalifikaci, příjemné vystupování a řídí se heslem „náš zákazník, náš pán“. 

Hosté vidí, že personál práce s lidmi baví a vykonávají ji rádi. 
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Graf 5.11 – Jste spokojen/a s rozdělením restaurace na kuřáckou místnost  

a nekuřáckou? 

Zcela spokojen/a – 87%, tj. 71 dotazovaných 

Je mi to jedno – 7%, tj. 6 dotazovaných 

Nespokojen/a, uvítala bych celou restauraci kuřáckou – 2%, tj. 2 dotazovaní 

Nespokojen/a, uvítal/a bych celou restauraci nekuřáckou – 4%, tj. 3 dotazovaní  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Většina mnou oslovených zákazníků je spokojena s rozdělením na kuřáckou   

a nekuřáckou místnost. 7% respondentů odpovědělo, že je jim to jedno, 4%, tj.  

3 dotazovaní by uvítali celou restauraci nekuřáckou a zbylé 2% chtějí restauraci naopak 

kuřáckou. 

Zcela spokojen/a 

87% 

Je mi to jedno 

7% 

Nespokojen/a, uvítala 

bych celou restauraci 

kuřáckou 

2% 

Nespokojen/a, uvítala 

bych celou restauraci 

nekuřáckou 

4% 

11. Jste spokojen/a s rozdělením restaurace na 
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Graf 5.12 – Jste spokojen/a s otevírací dobou restaurace? 

Zcela spokojen/a – 56%, tj. 46 respondentů 

Docela spokojen/a – 40%, tj. 33 respondentů 

Nespokojen/a, je příliš dlouhá – 0%, tj. 0 respondentů 

Nespokojen/a, je příliš krátká – 4%, tj. 3 respondenti 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu vyplývá, že většina dotazovaných je spokojeno s otevírací dobou, pouhé 

4% respondentů není spokojeno, myslí si, že otevírací doba je příliš krátká.  

Někteří zákazníci mohou mít pocit, že otevírací doba ve víkendové dny je příliš krátká, 

většina z nich by ocenila, kdyby jim bylo umožněno v restauraci posedět o něco déle. 
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Graf 5.13 – Jste spokojen/a s interiérem restaurace? 

Zcela spokojen/a – 48%, tj. 39 dotazovaných 

Docela spokojen/a – 44%, tj. 36 dotazovaných  

Nevím – 6%, tj. 5 dotazovaných 

Nespokojen/a – 2%, tj. 2 dotazovaní 

Zcela nespokojen/a – 0%, tj. 0 dotazovaných 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Téměř polovina oslovených zákazníků je zcela spokojena s interiérem 

restaurace, 44%, tj. 36 dotazovaných je docela spokojeno, jasno v tom nemá 6% 

respondentů a pouze 2% jsou nespokojena. 

Interiér restaurace je velmi příjemný pro oko člověka. A pro kuchyni, kterou pro své 

zákazníky Bonanza připravuje, se může zdát příliš velký, tmavý až neútulný. Odradit 

hosty můžou také pachy, které jdou někdy cítit z kuchyně. Velkou výhodou je ovšem 

místnost s dětským koutkem, kde najdou vyžití rodiny s dětmi. Na své si zde dojdou 

kuřáci i nekuřáci, restaurace nabízí část kuřáckou a část nekuřáckou. Moderní interiér 

dotváří jemná a vkusná výzdoba stolů v podobě čerstvých květin. Celkovou atmosféru 

dokresluje klidná, příjemná muzika. 
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Graf 5.14 – Jste spokojen/a s akcemi, které pro Vás neustále připravuje 

restaurace? 

Zcela spokojen/a – 34%, tj. 28 respondentů 

Docela spokojen/a, uvítal/a bych více takových akcí – 22%, tj. 18 respondentů 

Je mi to jedno – 43%, tj. 35 respondentů 

Nespokojen/a – 1%, tj. 1 respondent 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Téměř polovině osloveným zákazníků je jedno, zda se v restauraci pořádají akce nebo 

ne. 56%, tj. 46 respondentů je spokojeno s akcemi, které se konají v restauraci, z toho 

22% by uvítalo více takových akcí. Pouhé 1% je nespokojeno. Restaurace Bonanza pro 

své zákazníky připravuje opravdu pestré degustační večírky, v různém stylu,  

se špičkami ve svém oboru, což restauraci dělá ve městě výjimečnou. 
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5.5 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1 – Pro 60% dotazovaných bude Bonanza nejoblíbenější restaurace 

ve městě Kyjově. 

