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1 ÚVOD 

 

V dnešní době není snadné prosazení se na trhu výrobků či služeb a ještě složitější je 

udržení se na tomto trhu. Hnací sílou všech podnikatelů, obchodníků a prodejců je právě 

konkurence. Jelikož ve všech oblastech prodeje výrobků nebo služeb se odehrává silný 

konkurenční boj a boj o zákazníky, podniky se snaží vybudovat si na trhu silnou konkurenční 

pozici a získat konkurenční výhodu. Cestou k získání těchto dvou důležitých faktorů je 

dokonalá znalost konkurence a také přání a potřeb zákazníků, kterým bude nabídnut optimální 

produkt nebo služba. Konkurenční výhodou by měly podniky získat potencionální zákazníky 

a udržet stávající zákazníky. Jako konkurenční výhodu může firma využít např. reklamu, delší 

záruku produktu než stanovuje zákon, speciální produkt a jiné činnosti.  

Velký důraz je kladen na vzhled nebo image člověka. Lidé jsou často posuzováni 

podle prvního dojmu. Někteří jedinci jsou ochotni pro lepší vzhled podstoupit i různé druhy 

plastických operací nebo jiné bolestivé zákroky. Ostatní lidé se spokojí s běžnou úpravou 

svého vzhledu. Běžnou úpravou je myšlena návštěva nejrůznějších typů salónů a studií jako je 

nehtové studio, solární studio, kosmetické salóny nebo právě kadeřnické salóny. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurence kadeřnictví. Důvodů, proč 

bylo dané téma vybráno, je více. Jedním z nich je skutečnost, že autorčina rodina vlastní 

kadeřnictví již řadu let a v tomto prostředí se samotná autorka pohybuje „od mala“. Dalším 

důvodem zvolení tématu je autorčin zájem o módu, účesy, střihy a všeobecné služby 

kadeřnictví.  

Hlavní cílem bakalářské práce je zanalyzovat konkurenci a následně srovnat 

Kadeřnictví Šedá s konkurenčními kadeřnictvími působícími v obci Mokrá-Horákov 

a kadeřnictvím provozovaném v nedalekém Brně. Cílem je také na základě zjištěných 

poznatků předložit návrhy a doporučení k eliminaci nedostatků zjištěných výzkumem a návrh 

jednotlivých kroků ke zlepšení a zkvalitnění určitých faktorů. 

Pro získání teoretických informací bude nastudována odborná literatura z více zdrojů. 

Využity k tomu budou knižní zdroje. Potřebná budou také sekundární data, která budou 

získaná z účetnictví kadeřnictví a další evidence kadeřnictví. Část sekundárních dat bude 

zjištěna pomocí elektronických zdrojů. K získání primárních dat bude využita metoda 

dotazování. Dotazováni budou stávající i potencionální zákazníci žijící v obci Mokrá-Horákov 

a blízkém okolí. Doplňující metodou bude pozorování, které bude sloužit k porovnání 

jednotlivých prvků marketingového mixu služeb konkurenčních kadeřnictví v obci i ve městě.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ANALÝZY KONKURENCE 

 

2.1 Teoretická východiska konkurence 

 

2.1.1 Pojem konkurence 

 

Konkurence představuje soupeření mezi prodejci nebo kupujícími stejného zboží. Je to 

tedy vztah dvou a více subjektů - konkurentů. Konkurence jsou všechny způsoby, kterými 

kupující uspokojí své potřeby jinak, než koupí našeho produktu. Konkurenty je možné 

vymezit jako prvky množiny konkurence, které se vyznačují určitými konkurenčními silami, 

jež působí na konkurenci tak, aby rozhodným, rychlým, úspěšným a efektivním způsobem 

získaly vysokou konkurenceschopnost v konkurenčním prostředí oproti všem dalším členům 

konkurence. [2, 3, 11] 

Konkurent, který chce vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat alespoň dva 

předpoklady:  

 musí disponovat konkurenčním potencionálem, 

 musí chtít vstoupit do konkurence. [11] 

Konkurenceschopnost lze chápat jako pozitivní vlastnost konkurenta a jeho výsledný 

projev interakce s řadou subjektů v konkurenčním prostředí. Konkurenční strategii je možné 

definovat jako hledání vhodného konkurenčního postavení v určitém odvětví. Jejím cílem je 

vytvořit výnosné a udržitelné postavení proti silám rozhodujícím o schopnosti konkurence 

v tomto odvětví. Konkurenční výhoda je základem výkonnosti firmy na trzích, kde je určitá 

konkurence a zároveň je klíčovou charakteristikou nebo stavem umožňující podniku se odlišit 

od konkurentů a překonat je. [2, 3, 12] 

 

2.1.2 Typologie konkurence 

 

Během historického a evolučního vývoje tržních prostředí vznikla do své dnešní 

podoby velká spousta druhů a typů konkurence. Konkurenci je nutné v rámci marketingové 

filozofie a jednoznačnosti pojmenovat. Analýzou a následnou syntézou informačních zdrojů 

byla konkurenční typologie sestavena podle parametrů: 

1) rozsah konkurenčního působení (teritoriální hledisko), 

2) podle nahraditelnosti produktu v konkurenčním prostředí, 
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3) podle počtu prodejců a stupně odlišnosti produktu, 

4) podle stupně organizovanosti a propojitelnosti producentů do aliancí. 

 

Konkurenční typologie podle rozsahu konkurenčního působení lze členit na: 

 Globální konkurenci, která působí svým rozsahem prakticky po celém světě 

a zasahuje podle míry otevřenosti a uzavřenosti všechny státní (národní) tržní 

prostory a alianční tržní seskupení. 

 Alianční konkurenci zasahující svým rozsahem pouze jednotlivé nadnárodní 

tržní prostory a seskupení, která se účelově vytvářejí jako ekonomická 

sdružení konkrétních států. 

 Národní konkurenci působící teritoriálně na území jednoho státu v rámci 

struktury makroekonomických a mikroekonomických pravidel dané tržní 

společnosti. 

 Meziodvětvovou konkurenci představující konkurenty, kteří působí ve více než 

jednom odvětví, a také substituenty jako konkurenty, kteří se snaží z jednoho 

odvětví ekonomiky přecházet do jiného. 

 Odvětvovou konkurenci zahrnující takové konkurenty, kteří působí v rámci 

odvětví ekonomiky a v nich se nacházejících trhů. 

 Komoditní konkurenci představující konkurenty vyrábějící nebo distribuující 

stejné nebo podobné produkty zahrnuté v komoditní klasifikaci EU. [3] 

 

Druhy konkurence z mikroekonomického pohledu lze znázornit daným schématem. 

 

Obr. 2.1: Členění konkurence 

 

 konkurence napříč trhem 

Konkurence konkurence na straně poptávky    cenová 

 konkurence na straně nabídky  necenová 

           dokonalá   monopolní 

           nedokonalá   konkurence 

  oligopol 

  monopol 

Zdroj: [11] 
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Formy konkurence z pohledu mikroekonomie 

 

Konkurence napříč trhem je vyznačována tím, že výrobci chtějí prodat vše, co vyrobili 

za účelem dosažení co největšího zisku a naopak spotřebitelé se snaží v co největší možné 

míře uspokojit své potřeby a přání nákupem zboží a za co nejnižší cenu. Rovnovážný stav 

existuje určitým kompromisem mezi poptávkou a nabídkou. [2, 11] 

Konkurence na straně poptávky představuje určitý střet zájmů jednotlivých 

spotřebitelů vstupujících na trh. Každý spotřebitel touží nakoupit co nejvíce požadovaného 

zboží za co nejnižší ceny a to i na úkor ostatních spotřebitelů. [2, 11] 

Konkurence na straně nabídky nastává v případě, kdy výrobce vstupuje na trh 

s účelem prodat co největší množství zboží za co nejvýhodnějších podmínek směřujících 

k maximalizování jeho zisku. Druhým cílem je oslabování pozic svých konkurentů. Tento 

druh konkurence se dále rozlišuje na cenovou konkurenci, při které výrobci používají řadu 

metod k maximalizaci svých zisků a minimalizaci zisků konkurentů. Dalším typem 

konkurence na straně nabídky je necenová konkurence, která je založena na snaze výrobce 

získat si zákazníka odlišnými metodami, než je cenová konkurence. V dokonalé konkurenci 

existuje velké množství konkurentů na straně nabídky i na straně poptávky a rovněž napříč 

trhem. Monopolní konkurence se vyznačuje jedním diferencovaným výrobkem s mnoha 

výrobci a s volným vstupem na trh. Je to tedy situace na trhu, která propojuje charakteristiky 

monopolu a čisté konkurence. V takovém prostředí mnoho podniků nabízí výrobky, které jsou 

si blízké, avšak ne zcela vzájemně nahraditelné. Oligopol nastane v případě, kdy na trhu je 

nabídka uskutečňována malým počtem prodávajících. Jedná se tedy o tržní situaci, ve které 

několik velkých prodejců výrobků dominuje na trhu. Konkurenti v tomto prostředí sledují 

detailně jeden druhého a často reagují na své cenové pohyby. [2, 11]  

Monopol je situace na trhu, kdy pouze jeden dodavatel dodává jeden výrobek mnoha 

zákazníkům. Takže na tomto trhu není přítomná žádná konkurence. [2, 11] 

 

2.1.3 Konkurenční strategie 

 

Konkurenční strategii lze charakterizovat jako druh marketingové strategie, ve kterém 

propagační komunikace poznamenává konkurenční značky a zvýrazňuje přednosti produktu 

v porovnání s nimi. Konkurenční strategie vychází z vysoce náročného pochopení pravidel 

konkurence rozhodující o přitažlivosti určitého odvětví. [2, 12] 
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Čím více jsou si blízké strategie různých firem, tím většími jsou si vzájemnými 

konkurenty. Ve většině odvětví se konkurence člení na skupiny, které sledují odlišné strategie. 

Strategická skupina je taková skupina firem v odvětví, která monitoruje na daném cílovém 

trhu stejnou nebo podobnou strategii. Vstoupí-li firma do jedné ze skupin, členové této 

skupiny se stanou jejími hlavními konkurenty. Je nutné, aby firma znala kvalitu svých 

produktů, jejich vlastnosti a marketingový mix, služby nabízené zákazníkům, cenovou 

politiku, distribuční pokrytí, prodejní strategii a komunikační programy reklamy a prodeje 

všech svých konkurentů. [9] 

Podstatu výběru konkurenční strategie lze charakterizovat dvěma otázkami. První je 

možné definovat jako přitažlivost odvětví z pohledu dlouhodobé výnosnosti a faktory, které ji 

určují. Druhou hlavní otázku je možné definovat jako rozhodující činitelé, kteří určují 

vzájemné konkurenční postavení uvnitř odvětví. Finální cíl konkurenční strategie je možné 

chápat jako ztotožnění se s pravidly konkurence rozhodující o přitažlivosti odvětví a snažit se 

je změnit ve prospěch podniku.  

V jakémkoliv odvětví jsou pravidla konkurence rozdělena do pěti dynamických 

konkurenčních faktorů. Tyto faktory jsou charakterizovány jako vstup nových konkurentů, 

hrozba nových výrobků nebo služeb, dohadovací schopnost kupujících, dohadovací schopnost 

dodavatelů a soupeření mezi existujícími konkurenty. Vzájemné působení zmíněných pěti 

dynamických konkurenčních faktorů rozhoduje o způsobilosti firem v určitém odvětví mít 

takové zisky, které převyšují cenu vloženého kapitálu. V odvětvích, kde působení těchto pěti 

faktorů je příznivé, dosahuje mnoho konkurentů přitažlivých zisků. [12]  

 

Obr. 2.2: Pět dynamických konkurenčních faktorů rozhodujících o výnosnosti odvětví 

 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

 

  

  

 

 

 

    Hrozba náhradních výrobků 

 

Zdroj: [12] 

Konkurenti 

v odvětví 
Kupující Dodavatelé 

Nové výrobky 

Dohadovací 

schopnost 

dodavatelů 

Dohadovací 

schopnost 

kupujících 
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V případě, že marketéři neznají aktivity konkurence, nemohou dobře navrhnout 

marketingovou strategii. Z tohoto důvodu je doporučováno pravidelné sledování pro potřeby 

marketingu u hlavních přímých konkurentů následující parametry jejich marketingových 

strategií:  

 jejich marketingové zdroje, kolik investují do médií, 

 jak v komunikaci prosazují své značky, 

 co komunikují, 

 jak budují své vztahy s médii, 

 jaká je jejich grafická prezentace. [6] 

 

Konkurenční výhoda vzniká v podstatě z hodnoty, kterou podnik dokáže vytvořit pro 

své zákazníky a která převyšuje vynaložené náklady podniku na její vytvoření. Existují dva 

základní typy konkurenční výhody. První typ je vůdčí postavení v nízkých nákladech a druhý 

typ je diferenciace. Možnosti posílení konkurenční výhody v jednom odvětví jsou vzájemné 

vztahy s podniky konkurujícími v příbuzných odvětvích. Ovšem ne vždy je možné takového 

vzájemného propojení dosáhnout. [12] 

Celkové prvenství v nákladech nastává, když se firma snaží o nejnižší výrobní 

a distribuční náklady proto, aby mohla dát nižší ceny oproti konkurenčním firmám, což ji 

umožní zvýšit svůj podíl na trhu. Diferenciace se vyznačuje tím, že firma se zaměřuje 

na vytvoření vysoce diferencovaných produktových řad a marketingových programů 

za účelem působení jako lídra dané třídy v odvětví. V případě, že cena nebude příliš vysoká, 

většina zákazníků pak bude preferovat tuto značku. Existuje také ještě jeden způsob 

konkurenční výhody a tím je zaměření firmy na několik tržních segmentů. [9] 

 

2.1.4 Vybrané metody analýzy konkurence - dotazování, pozorování 

 

V současnosti je nejvíce využívanou metodou pro sběr dat právě dotazování. Teprve 

v uplynulých padesátých letech se výzkumníci naučili získávat potřebné informace 

dotazováním. Existuje spoustu dotazovacích metod, ale všechny pojí závislost získaných 

údajů na zvolených otázkách. Dotazování je metoda sběru primárních dat, která je založena 

na přímém nebo zprostředkovaném kontaktu mezi výzkumníkem a dotazovaným podle 

předem předepsané formy otázek, která slouží ke sjednocování podmínek a následné 

usnadnění zpracování zjištěných výsledků. [5, 10] 
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Dle způsobu kontaktu s respondentem rozlišujeme jednotlivé typy dotazování. 