Hypotéza potvrzena nebyla. Respondenti uvádějí, že jejich nejoblíbenější 

restaurace ve městě je Pizzerie u Martina, odpovědělo tak 41%. Bonanza  

je nejoblíbenější restaurace pro 38% dotazovaných. 

Hypotéza č. 2 – 95% respondentů je spokojeno se změnami, které v restauraci 

proběhly. 

Tato hypotéza opět nebyla potvrzena. Spokojeno je pouze 65% zákazníků, 27% 

dotazovaných neví, nejsou si jisti nebo je jim to jedno. 8% zbylých zákazníků  

je nespokojeno.  

Hypotéza č. 3 – 10% zákazníků si bude myslet, že ceny v restauraci jsou příliš 

vysoké. 

Vysoké ceny v restauraci je pro 14% mnou oslovených zákazníků, tedy můžu 

říct, že moje hypotéza byla potvrzena.  
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6 ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést výzkum spokojenosti zákazníků se 

službami a nabídkou restaurace Bonanza v Kyjově. Byl uskutečněn především za 

účelem získání užitečných informací, které by pomohly zvýšit úroveň restaurace tak, 

aby byli zákazníci spokojenější než doposud. Ze získaných výsledků bylo zjištěno, jaké 

jsou přednosti podniku, v čem vyniká, ale také kde jsou jeho nedostatky a kde je nutné 

zapracovat na tom, aby byla restaurace ještě úspěšnější. 

Výzkum spokojenosti zákazníků byl proveden formou písemného dotazníku, 

který jsem zpracovala. 

 Restaurace Bonanza si ve výzkumu vedla vcelku lichotivě, většina zákazníků je 

spokojena se službami, které nabízí, s prostředím a obsluhou. Pro některé je v restauraci 

příliš draho, ale většinou spokojenost zákazníků neklesla pod 70%. Bonanza byla 

vyhodnocena jako druhá nejoblíbenější restaurace ve městě Kyjově. Velmi překvapující 

pro mě byl fakt, že pouze 22% zákazníků je zcela spokojeno se změnami, které 

v podniku nastaly. Znamená to, že se restaurace, ve které připravují pokrmy z kvalitních 

a čerstvých surovin, na malém městě neosvědčí? Možná je jen otázkou času, kdy lidé 

pochopí, že jejich tělo není popelnice a pokud se chtějí dobře a kvalitně najíst, musí za 

to zaplatit odpovídající částku. Průměrně jsou hodnoceny akce, které zařízení pro své 

zákazníky připravuje. Tato odpověď je také vcelku nečekaná, jelikož Bonanza v tomto 

směru nemá v Kyjově žádnou konkurenci.   

Toto šetření ukázalo, že je možné bez větších komplikací sledovat  

a vyhodnocovat spokojenost zákazníků. Proto majitelům doporučuji, aby pravidelně 

realizovali dotazníkové šetření. Výzkum by podniku pomohl podpořit silné stránky  

a naopak potlačit nebo zcela odstranit stránky slabé. 

Věřím, že výsledky šetření bude pro majitele motivací pro zrealizování mých 

doporučení a přispějí ještě k vyšší spokojenosti zákazníků. Cíl mé práce byl splněn  

a doufám, že se pro restauraci stane přínosem. 

Zpracování této problematiky bylo pro mě velkým obohacením. Podařilo se mi 

proniknout do problematiky chodu restauračních zařízení, spoustu nastudovaných 

teoretických znalostí a informací jsem uplatnila v praxi. 
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Závěrem chci majitelům restaurace popřát mnoho spokojených zákazníků, kteří 

se budou rádi vracet, hodně štěstí při zahájení provozu  nového restaurantu a spoustu 

skvělých nápadů.   
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