Osobní dotazování je nejvíce využívaným způsobem dotazování založeným 

na osobním kontaktu tazatele a respondenta tváří v tvář. Telefonické dotazování se řadí mezi 

hojně využívanou metodu dotazování. Tato metoda je založena na neosobním kontaktu 

prostřednictvím telefonického spojení mezi tazatelem a respondentem. Tuto metodu postupně 

vytlačuje metoda on-line dotazování, pomocí které se zjišťují informace od respondentů 

prostřednictvím dotazníků v e-mailech nebo častěji na webových stránkách. Nejméně 

rozšířenou metodou dotazování je písemné dotazování. [10] 

Standardizované ústní dotazování je charakteristické stejným pořadím otázek 

pro všechny respondenty. Jeho přednosti jsou jednoduchost vyhodnocení, srovnatelnost 

výsledků, vyloučení dalších vlivů při dotazování a není nutné využívat speciálně vzdělaných 

tazatelů. Mezi nevýhody se řadí závaznost zpracování, účelovost a nemožnost rozšíření otázek 

u jednotlivých respondentů. [14] 

Jeden z nejdůležitějších přehledových nástrojů, které jsou používány ke zjišťování 

údajů z tržního průzkumu, je dotazník. Ten obsahuje posloupnost otázek, které jsou určeny 

k získávání odpovědí o postojích, dojmech a domněnkách respondentů o produktu nebo 

problémech, které jsou podstatné pro marketéry. [2] 

Metoda pozorování se využívá v případech, kdy výzkumníka zajímají především 

smyslově vnímatelné skutečnosti. Oproti metodě dotazování umožňuje tato metoda využívat 

respondenty nepřímo, což znamená, že pozorování není závislé na jejich připravenosti 

poskytovat informace. [14] 

Pozorování je speciální způsob získávání primárních dat a provádět jej mohou jen 

vyškolení zaměstnanci. Obzvláště důležitý je systematický záznam výsledků pozorování. 

Pozorování se provádí podle předem připraveného scénáře. Úkolem scénáře je zabezpečit 

spolehlivost výsledků, hospodárný průběh pozorování a zabránit možným zkreslením. 

Důležité při pozorování je přesné vymezení cíle a podstatných rysů chování, které chceme 

zjistit. Rozlišujeme osobní pozorování, kdy pozoruje člověk a mechanické pozorování 

prováděné prostřednictvím technických zařízení. [4, 10] 

Využívány jsou i další varianty pozorování, podle toho, je-li pozorovaná situace 

přirozená nebo uměle vyvolaná, pozorování zřejmé či skryté, pozorování strukturované 

či nestrukturované a přímé nebo nepřímé. Charakteristickým rysem pozorování je, že probíhá 

bez aktivní účasti pozorovaného. [13] 

Hojně využívanou metodou pro analýzu konkurence je také mystery shopping. 

V tomto případě výzkumce vystupuje v roli zákazníka a předstírá zájem o koupi, informaci 
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nebo služby. Zkoumaný subjekt v daném okamžiku nemá povědomí o tom, že je sledován. 

Avšak při využívání této metody je nutné brát v úvahu, že je třeba se vyhnout jakémukoliv 

narušení soukromí zkoumaných osob. Metoda mystery shopping nebyla zvolena jako metoda 

sběru dat pro tuto bakalářskou práci, protože u služeb kadeřnictví je těžko realizovatelná. [1] 

 

2.2 Teoretická východiska služeb 

 

2.2.1 Definice služeb 

 

Služba je jedním ze dvou základních typů produktu, kdy produkt se obecně dělí 

na výrobky a služby. Služby jsou samostatně identifikovatelné, nehmotné činnosti poskytující 

uspokojení potřeb a ne vždy jsou spojeny s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce 

služeb někdy vyžaduje užití hmotného zboží. Službu lze definovat jako jakoukoliv aktivitu 

nebo výhodu, kterou je jedna strana schopna nabídnout druhé straně. V zásadě je nehmotná 

a nepřináší vlastnictví. Služba představuje aktivity, jež jsou poskytované osobou nebo firmou 

jiné osobě nebo firmě. [2, 8, 9] 

Změna rovnováhy hmotných a nehmotných prvků nabídek umožňuje firmám se odlišit 

od konkurence. Rozlišuje se pět kategorií nabídek. První kategorie je čistě hmotné zboží. 

V této kategorii s výrobky nejsou spojeny žádné služby. Druhá kategorie je hmotné zboží 

doprovázené jednou nebo více službami. Tato kategorie se vyznačuje tím, že prodej výrobků 

často závisí na kvalitě a dostupnosti souvisejících služeb. Třetí kategorie je hybridní nabídka 

vyznačující se stejnou měrou nabídky služeb i výrobku. Příkladem může být restaurace 

nabízející jídlo i obsluhu. Čtvrtou kategorií je služba doprovázena drobným zbožím. Pro tuto 

kategorii je typické, že nabídka je tvořena hlavní službou, doprovodnou službou a podpůrným 

zbožím. Pátá a poslední kategorie je čistá služba, kdy nabídka je tvořena pouze službou. 

Příkladem může být účes. [9] 

Pro marketing služeb jsou prioritní dvě klasifikační hlediska. Prvním tímto hlediskem 

je způsob poskytování služby. Zde je možné využít podrobnějšího členění: 

 služby závislé na strojích a zařízení 

o poskytované prostřednictvím plně automatizovaných zařízení, 

o poskytované prostřednictvím relativně neodborných operátorů, 

o poskytované prostřednictvím vysoce profesionálních operátorů. 

 služby závislé na lidech  
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o poskytované pomocí nekvalifikované pracovní síly, 

o poskytované pomocí kvalifikované pracovní síly, 

o poskytované pomocí odborníků vysokých kvalit. 

 

U druhého klasifikačního hlediska je nezbytné zmínit, že organizace, které poskytují 

služby vládě a státní správě, jsou nezávislé na zákaznickém hodnocení v podobné míře jako 

jiní poskytovatelé služeb. [1] 

 

2.2.2 Vlastnosti služeb 

 

Charakteristickými vlastnostmi služeb jsou: 

 nehmotnost, 

 pomíjivost, 

 absence vlastnictví, 

 neoddělitelnost, 

 proměnlivost. 

 

Služba má jednorázový charakter spotřeby, tudíž ji nemůže spotřebovávat po částech. 

U služeb není možná prohlídka designu, tvaru ani velikosti. Protože při nákupu služeb není 

možné se služby fyzicky dotknout, službu si prohlédnout, ověřit, přezkoušet, ochutnat, 

ohmatat, otestovat, je nutné při prodeji služby ji detailně popsat tak, aby zákazník měl jasnou 

představu o tom, čeho se mu nákupem služby dostane. Nákup služby bude ve své podstatě 

vždy nákupem něčeho nehmatatelného (např. účes, střih nebo jiná kadeřnická služba by měla 

být zobrazena na fotografii nebo obrázku). [1, 8] 

Užitná hodnota služby je velmi krátká, protože služba je dílem okamžiku. Počíná 

zahájením a ukončením realizace dané služby končí. Službu není možné vytvořit do zásoby, 

skladovat ani balit. Díky pomíjivosti služeb je možné pružně reagovat na nové požadavky 

zákazníků. Krátká užitná hodnota umožňuje častější spotřebovávání dané služby. Zákazník 

nemá možnost odebírat službu ze skladu ani si ji trvale rezervovat (např. stříhání vlasů trvá 

půl hodiny a nelze tento úkon zabalit, skladovat ani vytvořit do zásoby). [1, 8] 

Službu nelze vlastnit. Uživatel služby má ke službě přístup pouze po omezenou dobu. 

V ojedinělých případech je možné, aby poskytovatelé služeb proměnili absenci vlastnictví 

ve výhodu. V případě služeb je prokazování o tom, jestli byla nebo nebyla služba poskytnuta, 
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obtížné (např. barvení vlasů nemůže zákazník považovat po koupi za svou a ničí jinou službu, 

jak je tomu například při koupi oblečení, které už po nákupu jsou v našem vlastnictví). [9] 

Služby nelze oddělit od jejich poskytovatelů. Poskytuje-li zaměstnanec službu, stává 

se její součástí. Typickým znakem při poskytování služby je interakce mezi zákazníkem 

a poskytovatelem. Výsledek služby ovlivní jak poskytovatel, tak zákazník. Zákazník nemůže 

většinou oddělit službu od místa jejího poskytování a měl by respektovat, že výroba služby 

a její spotřeba se uskutečňují ve stejnou dobu. Službu nelze umístit na polici na zeď, aby byla 

kdykoliv koupena zákazníkem v případě jeho potřeby (např. barvení vlasů nelze provést bez 

zákazníka, kterému je služba poskytována. Kvalitu provedení služby ovlivní nejen dovednosti 

kadeřnice, ale také typ, délka a původní barva vlasů zákazníka). [1, 9, 16] 

U služeb je obtížnější standardizovat její parametry. Je tedy možné říci, že každý kus 

je originál. I přesto by snahou poskytovatelů služeb měla být jednotnost kvality, ochoty, 

postojů personálu k zákazníkovi, flexibility, ceny a času poskytování služby. Zákazník by 

neměl očekávat vždy stabilní provedení služby a neměnnou kvalitu služeb a to z důvodu, že 

služba je do určité míry závislá na lidech, kteří mají proměnlivé schopnosti. Služby jsou 

závislé na tom, kdo ji poskytuje a také kdy a kde je služba poskytována (např. stejný střih 

provede kadeřnice pokaždé jinak, není v lidských silách vytvořit dva naprosto totožné střihy. 

Na poskytování kadeřnických služeb působí spoustu faktorů – nálada, zdraví, emoce 

kadeřnice atd.). [1, 8, 16] 

Dominující nemateriálnost konečných produktů a spojení externího faktoru vzbuzují 

požadavek určité míry důvěry ve službu. Protože zákazník je součástí procesu přípravy služby 

i jejího vlastního uskutečnění, je schopen zhodnotit kvalitu služeb ještě před tím, než daná 

služba bude ukončena (např. zákazník musí důvěřovat své kadeřnici, že požadovanou službu 

provede kvalitně. Dobrý první dojem udělá na zákazníka samotné zázemí kadeřnictví jako je 

vzhled budovy, vybavení kadeřnictví a samotné pomůcky potřebné k vykonání služby). [14] 

 

2.2.3 Marketingový mix služeb 

 

Marketingový mix služeb je soubor nástrojů, pomocí kterých marketingoví manažeři 

vytváří vlastnosti služeb, které jsou nabízeny zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu je možné 

namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Cílem je uspokojení potřeb zákazníka 

a přinesení zisku pro organizaci. [15] 

Produkt (products) je vše, co podnik nabízí zákazníkovi k uspokojení jeho hmotných 

i nehmotných potřeb. Nejdůležitějším prvkem definujícím službu je právě kvalita této služby. 
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Služba představuje složitý určitý produkt, který lze definovat jako soubor hmotných 

a nehmotných prvků, které obsahují funkční, sociální a psychologické přínosy nebo výhody. 

Jako produkt může vystupovat myšlenka, služba nebo zboží, popřípadě kombinace všech tří 

výstupů. V případě rozhodování o produktu se zasahuje do oblasti jeho vývoje, životního 

cyklu, image značky a sortimentu produktů (např. produktem v kadeřnictví jsou střihy, účesy, 

barvení, melírování a další služby, které jsou sepsány v ceníku kadeřnictví). [7, 15] 

Cena (price) je množství peněz, které je požadováno za transfer produktů a služeb 

od dodavatele nebo poskytovatele služeb ke spotřebitelům. Cena se stává významným 

ukazatelem kvality z toho důvodu, že služba má nehmotný charakter. Z neoddělitelnosti 

služby od jejího poskytovatele vyplývají další specifika při tvorbě cen služeb (veškeré ceny 

služeb kadeřnictví jsou uvedeny v ceníku, např. pánské stříhání 60 Kč). [2, 15] 

Distribuci (place) lze obecně definovat jako sérií kroků, která zahrnuje dodávku 

výrobku nebo služby od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Distribuce se snaží o usnadnění 

přístupu zákazníků ke službě. Zahrnuje umístění služby, popřípadě volbu zprostředkovatele 

dodávky služby (např. v kadeřnictví je využíván přímý distribuční kanál, tzn. kadeřnice 

poskytuje službu osobně a ihned zákazníkovi bez využití prostředníků). [2, 15] 

Materiální prostředí (physical evidence) napomáhá ke zhmotnění služby. Je důkazem 

o vlastnostech a kvalitě služeb. Může být v mnoha formách – od vlastní budovy, kde je služba 

poskytována až po brožuru, která vysvětluje nabízené služby (např. v kadeřnictví jsou 

využívány webové stránky konkrétního kadeřnictví, samotná budova, ve které jsou služby 

poskytovány nebo různé druhy letáčků či brožur). [7, 15] 

Lidé (people) napomáhají a usnadňují vzájemnou interakci mezi poskytovatelem 

služeb a zákazníkem. Poskytovatelé služeb mají přímý vliv na kvalitu nabízených služeb. 

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

by se měl zaměřit na výběr, vzdělávání a motivování svých zaměstnanců. O nic méně 

je důležité určení pravidel svým zákazníkům (např. lidé, kteří jsou zainteresovány 

do poskytování služeb kadeřnictví, jsou zákazníci a samotná kadeřnice). [7, 15] 

Procesy (processes) slouží k usnadnění a řízení poskytování služeb zákazníkům. 

Vzájemné působení mezi zákazníkem a poskytovatelem služby během procesu poskytování 

služby je příčinou podrobnějšího zaměření na způsob poskytování služby. Důležité je 

provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a ulehčovat jednotlivé 

kroky, ze kterých se procesy tvoří (např. pokud má zákazník zájem o určitou kadeřnickou 

službu, je nutné, aby se osobně dostavil do kadeřnictví. Samotný proces bude vykonávat 

kadeřnice, ale bude také ovlivněn zákazníkem). [7, 15]   
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3 CHARAKTERISTIKA KADEŘNICTVÍ ŠEDÁ 

 

3.1 Kadeřnictví Šedá 

 

3.1.1 Informace o Kadeřnictví Šedá 

 

Tab. 3.1: Základní údaje o kadeřnictví 

Název Kadeřnictví Šedá 

Sídlo  Mokrá-Horákov 348, BRNO – venkov, 664 04 

Právní forma podnikání Živnost ohlašovací řemeslná 

Identifikační číslo 13032721 

Majitel Jana Šedá 

Tel. 739 820 425 

 

Kadeřnictví působí v obci Mokrá-Horákov již od 25. května 1992, kdy jej založila 

jeho tehdejší i nynější majitelka Jana Šedá spolu s I.Wošitzkou. Obě dvě zakladatelky 

v minulosti pracovaly jako kadeřnice v tomto kadeřnictví, které neslo název Kadeřnictví 

Šedá-Wošitzká. V roce 2005 I. Wošitzká ukončila působení v kadeřnictví a na její místo 

nastoupila dcera majitelky J. Šedé Miluše Ambrožová. Kadeřnictví bylo přejmenováno 

na Kadeřnictví Šedá.  

V současné době je v kadeřnictví zaměstnána 1 kadeřnice. Zákazníci mohou využít 

služeb v tomto salonu na základě předchozí objednávky, ale také bez objednání, avšak pouze 

ve vymezené dny. Zákazníkem mohou být jak dámy, tak pánové i děti. Je tedy určeno 

pro celou rodinu. Kadeřnictví navštíví průměrně 7-10 zákazníků denně. V kadeřnictví jsou 

dodržovány veškeré bezpečnostní i hygienické podmínky. [26] 

 

3.1.2 Okolí Kadeřnictví Šedá 

 

Jak již bylo zmíněno dříve, kadeřnictví působí v malé obci Mokrá-Horákov. Tato obec 

se nachází v okrese Brno venkov a spadá pod Jihomoravský kraj. Obec se rozkládá asi 15 km 

východně od centra Brna a 7 km severně od města Šlapanice. Mokrá-Horákov se dělí na dvě 

části, konkrétně Horákov a Mokrá. Vesnice leží v průměrné výšce 330 m nad mořem. 

Celková katastrální plocha obce je 1 217 ha. Více než polovina výměry je porostlá lesem. 
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V obci se také nachází významná cementárna společnosti Českomoravský cement a známá 

jeskyně Pekárna. [22, 24] 

Počet obyvatel obce k 1.7.2011 činil 2 704 obyvatel, z toho 1 297 mužů a 1 407 žen. 

Nejvíce obyvatel obce je ve věkové kategorii 15-59 let, konkrétně v tomto věkovém rozmezí 

se nachází 1 679 lidí žijících na území obce. [23] 

 

Tab. 3.2: Počet organizací/subjektů v obci v roce 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: [23] 

 

3.1.3 Marketingový mix Kadeřnictví Šedá 

 

Jelikož kadeřnictví poskytuje služby nikoliv výrobky, jedná se o marketingový mix 

služeb. Tento marketingový mix je tvořen produktem, cenou, distribucí, materiálním 

prostředím, lidmi, komunikací a procesy. 

 

Produkt 

 

V případě kadeřnictví se produktem rozumí nabízené kadeřnické služby. Kadeřnictví 

Šedá nabízí následující služby: mytí, stříhání (pánské, dámské, dětské), vodová, foukaná, 

Druh organizace/subjektu počet 

Státní organizace - počet subjektů 2 

Akciové společnosti - počet subjektů 4 

Obchodní společnosti - počet subjektů 27 

Družstevní organizace - počet subjektů 2 

Peněžní organizace - počet subjektů 0 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 400 

Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 0 

Svobodná povolání - počet subjektů 20 

Ostatní právní formy - počet subjektů 50 

Počet subjektů bez zaměstnanců 173 

Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 23 

Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 7 

Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 3 

Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 2 

Počet podnikatelských subjektů celkem 507 
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trvalá, barvení, melírování, masáž hlavy, použití krému, tužidla, barevného tužidla a laku 

na vlasy. Nabídka služeb není široká. Kadeřnictví používá výrobky značky Schwarzkopf. 

Zákazníci mají také možnost modeláže nehtů, barvení obočí a řas, epilace a péče o pleť přímo 

v kadeřnictví. Tyto služby neposkytuje kadeřnice, ale kosmetička pracující ve vedlejší 

místnosti. 

 

Cena 

 

Ceny jednotlivých služeb kadeřnictví jsou uvedeny v ceníku, který mají zákazníci 

k dispozici v kadeřnictví. Tento ceník je přiložen v příloze č. 7. Do cen jsou zahrnuty náklady 

na pořízení používaného produktu na službu (např. barva na vlasy, lak, tužidlo), nepřímé 

náklady a zisk kadeřnictví.  

Kadeřnictví má objektivně stanovené ceny, což znamená, že je stanoven fixní poplatek 

za určitou službu. Ceny tedy nelze upravit na základě hodnoty vnímané zákazníkem. 

Kadeřnictví využívá odstupňované ceny, konkrétně cena stříhání vlasů je odlišná pro pány, 

dámy nebo děti. Kadeřnické služby pro cenové účely spadají do kategorie služby regulované 

trhem.  

 

 Distribuce 

 

V kadeřnických službách je výroba, distribuce a spotřeba jediným procesem. Cílem 

distribuce je zpřístupnění služeb kadeřnictví jejím zákazníkům. V kadeřnictví je využíván 

přímý prodej služeb a to z toho důvodu, že existuje neoddělitelnost služby od jejího 

provozovatele. V případě Kadeřnictví Šedá musí zákazník jít k poskytovateli služby - do 

kadeřnictví. Kadeřnictví nenabízí možnost, že by kadeřnice chodila do domů či bytů 

zákazníků poskytovat kadeřnické služby.  

Provozovna kadeřnictví je umístěna v centru obce, kde se také nachází obchod, 

restaurace, veterinární ordinace, zdravotní středisko, pošta, škola, koupaliště, knihovna 

a trafika. Její umístění je tedy velmi dobré. Interiér budovy je přizpůsoben venkovskému 

kadeřnictví, tudíž se nemůže rovnat městským kadeřnickým salonům. 
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Otevírací doba: 

Tab. 3.3: Otevírací doba Kadeřnictví Šedá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiální prostředí 

 

Protože materiální prostředí působí na více smyslů najednou a zákazník vnímá 

informace o prvcích bez toho, aby na ně zaměřil svou pozornost, je velmi důležité, aby se 

kadeřnictví na něj zaměřilo. Jelikož kadeřnictví nabízí služby, a ty jsou nehmotné, je nutné 

tyto služby nějakým způsobem zhmotnit. Toto umožňuje materiální prostředí. 

Exteriér zahrnuje budovu kadeřnictví, která má obdélníkový tvar a je barvy béžové. 

Před vstupem do budovy se nachází schody, které znemožňují bezbariérový přístup. Před 

budovou je venkovní osvětlení a parkoviště pro zákazníky. Velikost kadeřnictví je 52,02 m
2
. 

Exteriér kadeřnictví je v příloze č. 5. 

Interiér kadeřnictví je přizpůsoben venkovskému stylu. Vybavení kadeřnictví obsahuje 

2 kadeřnické stoly, 2 velká zrcadla, 2 židle pro zákazníky, 1 mycí box, 4 kadeřnické sušáky, 

5 židlí v čekárně, skříně a další důležité prostředky a vybavení pro provoz kadeřnictví. 

Kadeřnictví nepostrádá ani pomůcky a pracovní potřeby kadeřnice (např. nůžky, hřebínky, 

šampony, laky, tužidla, fény, střihací strojky, natáčky, kulmy atd.) V místnostech je 

dostatečné osvětlení i optimální teplota vzduchu. Interiér kadeřnictví je oranžovo-bílé barvy. 

Kadeřnictví nepostrádá klimatizaci v letních dnech, avšak nenabízí žádné letáčky, brožury 

nebo katalogy svým zákazníkům. Uvnitř kadeřnictví se nachází chodba, samotný pracovní 

prostor pro kadeřnici, čekárna pro zákazníky, WC, zázemí pro kadeřnici, pracovní prostor 

pro kosmetičku a místnost pro úklidové potřeby a prostředky. Fotografie interiéru je umístěna 

v příloze č. 5. 

Den Ranní směna Odpolední směna 

Po: zavřeno zavřeno 

Út: 7:30-11:00 13:00-17:00 

St: 7:30-11:00 13:00-17:00 

Čt: 7:30-11:00 13:00-17:00 

Pá: 7:30-11:00 zavřeno 

So: 
otevřeno dle 

objednávek 
zavřeno 

Ne: zavřeno zavřeno 
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Značení o tom, že se jedná o kadeřnictví, je pouze malým a nevýrazným písmem 

na hlavních dveřích budovy. Označení symboly a znaky (např. nůžky, hřebínek) kadeřnictví 

nevyužívá. Kadeřnictví nedisponuje vlastními internetovými stránkami. 

 

Lidé 

 

Kadeřnice je kontaktním pracovníkem, protože je v častém kontaktu se zákazníkem, 

podílí se na tvorbě nabídky služeb a má dobré komunikační schopnosti. Také může kadeřnice 

zákazníkovi poradit při výběru účesu, střihu nebo barvy. Kadeřnictví nezaměstnává žádné 

obsluhující pracovníky ani podpůrné pracovníky (např. uklízečka, údržbář). Koncepčním 

pracovníkem je majitelka kadeřnictví Jana Šedá, která spoluvytváří nabídku služeb, má cit 

pro zákazníky a zná jejich přání.  

V současnosti v kadeřnictví je zaměstnána pouze 1 kadeřnice M. Ambrožová, která se 

účastní různých seminářů zaměřených na kadeřnické služby. Kadeřnice má snahu se neustále 

v oboru zdokonalovat. Její osobní přístup ke každému zákazníkovi a ochota poradit zde 

vytvořili koncept příjemného prostředí s kvalitními službami a mnoha spokojenými 

zákazníky. Majitelka kadeřnictví Jana Šedá v kadeřnictví již nepracuje, ale i nadále se aktivně 

podílí na jeho provozu. Vede účetnictví firmy a spolu s kadeřnicí zajišťují potřebný materiál 

pro provoz kadeřnictví. 

 

Komunikace 

 

Kadeřnictví Šedá má velmi podceněnou komunikaci. Z komunikačního mixu realizuje 

osobní prodej. Při osobním prodeji se uskutečňuje prodej samotné služby, poskytování 

informací a budování a posilování vzájemných vztahů se zákazníky. Kadeřnictví má také 

zajištěnou existenci na Google mapě. Zákazníci mohou komunikovat s kadeřnictvím 

prostřednictvím telefonního kontaktu nebo osobní návštěvou kadeřnictví. 

 

Procesy 

 

Procesy přeměňují vstupy na výstupy. Tento proces se odehrává přímo v kadeřnictví. 

Po té, co se zákazník dostaví do kadeřnictví, vysvětlí kadeřnici, jakou službu by si přál. 

Kadeřnice pomocí vstupů (např. barva, lak, vlasy zákazníka atd.) uskuteční proces (např. 

stříhání, barvení, česání atd.) a tím vytvoří výstup (např. nový sestřih, účes, barva vlasů atd.).  
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V kadeřnictví jsou využívány liniové procesy v případě návštěvy kadeřnictví 

bez předchozí objednávky. Tyto procesy zahrnují příchod do kadeřnictví, vyčkání služby 

v čekárně, využití kadeřnických služeb. Následně zaplacení za poskytnutí služeb dle ceníku 

kadeřnictví.  

Mezi zakázkové procesy se řadí návštěva zákazníka na základě předchozí objednávky. 

Zákazníci se mohou objednat buď telefonicky na telefonním čísle uvedeném na dveřích 

budovy kadeřnictví, nebo osobně přímo v kadeřnictví.  

 

3.2 Konkurence působící v okolí 

 

Ve stejné obci, ve které působí Kadeřnictví Šedá, působí ještě dvě konkurenční 

kadeřnictví – Kadeřnictví Petra Rybová a Kadeřnictví Dana. Avšak každé kadeřnictví má 

provozovnu v jiné části obce. V obci působí také 2 kadeřnice, které navštěvují své zákazníky 

v místě jejich bydliště. Tyto kadeřnice nemají žádnou budovu k provozu kadeřnictví. 

Za hlavního konkurenta považuje vedení Kadeřnictví Šedá právě Kadeřnictví Petra Rybová 

a to z důvodu, že působí ve vzdálenosti cca 150 m od jejich kadeřnictví. Dalším důvodem je 

srovnatelná nabídka služeb i výše jejich cen.  

Jako konkurenta městského kadeřnictví považuje vedení kadeřnictví salon Klier a to 

z důvodu srovnatelné nabídky služeb, vysokého povědomí o existenci salonu mezi obyvateli 

obce a také častá návštěva tohoto salonu obyvateli obce. 

 

3.2.1 Kadeřnictví Klier 

 

Obr. 3.1: Logo Klieru 

 

 

 

Zdroj: [21] 

 

Sídlo:  Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno 

Otevírací doba: Po-So:  9:00-21:00 

   Ne:  10:00-20:00 
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Salony Klier se nachází vždy v obchodních centrech. Jejich pobočky se nacházejí 

ve městech Praha, Brno, České Budějovice, Cheb, Hradec Králové, Karlovy Vary, Kladno, 

Liberec, Mladá Boleslav, Olomouc, Ostrava, Opava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Teplice, 

Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Zlín, Znojmo. V Brně se nachází 5 poboček salonu Klier.  

Klier se prezentují největší sítí kadeřnických salonů v České republice. Kadeřnické 

služby poskytují bez objednání 7 dní v týdnu. [21]  

V salonu je možné zakoupit kvalitní vlasovou kosmetiku značek KLIER, L´OREAL, 

REDKEN, KERASTASE, PAUL MITCHELL, WELLA PROFESSIONALS, WELLA 

SYSTEM PROFESSIONAL, SCHWARZKOPF PROFESSIONAL. Dle průzkumu agentury 

Passion Communicatons je TOP 10 značek v oblasti vlasové kosmetiky Nivea, Avon, Garnier, 

L´oréal Paris, Oriflame, Dermacol, Vichy, Yves Rocher a Balea. [18, 20] 

Zákazníci tohoto salonu mohou zde zakoupit i dárkový poukaz pro své blízké. Salon 

nabízí mnoho kadeřnických služeb, mezi ně patří stříhání, barvení, regenerace, masáž vlasové 

pokožky, trvalá, prodlužování vlasů atd. [20] Fotografie salonu je v příloze č. 6. 

 

3.2.2 Kadeřnictví Petra Rybová 

 

Sídlo kadeřnictví:  Mokrá-Horákov 309, Brno - venkov 664 04 

Otevírací doba: Po-Pá: 15:00-19:00 

 

Dne 1. září 2002 vzniklo Kadeřnictví Petra Rybová působící ve stejné obci jako 

Kadeřnictví Šedá. [25] Protože tyto dvě kadeřnictví se nachází poměrně blízko sebe, jsou 

si vzájemně hlavními konkurenty. Také nabídka jejich služeb a ceny jsou na stejné úrovni. 

Kadeřnictví je pojmenováno po majitelce Petře Rybové. 

Kadeřnictví má provozovnu v přízemí panelového domu na sídlišti v obci. Jeho 

výhodou je bezbariérový přístup. Kadeřnictví nezaměstnává žádného zaměstnance. Jako 

jediná kadeřnice zde působí majitelka Petra Rybová. Kadeřnictví nabízí základní kadeřnické 

služby – např. stříhání pánské, dámské, dětské, barvení, foukaná, vodová nebo trvalá. 

Fotografie exteriéru kadeřnictví je umístěna v příloze č. 6. 

 

3.2.3 Kadeřnictví Dana  

 

Sídlo kadeřnictví:  Mokrá-Horákov 66, Brno - venkov 664 04 
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Otevírací doba: Pouze dle objednávek 

 

Kadeřnictví působí v obci Mokrá-Horákov, část Horákov a je to jediné kadeřnictví 

působící v této části obce. Název kadeřnictví byl zvolen po majitelce Daně Ryšánkové. 

Kadeřnictví nabízí svým zákazníkům základní kadeřnické služby – např. stříhání, barvení, 

mytí, foukaná, vodová atd. Kadeřnictví je v provozu ode dne 7. října 1992 a nemá žádného 

zaměstnance. [25] Jeho provoz zajišťuje paní Ryšánková jako majitelka a zároveň jako 

kadeřnice přímo v rodinném domě, ve kterém žije. Fotografie exteriéru Kadeřnictví Dana je 

v příloze č. 6. 

 

Tab. 3.4: Celkové srovnání služeb všech kadeřnictví 

Služba 

Název kadeřnictví 

Kadeřnictví Šedá Kadeřnictví Dana 
Kadeřnictví Petra 

Rybová 
Klier 

Mytí     

Stříhání - dámské     

Stříhání - pánské     

Stříhání - dětské     

Vodová     

Foukaná     

Trvalá     

Barvení     

Masáž hlavy     

Melír     

Okamžitá 

regenerace 
    

Trvalá Headlines     

Regenerační mytí     
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4 METODIKA VÝZKUMU 

 

Tato kapitola je věnována metodice výzkumu a to z toho důvodu, že je 

neodmyslitelnou součástí analýzy konkurence.  

Kapitola je rozdělena do dvou fází. Těmito fázemi jsou přípravná fáze a realizační 

fáze. Uvedené rozdělení lze odůvodnit tím, že stejným způsobem se dělí i proces 

marketingového výzkumu, který byl využit v bakalářské práci.  

 

4.1 Přípravná fáze 

 

Určení problému 

 

Problémem Kadeřnictví Šedá byla nízká návštěvnost v porovnání s konkurenčními 

kadeřnictvími působícími ve stejné obci i nedalekém Brně. Výzkumným problémem byla 

nedostačující komunikace kadeřnictví se zákazníky a nízká konkurenceschopnost kadeřnictví. 

 

Definování účelu 

 

Účelem výzkumu, prováděném v bakalářské práci, bylo nalezení a následné navrhnutí 

optimální komunikace se zákazníky a zkvalitnění konkrétních neatraktivních faktorů. 

 

Stanovení cíle 

 

Výzkumným cílem bylo srovnat konkurenční kadeřnictví s Kadeřnictvím Šedá, zjistit, 

v jakých oblastech jsou tyto kadeřnictví dokonalejší než Kadeřnictví Šedá a předložit takové 

návrhy pro Kadeřnictví Šedá, které by mohly zajistit lepší konkurenceschopnost tohoto 

kadeřnictví. Cílem výzkumu bylo rovněž přijetí nebo vyvrácení stanovených hypotéz. Cíl 

Kadeřnictví Šedá bylo zvýšit počet svých zákazníků. 

 

Rozpočet  

 

Rozpočet výzkumu byl naplánován na částku 1.700 Kč. Do této částky byla zahrnuta 

především doprava do kadeřnictví (z Ostravy do obce Mokrá-Horákov a zpět) a malou části se 
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na rozpočtu podílely náklady na tisk dotazníků a archu na pozorování. Další náklady spojené 

s výzkumem nevznikly. 

 

4.1.1 Dotazování 

 

Hypotézy 

 

Zvolené hypotézy byly zformulovány dle dřívější praktické zkušenosti vedení 

Kadeřnictví Šedá. Tyto hypotézy bylo nutné dalšími kroky výzkumu přijmout nebo vyvrátit. 

 

1. Nejvíce potencionálních zákazníků, kteří neznají Kadeřnictví Šedá, je ve věku 

15-25 let. 

2. Zákaznice, které postrádají v Kadeřnictví Šedá moderní služby kadeřnictví 

(prodlužování vlasů, česání společenských účesů a narovnání vlasů chemickou 

cestou), jsou nejčastěji ve věku 15-25 let. 

3. Většina lidí, kteří neznají Kadeřnictví Šedá, si při pohledu na jeho budovu 

nepředstaví, že se v ní poskytují služby kadeřnictví. 

4. Nejvíce zákazníků ve věku 26-35 let žijících v obci Mokrá-Horákov, preferují 

kadeřnictví působící v Brně. 

 

Vymezení základního a výběrového souboru 

 

Základním souborem byli muži i ženy starší 15 let (včetně), kteří žijí na území obce 

Mokrá-Horákov, což představuje 2 283 obyvatel a muži a ženy starší 15 let žijící v blízkém 

okolí. Věková hranice 15 let byla zvolena z důvodu, že u osob mladších 15 let je 

předpokládáno, že o výběru kadeřnictví i služby kadeřnictví rozhodují jejich rodiče. 

Výběrovým souborem byli muži i ženy starší 15 let (včetně) využívající služby kadeřnictví. 

Kvóty byly stanoveny jako 47 respondentů nakupujících služby v Kadeřnictví Šedá v období 

leden 2013 a 47 respondentů nakupujících tyto služby u konkurentů. Plánovaná velikost 

výběrového souboru byla 92 respondentů, což odpovídalo přibližně 4 % ze základního 

souboru. Stanovené kvóty byly zvoleny z důvodu zastoupení 50 % zákazníků Kadeřnictví 

Šedá a 50 % zákazníků konkurenčních kadeřnictví. Dotazování probíhalo v malém 

venkovském kadeřnictví a v malé obci, proto nebyl plánován větší počet respondentů. 
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Vymezení dotazování 

 

Pro získání primárních dat byl zvolen jako způsob sběru dat dotazování a jako typ 

dotazování bylo osobní dotazování. Dotazování bylo naplánováno přímo v prostorách 

Kadeřnictví Šedá a na ulicích obce Mokrá-Horákov. Sběr dat byl v plánu v období leden 

2013. Nástrojem sběru dat byl dotazník. Tento dotazník je umístěn v příloze č. 1.  

 

Předvýzkum 

 

Úkolem předvýzkumu bylo testování vytvořeného dotazníku a cílem bylo otestovat 

jeho logičnost, srozumitelnost, jednoznačnost jednotlivých otázek a také celkovou časovou 

náročnost zodpovězení otázek. Tato časová náročnost byla odhadována na 10 minut. 

Plánováno bylo provádění předvýzkumu 3. ledna 2013 pomocí malé skupiny 10 respondentů, 

kterou tvořili autorčini rodinní příslušníci a známí žijící v obci. Tato skupina respondentů byla 

ve složení 7 žen (což odpovídá 70 % ze všech členů předvýzkumu) a 3 mužů (což odpovídá 

30 % ze všech členů předvýzkumu). Časová náročnost celého předvýzkumu byla odhadována 

na 40 minut. 

 

Časový harmonogram dotazování 

 

Časový harmonogram dotazování byl vytvořen pro lepší plánování a organizaci práce. 

Nejprve bylo nezbytné stanovení jednotlivých činností v posloupnosti, jak následují za sebou.  

 

Tab. 4.1: Časový harmonogram dotazování 

Činnosti 
Měsíce 

Prosinec 2012 Leden 2013 Únor 2013 Březen 2013 

Definování problému 

a cíle výzkumu 
1.12. - 3.12.    

Předvýzkum  3.1.    

Sběr dat  24.1. - 31.1. 4.2. - 7.2.  

Zpracování dat    8.3. - 13.3. 

Analýza dat    14.3. - 20.3. 

Návrhy a doporučení    22.3. - 25.3. 
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4.1.2 Pozorování 

 

Hypotézy 

 

Zvolené hypotézy byly stanoveny na základě autorčiny osobní dřívější zkušenosti 

a zkušeností jejích známých navštěvujících Kadeřnictví Petra Rybová a Kadeřnictví Dana. 

 

5. Kadeřnictví Petra Rybová nenabízí možnost nákupu vlasové kosmetiky. 

6. Salon Klier nedisponuje vlastní čekárnou pro své zákazníky. 

7. Kadeřnictví Dana nedisponuje vlastními internetovými stránkami. 

 

Bylo naplánováno pozorování ve třech konkurenčních kadeřnictvích – Klier, 

Kadeřnictví Petra Rybová a Kadeřnictví Dana. Důraz při pozorování byl kladen na produkt, 

cenu, distribuci, materiální prostředí, procesy, personál a komunikaci. Využitým nástrojem 

výzkumu byl arch na pozorování, jehož šablona je umístěna v příloze č. 2 a konkrétní 

vyhodnocení pozorování je v příloze č. 3. 

 

Časový harmonogram pozorování 

 

Pro pozorování bylo nutné stanovit si datum pozorování pro každé kadeřnictví. 

 

Tab. 4.2: Časový harmonogram pozorování 

Pozorované kadeřnictví Datum pozorování 

Kadeřnictví Petra Rybová 15.2.2013 

Kadeřnictví Dana 15.2.2013 

Klier 15.2.2013 

 

4.2 Realizační fáze 

 

Sekundární data byla získána z oficiálních internetových stránek konkurenčního 

kadeřnictví a obce Mokrá-Horákov. Sekundární data o Kadeřnictví Šedá byla získána 

z účetnictví a jiné podnikové evidence kadeřnictví. Interní data byla nasbírána osobními 

schůzkami s majitelkou kadeřnictví i zaměstnanou kadeřnicí. Vzájemné domluva se 

uskutečňovala prostřednictvím e-mailu nebo telefonního kontaktu.  
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4.2.1 Dotazování 

 

Sběr primárních dat 

 

Sběr dat proběhl na dvou místech. Prvním místem byly prostory Kadeřnictví Šedá, kde 

bylo dotazováno 47 stávajících zákazníků. Dotazníky byly umístěny v prostorách kadeřnictví 

a pro jejich vyplnění byly předloženy zákazníkům kadeřnicí. Druhým místem sběru dat bylo 

území obce Mokrá-Horákov, konkrétně sídliště obce. Hlavními důvody výběru sídliště jako 

místa sběru dat byla hustá koncentrace obyvatel obce a malá vzdálenost od Kadeřnictví Šedá. 

Na tomto místě bylo dotazováno 67 respondentů autorkou osobně. Celkem bylo dotazováno 

114 respondentů, což odpovídalo 5 % ze základního souboru. Oproti plánu byl počet 

respondentů navýšen o 1 % a to z důvodu větší reprezentativnosti výběrového souboru. Sběr 

dat byl uskutečněn vždy v ranních i odpoledních hodinách ve všední pracovní dny, ale 

i o víkendu.  

Při osobním dotazování se nevyskytl žádný vážný problém. Pouze některé otázky 

musely být respondentovi opakovány, popřípadě vysvětlovány. Vyskytli se také respondenti, 

kteří nebyli ochotni dotazník vyplnit. Většinou jako důvod neochoty při vyplňování dotazníku 

byl uváděn nedostatek času. 

 

Zpracování dat 

 

Po dosažení konečného počtu 114 respondentů byly dotazníky zkontrolovány, zda jsou 

zodpovězeny všechny otázky. Vše bylo v pořádku a žádný dotazník nemusel být vyloučen 

z dalšího zkoumání.  

Po kontrole byla získaná data zpracována pomocí programu SPSS a MS Office Excel. 

V Excelu byla vytvořena datová matice, do které byly převedeny všechny zakódované 

odpovědi respondentů. Následně byla tato data přenesena do programu SPSS. V tomto 

programu byly vytvořeny grafy a tabulky potřebné k bakalářské práci. Na základě faktů 

vyplývajících z tabulek a grafů byly v závěru bakalářské práce předloženy návrhy 

a doporučení kadeřnictví.  

 

4.2.2 Pozorování 
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Pozorování konkurenčních kadeřnictví bylo uskutečněno v únoru 2013. Všechny 

kadeřnictví byly navštíveny autorkou osobně ve všední pracovní dny. Čas pozorování byl 

stanoven na odpolední hodiny z důvodu vyšší návštěvnosti.  

Pozorované oblasti byly obodovány 0-1 bodem u každého kadeřnictví. Následně byly 

všechny body sečteny v rámci kategorií i jednotlivých kadeřnictví. Zjištěné výsledky byly 

přeindexovány a následně vynásobeny přikládanou váhou jednotlivých kategorií. Váhy 

kategorií byly zvoleny na základě konzultace s kadeřnicí z Kadeřnictví Šedá. Nejlepší pozici 

ve vybrané kategorii mělo kadeřnictví, které získalo nejvyšší počet bodů. Ve všech 

4 kadeřnictvích byly pozorovány následující kategorie: produkt, cena, distribuce, personál, 

materiální prostředí, procesy a komunikace. K vyhodnocení výsledků pozorování bylo nutné 

stanovit jednotlivé váhy ke kategoriím.  

Tab. 4.3: Přidělené váhy ke kategoriím 

Kategorie Váha 

Produkt 15 

Cena 10 

Distribuce 10 

Personál 25 

Materiální prostředí 15 

Procesy 15 

Komunikace 10 

Celkem 100 

 

Po vynásobení jednotlivých indexů váhou se dospělo ke konečným výsledkům. 

Celkem mohla jednotlivá kadeřnictví získat 100 bodů. Vyhodnocení pozorování formou grafů 

je přiloženo v příloze č. 9. 

Prvním pozorovaným kadeřnictvím byl salon Klier. Pozorování Klieru se uskutečnilo 

15. února 2013 stejně jako u dalších dvou konkurenčních kadeřnictví. Na základě domluvy 

s vedoucími poboček bylo zjištěno, že ceník není možné vyfotografovat. Ale veškerá nabídka 

služeb byla vedoucími detailně popsána a vysvětlena. Druhým pozorovaným kadeřnictvím 

bylo Kadeřnictví Petra Rybová. Pozorování tohoto kadeřnictví se uskutečnilo okolo 

16. hodiny autorkou osobně. V době pozorování byla v kadeřnictví majitelka paní Petra 

Rybová. Posledním pozorovaným kadeřnictvím bylo Kadeřnictví Dana. Kadeřnictví bylo 

navštíveno autorkou v odpoledních hodinách. V okamžiku návštěvy byla i zde přítomná 

majitelka paní Dana Ryšánková.   
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5 ANALÝZA KONKURENCE KADEŘNICTVÍ 

 

Výběrový soubor byl tvořen 114 respondenty využívajícími kadeřnické služby. 

Identifikační otázky byly zaměřeny na pohlaví, věkovou kategorii, nejvyšší dosažené vzdělání 

a místo bydliště. Pozorována byla 4 kadeřnictví v 7 kategoriích. 

Tabulka (Tab. 5.1), zobrazena pod textem, umožňuje ověření hypotézy č. 4: Nejvíce 

zákazníků ve věku 26-35 let žijících v obci Mokrá-Horákov, preferuje kadeřnictví působící 

v Brně. Tato hypotéza je na základě uvedené tabulky vyvrácena, protože více než polovina 

zákazníků ve věku 26-35 let preferuje kadeřnictví působící v obci Mokrá-Horákov. Konkrétně 

65,2 % respondentů v této věkové kategorii navštěvuje kadeřnictví v obci a 34,8 % 

respondentů v této věkové kategorii preferuje kadeřnictví v Brně. Toto zjištění je překvapující 

a zároveň pozitivní pro Kadeřnictví Šedá. Bylo předpokládáno, že většina obyvatel obce 

pracuje v nedalekém Brně, tudíž i návštěvu kadeřnictví tito lidé uskuteční ve městě 

po pracovní době. 

 

Tab. 5.1: Preference městských kadeřnictví u zákazníků 

Preference zákazníků kadeřnictví dle místa bydliště 

Kde bydlíte? 

Do jaké věkové kategorie patříte? 

15-25 26-35 36-45 46-55 
56 a 

více 

Mokrá-

Horákov 

Kde se kadeřnictví, 

které navštěvujete 

nejčastěji, nachází? 

v Brně   42,3 % 34,8 % 20,8 % 15,8 % 0,0 % 

v obci Mokrá-

Horákov 

  
57,7 % 65,2 % 79,2 % 84,2 % 100,0 % 

jinde Kde se kadeřnictví, 

které navštěvujete 

nejčastěji, nachází? 

v Brně   100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

v obci Mokrá-

Horákov 

  
0,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

5.1 Upřesnění postrádaných služeb 

 

Z výzkumu vyplynulo (Obr. 5.1), že nejčastější důvod, proč potencionální zákazníci 

nenavštěvují Kadeřnictví Šedá, je úzká nabídka služeb. Konkrétně tento důvod uvedlo 33,3 % 

dotazovaných. Tito zákazníci nelézají postrádané služby u konkurenčních kadeřnictví. Toto 

zjištění bylo očekávané a zároveň je pro Kadeřnictví Šedá negativním poznatkem. Tento fakt 

je možné odůvodnit tím, že kadeřnictví nabízí jen základní kadeřnické služby a svou nabídku 
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dlouhou dobu nerozšířilo o žádnou službu. Vedení kadeřnictví by mělo zaměřit největší část 

své pozornosti právě na rozšíření své nabídky služeb. 

 

Obr. 5.1: Důvody potencionálních zákazníků k nenavštěvování Kadeřnictví Šedá 

 
 

Z následující tabulky (Tab. 5.2) lze vyčíst, jaké konkrétní služby potencionální 

zákazníci postrádají v Kadeřnictví Šedá. Nejvíce služeb postrádají ženy ve věku 15-25 let. 

Pouze 2 muži uvedli, že postrádají jiné služby, než jim byly nabídnuty. Mezi nejvíce 

zákazníky postrádané služby patří česání společenských účesů, které označilo 

13 dotazovaných žen. Je možné, že k této skutečnosti přispělo časté konání plesů, hodů 

a jiných společenských událostí v obci a blízkém okolí. Druhou nejvíce postrádanou službou 

je prodlužování vlasů, které vyznačilo 5 respondentek mladšího věku. Tato služba je čím dál 

více oblíbená u zákaznic. Méně postrádanými službami jsou žehlení vlasů a narovnání vlasů 

chemickou cestou. Nejméně služeb postrádají zákazníci ve věkové kategorii 56 a více let. 

Všechna zjištění byla předpokládána. Zvláště postrádání služby česání společenských účesů 

bylo očekávané, protože se v kadeřnictví už několikrát objevily zájemkyně o tuto službu. 

Poznatky jsou pro kadeřnictví negativní, protože je postrádáno poměrně hodně služeb a je 

nezbytné některé z nich zařadit do nabídky služeb.  
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Tab. 5.2: Přehled postrádaných služeb dle věku a pohlaví respondenta 

Postrádané služby v Kadeřnictví Šedá 

Jakého jste pohlaví? 

Do jaké věkové kategorie patříte? 

15-25 26-35 36-45 46-55 
56 a 

více 

muž Jaké služby v 

Kadeřnictví Šedá 

postrádáte? 

jiné  9,1 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 

žádné  
27,3 % 18,2 % 27,3 % 9,1 % 0,0 % 

žena Jaké služby v 

Kadeřnictví Šedá 

postrádáte? 

narovnání vlasů 

chemickou cestou 

 
2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

prodlužování vlasů  11,4 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

česání 

společenských účesů 

 
20,0 % 11,4 % 2,9 % 2,9 % 0,0 % 

žehlení  0,0 % 5,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

jiné  0,0 % 5,7 % 2,9 % 8,6 % 2,9 % 

žádné  2,9 % 5,7 % 2,9 % 5,7 % 25,7 % 

 

Dotazováním se potvrdila stanovená hypotéza č. 2: Zákaznice, které postrádají 

v Kadeřnictví Šedá moderní služby kadeřnictví (prodlužování vlasů, česání společenských 

účesů a narovnání vlasů chemickou cestou), jsou nejčastěji ve věku 15-25 let. Tuto hypotézu 

lze přijmout.  

Z následujícího grafu (Obr. 5.2), lze vyčíst, že kadeřnictví byla pozorována v kategorii 

produkt. Zde bylo sledováno, zda kadeřnictví nabízí možnost nákupu vlasové kosmetiky, 

celková šířka nabídky služeb, nabídka balíčku služeb a zda kadeřnictví poskytuje služby 

holičství. V této kategorii mohla kadeřnictví získat maximálně 15 bodů. 

Nejlepší pozici v oblasti produktu má salon Klier, který obdržel 13,9 bodů. Salon 

nabízí zákazníků možnost koupě vlasové kosmetiky na místě a pro pány nabízí služby 

holičství. Zákazníkům je také nabídnut balíček služeb. Zbývající 3 kadeřnictví (Kadeřnictví 

Šedá, Kadeřnictví Dana, Kadeřnictví Petra Rybová) získala stejný počet bodů (2,3 bodů). 

Všechny 3 venkovská kadeřnictví obdržela body pouze za šířku své nabídky služeb. Získala 

stejný počet bodů, protože tyto 3 kadeřnictví mají vzájemně srovnatelnou nabídku služeb. 

Tyto výsledky byly předpokládány, protože salon Klier je městské kadeřnictví, na rozdíl od 

ostatních pozorovaných kadeřnictví. Z tohoto důvodu je u něj předpokládaná širší nabídka 

služeb. Pro Kadeřnictví Šedá je toto zjištění negativní a kadeřnictví by se mělo pokusit rozšířit 

svou nabídku služeb. Tímto krokem by Kadeřnictví Šedá získalo určitou konkurenční výhodu 

oproti zbývajícím 2 venkovským kadeřnictvím. 
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Obr. 5.2: Prvek produkt 

 

 

Na základě zjištěných poznatků z pozorování, lze přijmout hypotézu č. 5: Kadeřnictví Petra 

Rybová nenabízí možnost nákupu vlasové kosmetiky. 

 

5.2 Specifikace komunikace  

 

Na grafu (Obr. 5.3), uvedeném níže, je zobrazen způsob, jakým se dotazovaní 

dozvěděli o svém kadeřnictví. Z tohoto grafu je zřejmé, že nejčastěji se zákazníci dozvěděli 

o svém kadeřnictví prostřednictvím doporučení od známých. Konkrétně tuto možnost zvolilo 

57,7 % respondentů. Druhý nejčastější způsob, jak kadeřnictví oslovila své zákazníky, byl 

prostřednictvím internetu na vyhledávačích nebo pomocí vlastních oficiálních webových 

stránek. Tuto možnost odpovědi zvolilo celkem 14,6 % respondentů. Svou odpověď 

v nabízených možnostech nenašlo 13,8 % respondentů a zvolilo možnost „jiné“. V dnešní 

době je fenoménem sociální síť, převážně Facebook. Touto formou se o svém kadeřnictví 

dozvědělo 9,2 % dotazovaných. Pouze nepatrný počet respondentů uvedl, že své kadeřnictví 

objevil prostřednictvím reklamy v médiích a slevových portálů. Poznání, že nejvíce zákazníků 

objevilo své kadeřnictví na základě doporučení od známých, bylo očekáváno. Není 

tajemstvím, že dobrá zkušenost se šíří rychle a je nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější zdroj 

informací. V současnosti se značná část marketingového boje odehrává na internetu, ať už 

prostřednictvím sociálních sítí nebo oficiálních webových stránek firmy. Z tohoto důvodu 

by bylo pro Kadeřnictví Šedá výhodné zapojit se do tohoto boje na internetu. Kadeřnictví 

Šedá by mělo celkově rozšířit svou komunikaci. 
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Obr. 5.3: Komunikace se zákazníky 

 

V tabulce (Tab. 5.3), zobrazené níže, je znázorněno, zda existuje závislost mezi věkem 

respondenta a způsobem, jakým se dozvěděl o svém kadeřnictví. Z této tabulky vyplývá, 

že pouze v případě sociálních sítí existuje závislost. Toto tvrzení je možné podložit faktem, 

že 0,022 < 0,05. Konkrétně tabulka sděluje, že se respondent orientoval dle svého věku při 

volbě tohoto druhu nalezení svého kadeřnictví. Jednotlivé tabulky Chi-Square k faktorům jsou 

umístěny v příloze č. 8. 

 
Tab. 5.3: Závislost věku a způsobu komunikace 

IO – Věková kategorie Chi-Square 

Internet 0,296 

Doporučení od známých 0,413 

Reklama v médiích 0,163 

Slevové portály 0,464 

Sociální sítě 0,022 

Jiné 0,208 

 

Z tabulky (Tab. 5.4) je možné zjistit, jakým způsobem jednotlivá kadeřnictví získávají 

nové zákazníky. Všechna kadeřnictví, nacházející se v obci, získala nejvíce potencionálních 
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zákazníků prostřednictvím doporučení od známých – přibližně 76 % zákazníků. Tento způsob 

komunikace kadeřnictví neovlivní, záleží na zkušenostech stávajících zákazníků, kteří své 

reference předávají dále svým blízkým. Tento způsob komunikace je nazýván Word-of-

Mouth. Kadeřnictví mají tedy dobrou pověst v obci. Jediné městské kadeřnictví Klier získává 

nejvíce svých zákazníků z internetu. Je to taky jediné sledované kadeřnictví, které má 

v současnosti vlastní internetové stránky. Nejméně nových zákazníků získávají kadeřnictví 

prostřednictvím slevových portálů a reklamy v médiích, konkrétně žádný zákazník se 

nedozvěděl o svém kadeřnictví prostřednictvím zmíněných slevových portálů a reklamou 

v médiích oslovila své zákazníky pouze kadeřnictví skrývající se pod položkou „jiné“. 

Kadeřnictví Šedá má srovnatelné výsledky jako jeho hlavní konkurent Kadeřnictví Petra 

Rybová. 

 

Tab. 5.4: Komunikace jednotlivých kadeřnictví 

Komunikace jednotlivých kadeřnictví 

 

Jaké kadeřnictví navštěvujete? 

Klier 
Kadeřnictví 

Šedá 

Kadeřnictví 

Petra 

Rybová 

Kadeřnictví 

Dana 
jiné 

Kde jste se o 

kadeřnictví, které 

navštěvujete, 

dozvěděl(a)? 

internet  87,5 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 17,6 % 

doporučení od známých  0,0 % 76,3 % 76,2 % 76,9 % 23,5 % 

reklamy v médiích  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,5 % 

slevové portály  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

sociální sítě  12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 35,3 % 

jiné  0,0 % 23,7 % 23,8 % 15,4 % 0,0 % 

 

Tabulka (Tab. 5.5), uvedená níže, umožní přijmout hypotézu č. 1: Nejvíce 

potencionálních zákazníků, kteří neznají Kadeřnictví Šedá, je ve věku 15-25 let. 

Celkem bylo osloveno 29 respondentů, kteří Kadeřnictví Šedá vůbec neznají. 

V tabulce je možné vyčíst, že 48,3 % respondentů z této skupiny dotazovaných je právě 

ve věku 15-25 let. Hypotéza č. 1 je na základě dotazování přijata. Proto by se zmíněné 

kadeřnictví mělo zaměřit na zkvalitnění své komunikace takovým způsobem, aby oslovilo 

převážně potencionální zákazníky z této věkové kategorie. Dále je možné z tabulky vyčíst, že 

3,4 % potencionálních zákazníků, kteří Kadeřnictví Šedá neznají, je ve věku 56 a více let. 

S tímto počtem respondentů je tato věková kategorie potencionálních zákazníků nejvíce 

informovaná o existenci kadeřnictví. 
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Tab. 5.5: Znalost Kadeřnictví Šedá dle věku respondenta 

Povědomí o Kadeřnictví Šedá u zákazníků dle jejich věku 

 

Do jaké věkové kategorie patříte? 

15-25 26-35 36-45 46-55 
56 a 

více 

Znáte Kadeřnictví 

Šedá 

ano a využívám jejich služeb  25,5 % 21,3 % 14,9 % 17,0 % 21,3 % 

ano, ale nevyužívám jejich služeb  2,6 % 23,7 % 36,8 % 23,7 % 13,2 % 

ne, neznám  48,3 % 20,7 % 10,3 % 17,2 % 3,4 % 

 

Na základě pozorování byl sestaven graf (Obr. 5.4), na kterém je znázorněna skutečnost, že 

v oblasti komunikace má nejlepší pozici salon Klier. V této kategorii mohla jednotlivá 

kadeřnictví získat maximálně 10 bodů.  

Pozorováním bylo zjištěno, že vlastními internetovými stránkami disponuje pouze salon 

Klier, stejně tak jako účtem na sociální síti Facebook, vlastním logem a věrnostními kartami 

pro své stálé zákazníky. Naopak telefonní kontakt byl zpozorován u všech sledovaných 

kadeřnictví. Existence na Google mapě byla spatřena u salonu Klier a Kadeřnictví Šedá. 

Na žádném slevovém portálu nebyla zpozorována nabídka sledovaných kadeřnictví. Zjištěné 

skutečnosti nejsou nijak překvapující. Kadeřnictví Šedá v porovnání s pozorovanými 

venkovskými kadeřnictvími má dobrou pozici. Avšak ne dokonalou, a jak bylo zmíněno 

dříve, kadeřnictví by mělo celkově zkvalitnit svou komunikaci.  

 
Obr. 5.4: Prvek komunikace 

 

 

5.3 Současné ceny služeb a ceník kadeřnictví 

Pozorování probíhalo také v oblasti cen. V této kategorii bylo konkrétně sledováno, 

zda má kadeřnictví ceník dostupný na internetových stránkách, zda kadeřnictví nabízí 
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možnost kopie/fotografie ceníku přímo v provozovně, jestli má kadeřnictví stanoveno ceny 

jednotlivých úkonů dle délky vlasů zákazníka a dle pohlaví zákazníka. Poslední pozorovanou 

skutečností byla celková výše cen dle ceníků kadeřnictví. V této kategorii mohla kadeřnictví 

obdržet maximálně 10 bodů. 

Žádné pozorované kadeřnictví nezveřejňuje svůj ceník na internetu a nenabízí možnost 

poskytování kadeřnických služeb u zákazníků doma. Pouze v Kadeřnictví Šedá bylo možné 

ceník vyfotografovat. Odstupňované ceny služeb dle délky vlasů zákazníka má pouze salon 

Klier, ale odstupňované ceny dle pohlaví zákazníka mají všechny pozorované kadeřnictví. 

Nejvíce bodů v této kategorii získalo Kadeřnictví Šedá. Zjištěné skutečnosti jsou pro 

Kadeřnictví Šedá velmi pozitivní. V oblasti cen kadeřnictví nemusí provádět výrazné změny. 

 

Obr. 5.5: Prvek cena 

 

 

5.4 Úroveň materiálního prostředí  

 

V této kategorii mohla jednotlivá kadeřnictví při pozorování získat maximálně 

15 bodů. Bylo sledováno, zda kadeřnictví mají své katalogy/brožury, WC pro své zákazníky, 

vlastní čekárnu, klimatizaci a zda doplňují službu drobným občerstvením zákazníka. 

Katalogy/brožury byly zpozorovány pouze v salonu Klier, ale naopak jediný tento 

salon nedisponoval WC ani čekárnou pro své zákazníky. Klimatizace byla spatřena pouze 

v salonu Klier a Kadeřnictví Šedá. Svou službu nedoplňovalo drobným občerstvením ani 

jiným způsobem žádné kadeřnictví. Nejlepší pozici v této kategorii má Kadeřnictví Šedá, 

které obdrželo 9 bodů. Tyto poznatky jsou pro Kadeřnictví Šedá velmi pozitivní a zároveň 
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překvapující. Avšak plný počet bodů zmíněné kadeřnictví neobdrželo, tudíž je neustále co 

zdokonalovat i v této oblasti.  

 

Obr. 5.6: Prvek materiální prostředí 

 

 

Na základě poznatků zjištěných pozorováním v této kategorii lze přijmout hypotézu 

č. 6: Salon Klier nedisponuje vlastní čekárnou pro své zákazníky. 

Také na základě těchto výsledků lze přijmout hypotézu č. 7: Kadeřnictví Dana 

nedisponuje vlastními internetovými stránkami.  

Na grafu (Obr. 5.1), umístěném výše, je zobrazena skutečnost, že potencionální 

zákazníci nenavštěvují Kadeřnictví Šedá z důvodu neatraktivního vzhledu budovy 

kadeřnictví. Tuto možnost odůvodnění zvolilo 21,6 % respondentů. 

Graf (Obr. 5.4), uvedený níže udává, jak stávající i potencionální zákazníci vnímají 

exteriér kadeřnictví.  

 

Vnímání exteriéru stávajícími zákazníky Kadeřnictví Šedá 

 

Kadeřnictví Šedá zná a navštěvuje 47 respondentů. Z nich 45 dotazovaných posoudilo 

na základě vzhledu budovy kadeřnictví, že se v ní poskytují kadeřnické služby. Pouze 

1 respondent uvedl, že se v budově provádí modeláže nehtů a 1 respondent si myslel, že se 

v budově provozují rehabilitace. Zákazníci Kadeřnictví Šedá hodnotili exteriér kadeřnictví 

známkou jako ve škole. Hodnotili také jiné atributy, avšak exteriér dopadl ze všech nejhůře 

s průměrem 2,91. Tento fakt dokládá tabulka uvedená v příloze č 8. I z tohoto důvodu by se 

kadeřnictví mělo snažit zatraktivnit svůj exteriér a nalákat na něj nové zákazníky. 
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Vnímání exteriéru potencionálními zákazníky  

 

Mezi dotazovanými bylo 38 respondentů zákazníky konkurenčních kadeřnictví. Tito 

respondenti však Kadeřnictví Šedá znají, ale nevyužívají jejich služeb. Nejvíce z těchto 

respondentů (68,4 %) uvedlo, že se v budově nabízí služby kadeřnictví. Dalších 13,2 % 

respondentů zaznamenalo, že by určenou budovu navštívili pro účely modeláže nehtů a 7,9 % 

dotazovaných uvedlo, že budovu navštěvují zákazníci vyhledávající masáže. Nepatrné 

množství respondentů odpovědělo, že v budově jsou nabízeny služby solária, rehabilitace 

a veterinární ordinace. Tyto poznatky byly očekávané, protože lidé, kteří budovu kadeřnictví 

znají, také správně přiřadí funkci této budovy. 

Část dotazovaných Kadeřnictví Šedá vůbec nezná. Těchto respondentů bylo 29. Tato 

skupina dotazovaných je pro Kadeřnictví Šedá důležitá, protože poskytne klíčové informace 

o tom, jak budova kadeřnictví působí na lidi, kteří zmíněné kadeřnictví naznají a nemají s ním 

žádné zkušenosti. Při pohledu na budovu kadeřnictví si nejvíce respondentů z této skupiny 

představilo, že se v ní poskytují služby modeláže nehtů. Odůvodněním tohoto faktu jsou 

zřejmě polepy na oknech budovy týkající se modeláže nehtů. Konkrétně tuto myšlenku 

zastává 34,5 % dotazovaných z této skupiny. Pouze 20,7 % respondentů uvedlo, že 

pod střechou budovy jsou nabízeny kadeřnické služby. 

Na základě těchto poznatků, vyplývajících z dotazování, lze přijmout hypotézu 

č. 3: Většina lidí, kteří neznají Kadeřnictví Šedá, si při pohledu na jeho budovu nepředstaví, 

že se v ní poskytují služby kadeřnictví. 

Zjištěné poznatky z této oblasti nejsou pro Kadeřnictví Šedá nijak pozitivní a zároveň 

nejsou ani překvapující. Jelikož budova vzhledově nevykazuje žádné známky, že se v ní 

poskytují kadeřnické služby, bylo očekávané, že ani na potencionální zákazníky nepůsobí tato 

budova jako budova kadeřnictví. Kadeřnictví by mělo vynaložit určité úsilí na zatraktivnění 

svého exteriéru. 
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Obr. 5.7: Vnímání exteriéru kadeřnictví zákazníky 

 
 

Tabulka (Tab. 5.6) poskytuje informace o tom, jak si jednotlivá kadeřnictví vedla 

v konkrétních kategoriích. Celkově nejlepší pozici obhájil salon Klier, který obdržel 

72,4 bodů. Z pozorovaných kadeřnictví, která působí v obci Mokrá-Horákov, získalo nejvíce 

bodů právě Kadeřnictví Šedá s 59,3 body. Toto hodnocení je pro Kadeřnictví Šedá velmi 

pozitivní v porovnání s konkurenčními venkovskými kadeřnictvími. 

 

Tab. 5.6: Celkové vyhodnocení pozorování po vynásobení indexů váhou 

  
KADEŘNICTVÍ 

ŠEDÁ 
KLIER 

KADEŘNICTVÍ 

DANA 

KADEŘNICTVÍ 

PETRA 

RYBOVÁ 

Produkt 2,3 13,9 2,3 2,3 

Cena 8 2,4 5,8 5,8 

Distribuce 4,6 8 5,4 4,6 

Personál 22,5 23,5 17 22 

Mat. prostředí 9 6 6 6 

Procesy 10 10 5 10 

Komunikace 2,9 8,6 1,4 1,4 

Celkem 59,3 b 72,4 b 42,9 b 52,1 b 
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V grafu (Obr. 5.8) je znázorněno celkové vyhodnocení pozorování. Je zde možné 

vyčíst, že nejvíce bodů obdržel salon Klier a naopak nejméně bodů získalo Kadeřnictví Dana. 

Při pohledu na graf je zjevné, že největší podíl na celkovém hodnocení měl u všech 

kadeřnictví prvek „lidé“. Také je v grafu znázorněn minimální bodový rozdíl mezi 

Kadeřnictví Šedá a Kadeřnictví Petra Rybová. Z grafu lze také vyčíst, jak se jednotlivé prvky 

marketingového mixu podílely na celkovém bodování u konkrétních kadeřnictví. Nejméně 

bodů získala venkovská kadeřnictví z oblasti komunikace. Pozorováním byl také odhalen fakt, 

že v oblasti cen mají lepší pozici všechna 3 kadeřnictví působící v obci oproti salonu 

provozovaném v centru Brna.  

 

Obr. 5.8: Celkové vyhodnocení pozorování 

 

 

Při provádění výzkumu byla také zjištěna konkurenční strategie kadeřnictví. Jedná se 

o uvíznutí uprostřed cesty. Kadeřnictví se snaží o dosažení více konkurenčních strategií, ale 

žádnou z nich nedokáže zrealizovat až do konce. Díky tomu následně nezíská žádnou 

konkurenční výhodu nebo jen minimální počet těchto výhod. Kadeřnictví následně soupeří 

s nepříznivou situací, protože firmy, které dokázaly zrealizovat určitou konkurenční strategii 

a následně získat konkurenční výhodu, mají pro konkurování lepší postavení. Z nedosažení 

konkurenční strategie a konkurenční výhody vyplývá nízká ziskovost kadeřnictví. Je nutné, 

aby kadeřnictví učinilo klíčové strategické rozhodnutí do budoucna.   
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Tato kapitola je věnována předložení návrhů a doporučení k odstranění nebo 

zkvalitnění neatraktivních faktorů, které vyplynuly z výzkumu. Dané návrhy a doporučení by 

měly zajistit větší konkurenceschopnost kadeřnictví a přilákat více potencionálních 

zákazníků. 

 

6.1 Eliminace postrádaných služeb 

 

Z výzkumu vyplynulo, že potencionální zákazníci postrádají v tomto kadeřnictví určité 

služby, a proto je navrženo rozšířit dosavadní nabídku služeb.  

Mezi nejvíce postrádané služby patří česání společenských účesů. Z tohoto důvodu je 

vhodné rozšířit nabídku služeb právě o tuto službu. Pro zavedení služby by kadeřnice musela 

navštěvovat semináře týkající se česání společenských účesů. Před začátkem plesové sezónu, 

ideálně na podzim, jsou doporučeny vzdělávací semináře zaměřené na česání plesových účesů 

a na jaře a v létě by kadeřnice měla zaměřit svou pozornost na semináře týkající se účesů 

vhodných na hody. Zařazení do nabídky a provozování této služby, je minimálně nákladný 

proces. Cena by nemusela být přehnaně vysoká a do její výše by měly být započítány náklady 

na pořízení pomůcek pro tvorbu účesu (pinetky, sponky, ozdoby atd.) a čas kadeřnice 

potřebný pro vytvoření účesu.  

Druhou nejvíce postrádanou službou je prodlužování vlasů. I v tomto případě by bylo 

dobré zavést tuto službu do nabídky kadeřnictví. Tento kadeřnický úkon je nově na trhu a lze 

předpokládat nárůst zájmu o službu u zákazníků. Doplněním služby do nabídky kadeřnictví 

by pro kadeřnici předcházela návštěva kadeřnických kurzů orientujících se na poskytování 

této služby. Také by bylo zapotřebí nakoupit do kadeřnictví potřebné pomůcky k poskytování 

této služby (kartáče, kleštičky, tavičky a jiné přístroje atd.). Pásky vlasů by si zákazníci 

nakoupili sami v obchodě a do kadeřnictví by si je vzali s sebou. Cena profesionální tavičky 

se pohybuje kolem 1.400 Kč, výše ceny tvarovacích kleštiček se pohybuje kolem 400 Kč, 

kartáč je možné zakoupit od 200 Kč. Nutné bude také nakoupit keratin čirý, jehož cenová 

hladina se pohybuje kolem 130 Kč/10 g. Souhrnná cena ostatních menších doplňků (ochranné 

terčíky, protiskluzové kroužky atd.) se pohybuje kolem 150 Kč. Pořízení veškerých pomůcek 

na zahájení této služby v kadeřnictví není levnou záležitostí a pro kadeřnictví není tato 
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investice zanedbatelná. Avšak tato služba stoupá v oblibě u zákaznic a je čím dál více 

vyhledávaná. Proto by prodlužování vlasů přineslo kadeřnictví značný zisk.  

Je považováno za vhodné také nabídnout zákazníkům žehlení vlasů, které je sice méně 

postrádanou službou, avšak některé ženy by tuto službu uvítaly. Zavedení této služby 

v kadeřnictví není vysoce finančně náročné a zároveň by tuto nabídku služeb zatraktivnilo. 

Pro provozování této služby by kadeřnictví muselo zakoupit žehličku na vlasy, jejíž hodnota 

se pohybuje od 200 Kč do 5.500 Kč. Žehličku je možné využít nejen k žehlení vlasů, ale také 

k jejich zvlnění a vytvoření loken. V případě zakoupení levnější žehličky na vlasy není tato 

investice pro kadeřnictví finančně nemožná.  

Kadeřnictví by také mohlo zvážit možnost nabízet jedenkrát za 3 měsíce speciální 

kadeřnické proměny. Tato událost by probíhala 1 až dva dny (podle účasti) a byla by určena 

pro zákazníky, kteří chtějí zásadně změnit svou image a tak pozitivně šokovat své okolí. 

Spočívala by v tom, že by zákazníkům byly provedeny kompletní kadeřnické služby (mytí, 

barvení, stříhání atd.), tak aby se dosáhlo změny barvy, střihu a účesu, k tomu by byly dámy 

profesionálně nalíčeny kosmetičkou pracující ve vedlejší místnosti. Služby by bylo možné 

využít pouze kompletně – jako balíček služeb, nikoliv jen jejich část. Celý tento proces by byl 

poskytován za zvýhodněnou cenu. Tuto cenu by se zvolilo vedení kadeřnictví na základě 

vlastní kalkulace a podle této ceny by se také odvíjel přínos pro kadeřnictví.  

Na základě poznatků zjištěných pozorováním je navrženo nabídnout zákazníkům 

služby holičství. Provozování této služby je minimálně nákladné a kadeřnictví by tímto 

krokem přilákalo další zákazníky z řad mužů. 

Vhodné by bylo také rozšířit svou nabídku služeb o tzv. balíčky služeb. Tato služba 

by v sobě zahrnovala např. 2-3 kadeřnické úkony (např. mytí, stříhání a barvení), které 

by byly zákazníkovi provedeny souhrnně. Také cena těchto úkonů by byla pro zákazníka 

cenově značně výhodnější. Samotná výše zvýhodnění by záležela na vedení kadeřnictví.  

 

6.2 Zkvalitnění komunikaci se zákazníky 

 

Kadeřnictví nevyužívá žádnou jinou komunikaci se zákazníky než prostřednictvím 

telefonního kontaktu a pomocí Google map. Tento prvek marketingového mixu má 

kadeřnictví velmi slabý a podceněný. Proto by se vedení kadeřnictví mělo snažit zkvalitnit 

tento důležitý prvek. 
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Z výsledků výzkumů vyplynulo, že největší počet zákazníků oslovila kadeřnictví 

prostřednictvím internetu, např. oficiálními webovými stránkami kadeřnictví nebo 

vyhledávači. Ovšem tato forma komunikace a propagace je finančně náročná (cenová výše se 

pohybuje kolem 10.000 Kč a více) a pro malé vesnické kadeřnictví by nebyla přínosná, proto 

tento druh komunikace není pro kadeřnictví doporučen.  

Nemalý počet respondentů uvedl, že se o svém kadeřnictví dozvěděli prostřednictvím 

sociální sítě. Tento způsob komunikace a propagace je zdarma a osloví mnoho 

potencionálních zákazníků, proto tento způsob komunikace je velmi vhodný. V České 

republice je 3,5 milionů uživatelů Facebooku a každý den je na Facebooku 2 miliony lidí. 

70 % Čechů ve věkové kategorii 18-34 let má profil na Facebooku [19]. Facebook je pořád 

„must“, mladí jedinci ve věkovém rozsahu 16-19 let tam tráví 2/3 svého online času. 

Zmíněnou sociální síť nevyužívají pouze jako chat, ale také jako informační médium [17]. 

Z těchto důvodů je považováno za správné řešení zaregistrovat se na sociální síti Facebook 

a využívat tento účet k oslovování potencionálních zákazníků. Sociální sítí 

nejpravděpodobněji kadeřnictví osloví zákazníky ve věku 15-25 let. Tento fakt nám dokládá 

test závislosti věku a způsobu nalezení kadeřnictví, který byl výzkumem uskutečněn. Založení 

účtu na zmiňované sociální sítí je zdarma, tudíž kadeřnictví nemusí vynaložit žádné finanční 

prostředky na zviditelnění se mezi zákazníky. Na svém profilu by kadeřnictví informovalo 

o probíhajících akcích v kadeřnictví, o možnosti koupě dárkového poukazu a spoustě jiných 

zajímavostí z oboru. 

Pod prvek komunikace je řazeno také logo. Logo by umožňovalo, aby se kadeřnictví 

dostalo do většího podvědomí u potencionálních zákazníků. Zákazníci by si jeho podobu 

mohli vybavovat při slovních spojeních např. kadeřnické služby, kadeřnictví atd. Proto lze 

navrhnout, aby si Kadeřnictví Šedá vytvořilo své vlastní logo, které umístí na vchodové dveře 

kadeřnictví. Také by mohlo být zobrazeno na paragonech a účtech prostřednictvím firemního 

razítka. Tvorba loga by vyžadovala investici ve výši přibližně 3.000 Kč a cena nového 

firemního razítka s logem se pohybuje kolem 400 Kč. Tato inovace se řadí mezi finančně 

náročnější, proto by vedení kadeřnictví mělo zvážit, zda se kadeřnictví investovat finanční 

prostředky do tohoto úkonu vyplatí a zda logo splní očekávané výsledky.  

Určitým způsobem komunikace – konkrétně podpora prodeje, jsou také věrnostní 

karty. Většina respondentů uvedla, že by Kadeřnictví Šedá navštívila v případě možnosti 

uplatnění věrnostní karty. Proto je doporučeno zavést v kadeřnictví systém věrnostních karet 

pro stálé zákazníky. Tato karta by např. umožňovala každou 5. návštěvu uplatnit 50% slevu 

na veškeré služby kadeřnictví. Na této kartě by bylo zobrazeno logo kadeřnictví, název, 
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kontakt, otevírací doba, razítko příp. adresa provozovny. Samotná výroba této karty není 

finančně náročná, ale slibovaný úkon by nesl značné finanční zatížení. Kadeřnictví by mělo 

zvolit takovou odměnu pro stálé zákazníky, která by byla pro ně lákavá, ale zároveň, aby ji 

kadeřnictví mohlo poskytnout, aniž by se prostřednictvím této odměny objevilo ve ztrátě. 

Příklad věrnostní karty je zobrazen v příloze č. 4. 

Také lze zavést pro podporu prodeje možnost koupě dárkové poukázky pro své blízké. 

Tyto poukázky by byly v různých cenových hodnotách, např. 200 Kč, 300 Kč a 500 Kč. 

Základní cena tvorby takového poukazu se pohybuje kolem 15 Kč/ks. V případě grafického 

zpracování poukazu profesionální firmou se cena pohybuje od 190 Kč až po 

440 Kč, ale grafickou podobu poukazu si kadeřnictví může vytvořit vlastními silami. 

V případě vlastní grafické tvorby poukazu není jeho výroba příliš finančně náročná, proto 

by jeho zavedení bylo pro kadeřnictví přínosné.  

 

6.3 Úprava současného ceníku 

 

Z výsledků výzkumu, které jsou popsány v předchozí kapitole, lze považovat 

za vhodný návrh umístit ceník kadeřnictví na internetové stránky. Jelikož kadeřnictví nemá 

vlastní internetové stránky, nabízí se možnost umístit ceník na sociální síť Facebook, kde si 

kadeřnictví založí svůj profil. Ceník by bylo možné zde vložit jako obrázek a informoval 

by stávající i potencionální zákazníky o nabídce služeb kadeřnictví a zároveň i o výši cen 

jednotlivých služeb. Tato činnost nevyžaduje žádné finanční zatížení. Pro kadeřnictví 

by umístění ceníku na facebookové stránky znamenalo přilákání nových zákazníků na ceny 

služeb, ale také na samotnou nabídku služeb.  

V rámci pozorování byly srovnány ceníky jednotlivých kadeřnictví. Na základě 

zjištění je doporučeno, aby kadeřnictví vytvořilo nový, vzhledově atraktivnější ceník. 

Na ceníku by mohlo být uvedeno navrhované logo kadeřnictví a seznam všech nabízených 

služeb s cenami. Ceník by byl doplněn o obrázky nebo ornamenty či symboly. Při tvorbě 

nového ceníku, by bylo možné ho rozšířit o navrhované služby či balíčky služeb. V ceníku 

kadeřnictví by byla také uvedena možnost koupě dárkového poukazu a jeho výše hodnot. 

Vytvoření nového, vzhledově atraktivnějšího, ceníku není ani časově ani finančně náročné. 

Z pohledu vynaložených financí by se jednalo pouze o jeho 1 kopii při tisku. Konkrétní návrh 

nového ceníku je zobrazen v příloze č. 4. 
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Při pozorování bylo zjištěno, že Kadeřnictví Šedá nabízí svým zákazníkům melírování 

vlasů, avšak tuto službu nemá uvedenou v ceníku. Proto je předložen návrh, zařadit 

melírování mezi ostatní služby do ceníku kadeřnictví. Cena tohoto úkonu by se odvíjela dle 

počtu melírovaných proužků vlasů a dle délky vlasů zákazníka.  

 

6.4 Zdokonalení materiálního prostředí 

 

V dnešní době už většina společností nabízejících služby využívá vlastní katalogy. Je 

navrženo, aby si Kadeřnictví Šedá vytvořilo své vlastní brožury nebo katalogy, a tak získalo 

konkurenční výhodu. V těchto brožurách by byly obrázky nebo fotografie možných 

společenských účesů, střihů, odstínů barev atd. Bylo by vhodné umístit do katalogu také 

fotografie zákazníka, který prošel „dny proměn“ v kadeřnictví. 1 fotografie by znázorňovala, 

jak zákazník vypadal před proměnou a 2. fotografie by zobrazovala zákazníka po proměně. 

K tomu bude ovšem nutný souhlas „proměněné“ zákaznice. V katalogu by bylo možné 

zobrazit fotografie dárkových poukázek a věrnostních karet. Také považuji za vhodné umístit 

do katalogu, vždy k názvu konkrétní služby, obrázek, jak vypadají vlasy po provedení této 

služby (např. nadpis TRVALÁ a pod ním obrázek vzhledu vlasů, které podstoupily trvalou), 

aby zákazník věděl, jak budou vypadat jeho vlasy po provedení této služby. V katalogu 

by byly graficky zobrazeny všechny služby, které kadeřnictví nabízí. Katalogy by bylo možné 

nechat vytvořit profesionální firmou za cenu 20 Kč/ks + 5.900 Kč, přičemž minimální 

množství vyrobených katalogů je 1000 ks. Tato investice již není pro kadeřnictví 

zanedbatelná a je třeba zvážit, zda katalogy přinesou očekávané přínosy pro kadeřnictví a zda 

je nutný tak vysoký počet katalogů. 

Je také navrženo, aby Kadeřnictví Šedá zahájila doplnění produktu formou drobného 

občerstvení zákazníka. Toto občerstvení by mohlo být pouze symbolické (např. hrnek 

s vodou, ochucenou minerálkou nebo kávou). Zákazníci by se v kadeřnictví hned cítili lépe 

a zvýšila by se pravděpodobnost kladného WOM. I tuto příležitost by kadeřnictví mohlo 

využít jako další konkurenční výhodu. Pro zavedení tohoto zpestření by bylo nutné nakoupit 

několik pet láhví minerálky, což je finančně minimálně náročné a pro kadeřnictví možné.  

Z poznání, definovaném v předešlé kapitole, se nabízí možnost zatraktivnit exteriér 

kadeřnictví. Jako vhodné je navrženo umístit polepy na zbývající okna budovy symboly 

kadeřnictví (např. nůžky, hřebínek, fén atd.), obrázky účesů a střihů nebo názvem kadeřnictví 

s telefonním kontaktem. Polepy velikosti A4 se pohybují v cenové relaci 220 Kč. Tato 
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investice není příliš vysoká a pro kadeřnictví únosná. Budovu kadeřnictví by polepy velmi 

zatraktivnily a zpestřily. Názorná ukázka polepů na okna je v příloze č. 4. 

Dále je předložen návrh umístit na vchodové dveře kadeřnictví velký a výrazný název 

kadeřnictví, příp. telefonní kontakt, IČO a provozní dobu. Tímto by byla rovněž naplněna 

povinnost označení provozovny dle živnostenského zákona. 

Také lze doporučit umístění před budovu kadeřnictví reklamní tabuli, která 

by informovala zákazníky o právě probíhající akci kadeřnictví (např. v den proměn). 

Ve dnech, kdy by kadeřnictví žádné akční nabídky nenabízelo, by tabule mohla sloužit 

k informování zákazníků o možnosti balíčku služeb, o existenci věrnostních karet nebo 

možnosti zakoupení dárkových poukazů, případně jednorázové rozšíření provozní doby 

před významnými svátky. Cena takové tabule se na trhu pohybuje kolem 500 Kč. Zde by se 

vedení kadeřnictví mělo zamyslet, jak často by tuto tabuli kadeřnictví využilo a jak velký 

přínos by tabule pro kadeřnictví znamenala. Příklad reklamní tabule, kterou může kadeřnictví 

využít, je v příloze č. 4. 
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7 ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na analýzu konkurence Kadeřnictví Šedá. Jejím 

cílem bylo zanalyzovat konkurenci a následně vzájemně kadeřnictví porovnat. Cílem bylo 

také předložení návrhů a doporučení, které by vedly k lepší pozici Kadeřnictví Šedá na trhu 

a k získání nových zákazníků.  

V první polovině práce byla nastíněna charakteristika společnosti pomocí 

marketingového mixu služeb, konkurence působící v okolí a základních informací 

o Kadeřnictví Šedá. V této části práce byly také vysvětleny základní teoretické pojmy 

z oblasti konkurence, služeb a metod potřebných k výzkumu v této práci. Zde byla také 

popsána metodika práce. 

Jako metoda sběru dat bylo zvoleno dotazování, které probíhalo na 2 místech – 

v prostorách Kadeřnictví Šedá a na sídlišti obce. Do kadeřnictví bylo umístěno 47 dotazníků, 

které kadeřnice předkládala zákazníkům k vyplnění. Na sídlišti bylo dotazování uskutečněno 

autorkou osobně a dotazováno bylo 67 lidí. 

Dotazování bylo doplněno o metodu pozorování. Konkrétně byla pozorována 

3 konkurenční kadeřnictví. Z toho byla 2 kadeřnictví provozována v obci Mokrá-Horákov 

a 1 kadeřnictví působící v centru Brna. Tato kadeřnictví byla sledována v 7 kategoriích, které 

se shodují s prvky marketingového mixu služeb. Konkrétně byla kadeřnictví sledována 

a porovnávána v kategorii produkt, cena, distribuce, lidé – personál, materiální prostředí, 

procesy a komunikace. 

Druhá polovina práce byla zaměřena na samotnou analýzu konkurence a vyhodnocení 

konečných výsledků. Na základě zjištěných faktů a skutečností byly v poslední části 

bakalářské práce předloženy návrhy a doporučení, které by vedly k lepší 

konkurenceschopnosti kadeřnictví. Těmito kroky byl splněn stanovený cíl prováděného 

výzkumu. 

Za nejdůležitější autorka považuje, aby se Kadeřnictví Šedá zaměřilo na zkvalitnění 

komunikace. Tímto způsobem by se kadeřnictví dostalo do širšího povědomí 

u potencionálních zákazníků a přilákalo by tak více nových zákazníků. Konkrétně bylo 

doporučeno zaregistrování se na sociální síti Facebook, možnost koupě dárkových poukazů, 

vytvoření vlastního loga kadeřnictví a zavedení systému věrnostních karet pro stálé 

zákazníky.  
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Za neméně důležité autorka pokládá, aby kadeřnictví rozšířilo svou nabídku služeb. 

Bylo zjištěno, že část potencionálních zákazníků nenavštěvuje Kadeřnictví Šedá z důvodu 

úzké nabídky služeb. Výzkumem byla odhalena skutečnost, že nejvíce postrádanými službami 

v kadeřnictví jsou česání společenských účesů, prodlužování vlasů a žehlení vlasů. Proto bylo 

navrženo, aby kadeřnictví rozšířilo nabídku právě o tyto chybějící služby. Dále bylo 

doporučeno, aby do nabídky kadeřnictví byly zahrnuty služby holičství pro pány a možnost 

využití balíčků služeb. Byl předložen také návrh, aby kadeřnictví občas pořádalo akci 

s názvem „dny proměn“.  

Majitelce kadeřnictví bylo také doporučeno, aby zatraktivnila exteriér kadeřnictví 

v podobě polepů na okna budovy, zvýraznění názvu kadeřnictví a umístění reklamní tabule 

před budovu kadeřnictví. 

Byly předloženy také doporučení týkající se ceníku kadeřnictví. Zde bylo navrženo, 

aby kadeřnictví zatraktivnilo podobu dosavadního ceníku a umístilo jej na sociální síť 

Facebook.  

Poslední návrhy a doporučení se týkaly materiálního prostředí kadeřnictví. V této 

oblasti bylo doporučeno vytvoření vlastních katalogů nebo brožur a doplnění produktu 

formou drobného občerstvení zákazníka.  
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PŘÍLOHA Č. 1 – DOTAZNÍK 

 

Dotazník 

 

Vážený respondente, 

 

jsem studentka 3. ročníku VŠB-TU Ostrava Ekonomické fakulty oboru Marketing a obchod. 

V rámci mé bakalářské práce bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který si 

klade za cíl zjistit postavení Kadeřnictví Šedá na trhu v porovnání s konkurencí. 

 

Dotazník je anonymní a veškeré získané informace budou sloužit pouze pro účely mé 

bakalářské práce. Vyplnění dotazníku Vám zabere nejvýše 10 minut.  

 

Vyberte u všech otázek pouze jednu odpověď, není-li u jednotlivé otázky uvedeno jinak. 

 

Děkuji Vám za spolupráci a za Váš čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku. 

 

Monika Šedá 

 

 

 

 

 

1. Jaké služby se, podle Vás, poskytují v této budově? 

1.1 fitness 

1.2 masáže 

1.3 kadeřnictví  

1.4 solárium 

1.5 prodej zdravotnických pomůcek 

1.6 modeláž nehtů 

1.7 rehabilitace 

1.8 ordinace pro dospělé 

1.9 veterinární ordinace 

1.10 salon pro psy 

1.11 sazková kancelář 

1.12 jiné 
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2. Využíváte služeb kadeřnictví? 

2.1 Ano 

2.2 Ne (přejděte na otázku č. 17) 

 

3. Jaké služby kadeřnictví využíváte? 

Možnost více odpovědí 

3.1 stříhání 

3.2 barvení  

3.3 narovnávání vlasů 

chemickou cestou 

3.4 trvalá 

3.5 foukaná 

3.6 vodová 

3.7 prodlužování vlasů 

3.8 melírování 

3.9 přeliv 

3.10 česání společenských 

účesů 

3.11 žehlení vlasů 

3.12 regenerace  

3.13. jiné 

 

4. Kolik kadeřnictví navštěvujete? 

4.1 jedno 4.2 dvě 4.3 více 

 

5. Kde se kadeřnictví, které navštěvujete nejčastěji, nachází? 

Možnost více odpovědí 

5.1 v Brně 

5.2 v obci Mokrá-Horákov 

5.3 jinde 

 

6. Kde jste se o kadeřnictví, které navštěvujete, dozvěděl(a)? 

Možnost více odpovědí 

6.1 internet (přes vyhledávače, webové stránky kadeřnictví) 

6.2 doporučení od známých 

6.3 reklamy v médiích (TV, rádio, tisk, venkovní reklama,bannery) 

6.4 slevové portály 

6.5 sociální sítě 

6.6 jiné 

 

7. Jak často navštěvujete kadeřnictví? 

7.1 měsíčně 

7.2 čtvrtročně 

7.3 dvakrát do roka 
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7.4 jedenkrát do roka 

7.5 jinak 

 

8. Seřaďte následující ukazatelé podle toho, jak jsou pro Vás důležité při výběru 

kadeřnictví (1-velmi důležité, 5-nejméně důležité) 

8.1 exteriér 1 2 3 4 5 6 

8.2 interiér 1 2 3 4 5 6 

8.3 personál 1 2 3 4 5 6 

8.4 dostupnost 1 2 3 4 5 6 

8.5 nabídka služeb 1 2 3 4 5 6 

8.6 cena služeb 1 2 3 4 5 6 

 

9. Jaké kadeřnictví navštěvujete? 

Možnost více odpovědí 

9.1 Klier 

9.2 Kadeřnictví Šedá 

9.3 Kadeřnictví Petra Rybová 

9.4 Kadeřnictví Dana  

9.5 jiné 

 

10. Z jakého důvodu jej navštěvujete? 

Možnost více odpovědí 

10.1 široká nabídka služeb 

10.2 kvalifikovaný personál 

10.3 ceny služeb 

10.4 dostupnost 

10.5 exteriér  

10.6 interiér 

 

11. Znáte Kadeřnictví Šedá? 

11.1 ano a využívám jejich služeb (přejděte na otázku č.14) 

11.2 ano, ale nevyužívám jejich služeb 

11.3 ne, neznám. (přejděte na otázku č.17) 
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12. Z jakého důvodu nenavštěvujete Kadeřnictví Šedá? 

Možnost více odpovědí 

12.1 špatná dostupnost 

12.2 úzká nabídka služeb 

12.3 špatné reference  

12.4 nevyhovující ceny 

12.5 vzhledově neatraktivní kadeřnictví 

12.6 jiné 

 

13. Využil(a) byste služeb Kadeřnictví Šedá v případě možnosti uplatnění věrnostní 

karty (sleva za věrnost)? 

13.1 ano 13.2 ne 13.3 nedokážu posoudit 

Následuje otázka č. 17 

 

14. Jak jste s poskytovanými službami Kadeřnictví Šedá spokojen(a)? 

14.1 velmi spokojen(a) 

14.2 spíše spokojen(a) 

14.3 spokojen(a) 

14.4 spíše nespokojen(a) 

14.5 velmi nespokojen(a) 

 

15. Jaké služby v Kadeřnictví Šedá postrádáte? 

Možnost více odpovědí 

15.1 narovnávání vlasů 

chemickou cestou 

15.2 prodlužování vlasů 

15.3 česání společenských 

účesů 

15.4 žehlení vlasů 

15.5 jiné 

15.6 žádné 

 

16. Ohodnoťte známkou jako ve škole dané faktory Kadeřnictví Šedá. 

16.1 personál 1 2 3 4 5 

16.2 exteriér 1 2 3 4 5 

16.3 interiér 1 2 3 4 5 

16.4 nabídka služeb 1 2 3 4 5 
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17. Jakého jste pohlaví? 

17.1 muž 17.2 žena 

 

18. Do jaké věkové kategorie patříte? 

18.1 15-25 let 

18.2 26-35 let 

18.3 36-45 let 

18.4  46-55 let 

18.5  56 a více 

 

19. Jaké je Vaše dosud nejvyšší dosažené vzdělání? 

19.1 ZŠ 

19.2 vyučen 

19.3 vyučen s maturitou 

19.4 SŠ 

19.5 VŠ 

 

20. Kde bydlíte? 

20.1 Mokrá-Horákov 20.2 Brno 20.3 Jinde

 

Mnohokrát děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníku. 
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PŘÍLOHA 2 – ARCH NA POZOROVÁNÍ - ŠABLONA 

 

 
Kadeřnictví 

Šedá 
Klier 

Kadeřnictví 

Dana 

Kadeřnictví 

Petra Rybová 

PRODUKT  

Možnost nákupu 

vlasové kosmetiky 
ANO x NE 

Šířka nabídky služeb 0-1 b 

Holičství ANO x NE 

Balíček služeb ANO x NE 

CENA  

Ceník dostupný na 

internetu 
ANO x NE 

Možnost 

kopie/fotografie 

ceníku 

ANO x NE 

Odstupňované ceny 

dle délky vlasů 
ANO x NE 

Odstupňované ceny 

dle pohlaví 
ANO x NE 

Výše cen 0-1 b 

DISTRIBUCE  

Parkoviště ANO x NE 

Bezbariérový vstup ANO x NE 

Blízkost zastávky 

MHD 
0-1 b 

Vzdálenost od hl. 

komunikace 
0-1 b 

Možnost poskytnutí 

služby zákazníkovi u 

něj doma 

ANO x NE 

LIDÉ-PERSONÁL  

Počet  

Ochota 0-1 b 

Vystupování 0-1 b 

Znalost nabídky 

služeb 
0-1 b 

Pracovní oděv ANO x NE 

MATERIÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ 
 

Katalogy, brožury ANO x NE 
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Kadeřnictví 

Šedá 
Klier 

Kadeřnictví 

Dana 

Kadeřnictví 

Petra Rybová 

WC pro zákazníky ANO x NE 

Vlastní čekárna ANO x NE 

Klimatizace ANO x NE 

Doplnění produktu 

(např. káva, 

minerálka) 

ANO x NE 

PROCESY  

Možnost objednávky ANO x NE 

Možnost návštěvy bez 

objednání 
ANO x NE 

Platba kartou ANO x NE 

KOMUNIKACE  

Vlastní internetové 

stránky 
ANO x NE 

Existence na sociální 

síti - Facebook 
ANO x NE 

Telefonní kontakt ANO x NE 

Slevové portály ANO x NE 

Věrnostní karty ANO x NE 

Existence na Google 

mapě 
ANO x NE 

Logo firmy ANO x NE 
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PŘÍLOHA 3 – ARCH NA POZOROVÁNÍ - VYHODNOCENÍ 

 

 Kadeřnictví 

Šedá 
Klier 

Kadeřnictví 

Dana 

Kadeřnictví 

Petra Rybová 

PRODUKT 
   

 
        

   

 
         

   

 
        

   

 
        

Možnost nákupu 
vlasové kosmetiky 

NE = 0 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

Šířka nabídky služeb                                                 

Holičství NE = 0 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

Balíček služeb NE = 0 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

CENA 
 

 
       

   

 
        

   

 
        

   

 
        

Ceník dostupný na 
internetu 

NE = 0 b NE = 0 b NE = 0 b NE = 0 b 

Možnost 
kopie/fotografie 
ceníku 

ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b NE = 0 b 

Odstupňované ceny 
dle délky vlasů 

NE = 1 b ANO = 0 b NE = 1 b NE = 1 b 

Odstupňované ceny 
dle pohlaví 

ANO = 1 b ANO = 1 b ANO = 1 b ANO = 1 b 

Výše cen                                                

DISTRIBUCE 
   

 
        

 

 
       

   

 
        

   

 
        

Parkoviště ANO = 1 b ANO = 1 b NE = 0 b ANO = 1 b 

Bezbariérový vstup NE = 0 b ANO = 1 b ANO = 1 b NE = 0 b 

Blízkost zastávky MHD                                                

Vzdálenost od hl. 
komunikace 

                                               

Možnost poskytnutí 
služby zákazníkovi u 
něj doma 

NE = 0 b NE = 0 b NE = 0 b NE = 0 b 

LIDÉ-PERSONÁL 
   

 
       

   

 
        

   

 
        

   

 
        

Počet 1 = 0,5 b 5 = 1 b 1 = 0,5 b 1 = 0,5 b 

Ochota                                                

Vystupování                                              

Znalost nabídky služeb                                             

Pracovní oděv ANO = 1 b ANO = 1 b NE = 0 b ANO = 1 b 

MATERIÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
       

Katalogy, brožury NE = 0 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 
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 Kadeřnictví 

Šedá 
Klier 

Kadeřnictví 

Dana 

Kadeřnictví 

Petra Rybová 

WC pro zákazníky ANO = 1 b NE = 0 b ANO = 1 b ANO = 1 b 

Vlastní čekárna ANO = 1 b NE = 0 b ANO = 1 b ANO = 1 b 

Klimatizace ANO = 1 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

Doplnění produktu 
(např. káva,minerálka) 

NE = 0 b NE = 0 b NE = 0 b NE = 0 b 

PROCESY 
 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

Možnost objednávky ANO = 1 b NE = 0 b ANO = 1 b ANO = 1 b 

Možnost návštěvy bez 
objednání 

ANO = 1 b ANO = 1 b NE = 0 b ANO = 1 b 

Platba kartou NE = 0 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

KOMUNIKACE 
 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

Vlastní internetové 
stránky 

NE = 0 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

Existence na sociální 
síti - Facebook 

NE = 0 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

Telefonní kontakt ANO = 1 b ANO = 1 b ANO = 1 b ANO = 1 b 

Slevové portály NE = 0 b NE = 0 b NE = 0 b NE = 0 b 

Věrnostní karty NE = 0 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

Existence na Google 
mapě 

ANO = 1 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

Logo firmy NE = 0 b ANO = 1 b NE = 0 b NE = 0 b 

CELKEM 3,8624 b 4,8228 b 2,8262 b 3,2796 b 
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PŘÍLOHA Č. 4 – OBRÁZKY JEDNOTLIVÝCH NÁVRHŮ 

 

 

Na obrázku výše jsou zobrazeny navrhované polepy na okna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku výše je znázorněna navrhovaná reklamní tabule a na obrázku vedle je 

fotografie příkladu věrnostní karty. 
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 Mytí ....................................... 55,-- 

 Krém ...................................... 32,-- 

 Vodová ................................... 100,-- 

 Foukaná ................................. 100,-- 

 Trvalá ..................................... 300,-- (+ 90,-- mytí) 

 Barvení .................................. 300,-- 

 Tužidlo ................................... 28,-- 

 Tužidlo barevné ...................... 37,-- 

 Masáž .................................... 25,-- 

 Lak ......................................... 20,-- 

 Stříhání – dámské .................. 120,-- 

 Stříhání – pánské ................... 80,-- 

 Stříhání – dětské .................... 70,-- 

 Melírování – dlouhé vlasy ...... 40,--/pramínek 

 Melírování – krátké vlasy ...... 30,--/pramínek 

 Dárkové poukázky ................. 200,--   300,--  500,-- 

 Balíčky služeb 
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PŘÍLOHA 5 – FOTOGRAFIE KADEŘNICTVÍ ŠEDÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii je znázorněn interiér kadeřnictví – pracovní prostory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii je zobrazena čekárna kadeřnictví. 
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Na fotografii je možné vidět exteriér kadeřnictví – budova kadeřnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní prostor na modeláž nehtů 
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PŘÍLOHA 6 – FOTOGRAFIE KONKURENČNÍCH KADEŘNICTVÍ 

Fotografie zobrazuje exteriér Klieru 

 

Kadeřnictví Petra Rybová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadeřnictví Dana 
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PŘÍLOHA 7 – SOUČASNÝ CENÍK KADEŘNICTVÍ ŠEDÁ 
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PŘÍLOHA Č. 8 – VYPRACOVANÉ TABULKY  

 

Závislost mezi nalezení kadeřnictví na internetu a věkem 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,913
a
 4 ,296 

Likelihood Ratio 7,417 4 ,115 

Linear-by-Linear 

Association 

3,923 1 ,048 

N of Valid Cases 114   

 

Závislost mezi nalezení kadeřnictví doporučením od známých a věkem 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,948
a
 4 ,413 

Likelihood Ratio 3,900 4 ,420 

Linear-by-Linear 

Association 

2,251 1 ,134 

N of Valid Cases 114   

 

Závislost mezi nalezení kadeřnictví reklamou v médiích a věkem 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,535
a
 4 ,163 

Likelihood Ratio 8,270 4 ,082 

Linear-by-Linear 

Association 

5,276 1 ,022 

N of Valid Cases 114   

 

Závislost mezi nalezení kadeřnictví slevovými portály a věkem 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,592
a
 4 ,464 

Likelihood Ratio 3,066 4 ,547 

Linear-by-Linear 

Association 

,325 1 ,568 

N of Valid Cases 114   
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Závislost mezi nalezení kadeřnictví sociální sítí a věkem 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,449
a
 4 ,022 

Likelihood Ratio 13,703 4 ,008 

Linear-by-Linear 

Association 

10,176 1 ,001 

N of Valid Cases 114   

 

Závislost mezi nalezení kadeřnictví slevovými portály a věkem 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,883
a
 4 ,208 

Likelihood Ratio 6,696 4 ,153 

Linear-by-Linear 

Association 

4,184 1 ,041 

N of Valid Cases 114   

 

Hodnocení (jako známkou ve škole) jednotlivých faktorů 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

personál -33,022 46 ,000 -1,830 -1,94 -1,72 

 exteriér -,474 46 ,638 -,085 -,45 ,28 

interiér -3,766 46 ,000 -,511 -,78 -,24 

nabídka služeb -15,548 46 ,000 -1,383 -1,56 -1,20 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

personál 47 1,17 ,380 ,055 

exteriér 47 2,91 1,231 ,179 

interiér 47 2,49 ,930 ,136 

nabídka služeb 47 1,62 ,610 ,089 
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PŘÍLOHA Č. 9 - GRAFY VYPRACOVANÉ NA ZÁKLADĚ POZOROVÁNÍ 
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PŘÍLOHA Č. 10 – GRAFY (TŘÍDĚNÍ DLE 1. STUPNĚ) 
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PŘÍLOHA Č. 11 – GRAFY (TŘÍDĚNÍ DLE 2. STUPNĚ) 
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PŘÍLOHA Č. 12 – TABULKY (TŘÍDĚNÍ DLE 3. STUPNĚ) 

 

 

Spotřebitelské chování zákazníků kadeřnictví 

Jakého jste pohlaví? 

Do jaké věkové kategorie patříte? 

Celkem 
15-25 26-35 36-45 46-55 

56 a 

více 

muž Kolik kadeřnictví 

navštěvujete? 

jedno   33,3 % 11,1 % 27,8 % 16,7 % 5,6 % 94,4 % 

dvě   5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 

Celkem   38,9 % 11,1 % 27,8 % 16,7 % 5,6 % 100,0 % 

žena Kolik kadeřnictví 

navštěvujete? 

jedno   15,6 % 15,6 % 16,7 % 18,8 % 15,6 % 82,3 % 

dvě   5,2 % 8,3 % 3,1 % 1,0 % 0,0 % 17,7 % 

Celkem   20,8 % 24,0 % 19,8 % 19,8 % 15,6 % 100,0 % 

 

 

 

Spotřebitelské chování zákazníků kadeřnictví 

Jakého jste pohlaví? 

Jak často navštěvujete kadeřnictví? 

Celkem 
měsíčně čtvrtročně 

dvakrát do 

roka 
jinak 

muž Kolik kadeřnictví 

navštěvujete? 

jedno   16,7 % 27,8 % 22,2 % 27,8 % 94,4 % 

dvě   0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 5,6 % 

Celkem   16,7 % 27,8 % 22,2 % 33,3 % 100,0 % 

žena Kolik kadeřnictví 

navštěvujete? 

jedno   4,2 % 45,8 % 10,4 % 21,9 % 82,3 % 

dvě   0,0 % 11,5 % 2,1 % 4,2 % 17,7 % 

Celkem   4,2 % 57,3 % 12,5 % 26,0 % 100,0 % 

 

 

 

Povědomí o Kadeřnictví Šedá 

Jakého jste pohlaví? 

Znáte Kadeřnictví Šedá? 

ano a využívám 

jejich služeb 

ano, ale 

nevyužívám 

jejich služeb 

ne, neznám 

muž Kde bydlíte? Mokrá-Horákov   56,3 % 12,5 % 31,3 % 

jinde   100,0 % 0,0 % 0,0 % 

žena Kde bydlíte? Mokrá-Horákov   38,3 % 40,7 % 21,0 % 

jinde   33,3 % 20,0 % 46,7 % 
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Preference kadeřnictví 

Jakého jste pohlaví? 

Do jaké věkové kategorie patříte? 

15-25 26-35 36-45 46-55 
56 a 

více 

muž Kde se kadeřnictví, 

které navštěvujete 

nejčastěji, nachází? 

v Brně   0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 

v obci Mokrá-

Horákov 

  
43,8 % 12,5 % 25,0 % 12,5 % 6,3 % 

žena Kde se kadeřnictví, 

které navštěvujete 

nejčastěji, nachází? 

v Brně   43,8 % 37,5 % 12,5 % 6,3 % 0,0 % 

v obci Mokrá-

Horákov 

  
10,8 % 23,0 % 23,0 % 23,0 % 20,3 % 

 


