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1 Úvod 

Pojem „dobrá restaurace“ v dnešní době zahrnuje řadu faktorů, jež se podílejí na 

vytvoření onoho dobrého jména. Kvalita restaurační služby se odráží od toho, jak dokáže 

restaurace skloubit hmotný výrobek v podobě jídla a pití a nehmotnou službu, jež je 

představována atmosférou, příjemnou obsluhou a kulturou stolování. K restauračním 

zařízením se váže pojem gastronomie, v zjednodušeném slova smyslu si pod tímto 

pojmem lze představit nauku o přípravě jídel, jejich konzumaci a kultuře stolování. 

Gastronomie představuje kulinářské umění, jehož cílem je připravit pokrm tak, aby 

polahodil oku i duši konzumenta. 

V důsledku ekonomické krize se v současnosti restaurační zařízení setkávají 

s klesající poptávkou po jimi nabízených službách. Domácnosti, jež se potýkají s finanční 

nouzí, mnohdy v důsledku nezaměstnanosti, si nemohou dovolit využívat restauračních 

služeb. Avšak ekonomická krize není jedinou hrozbou, jež ohrožuje pozici restaurace na 

trhu. Vlivem rostoucí konkurence jsou majitelé restauračních zařízení nuceni stále 

zdokonalovat své služby a tím získávat konkurenční výhodu. Zejména je kladen důraz na 

originalitu a kvalitu. Cílem restaurace i jiného podnikání je spokojený a věrný zákazník, 

který bude šířit pozitivní reference a tím se podílet na dobrém jménu podniku. 

Autorka práce si zvolila téma, jež je ji velmi blízké, jelikož se zajímá o kulinářské 

umění a vše s ním spojené. Jako podnik, jehož marketingový mix bude analyzován, si 

autora práce zvolila restauraci – pizzerii SPORT, která je situována v jejím rodném městě 

Studénka a již řadu let patří na seznam oblíbených restaurací. 

Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu současného marketingového 

mixu restaurace - pizzerie SPORT a navrhnout adekvátní řešení pro jeho zefektivnění. Na 

základě zjištěných výsledků může firma lépe porozumět přáním a potřebám stávajících 

zákazníků a nalézt inspiraci k přilákání nových hostů. 

Charakteristika prostředí restaurace bude zaměřena na marketingové 

mezoprostředí, makroprostředí a mikroprostředí. Budou zde popsány jednotlivé prvky 

současného marketingového mixu restaurace. V teoretických východiscích budou 

vymezeny pojmy z teorie služeb a marketingového mixu. V metodice sběru dat bude 

nastíněna přípravná a realizační fáze výzkumu. Přípravná fáze bude zaměřena na 

definování cíle, problému a obsahu výzkumu. Realizační fáze se bude zabývat samotným 
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sběrem dat včetně rozdělení respondentů dle pohlaví, věku a sociálního statusu. Výsledky 

výzkumu poslouží k formulování návrhu a doporučení. 

Pro zjištění potřebných informací o společnosti a jejich zákaznících, bude 

v bakalářské práci využito primárních i sekundárních dat. Primární data budou získána 

pomocí dotazníkového šetření se zaměřením na jednotlivé prvky marketingového mixu. 

Zdrojem sekundárních dat jsou podklady poskytnuté majitelem restaurace a také data 

čerpána z internetových zdrojů. Výsledky výzkumu poslouží k formulování návrhů a 

doporučení, které může firma využít ve svůj prospěch a tím se zaměřit na zlepšení 

dosavadní kvality poskytovaných služeb. 
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2 Teoretická východiska marketingového mixu ve službách 

V kapitole teoretických východisek budou specifikovány služby, zejména 

vlastnosti služeb a jednotlivé prvky marketingového mixu. Mezi tyto prvky se řadí 

produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, lidský faktor, materiální prostředí a 

procesy.  

2.1 Pojetí služeb 

V současné době existuje řada definicí, jejichž cílem je vysvětlit pojem služba, 

avšak žádná z definic nebyla doposud uznána za adekvátní. Nejlépe vystihl podstatu 

služeb autor Philip Kotler, v jedné ze svých knih uvádí tuto definici [5]: 

„Služba je jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout 

druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být 

spojena s fyzickým výrobkem.“ [5, s. 710] 

Důležitá je podstata služeb a v jaké formě jsou služby zákazníkovi nabízeny. Dle 

Philipa Kotlera se rozlišují tyto kategorie nabídky služeb [5]: 

1) Čistě hmotné zboží, výrobek není doprovázen žádnými službami, nabídka se 

skládá pouze z hmotného zboží. 

2) Hmotné zboží doprovázené jednou či více službami, hmotný produkt je 

doprovázen službou, jež zvyšuje přitažlivost produktu pro spotřebitele.  

3) Hybridní zboží, nabídka se skládá ze dvou stejně zastoupených částí – ze zboží 

a služeb. 

4) Služba doprovázená drobným zbožím, primární roli zde hraje služba, která 

je doplněna doprovodnými službami, nebo výrobky. 

5) Čistá služba, jedná se o nabídku skládající se pouze ze služby. 

2.2 Vlastnosti služeb 

Služby jsou charakteristické svými vlastnostmi, jež vycházejí z nehmotné povahy 

služeb, na základě těchto vlastností lze lépe rozlišit služby od zboží. K odlišení služeb od 

hmotného zboží se užívá větší počet charakteristik. Mezi nejběžnější vlastnosti, jež služby 

odlišují od výrobních produktů, patří nehmotnost, proměnlivost, neoddělitelnost a 

pomíjivost. [10] 
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2.2.1 Nehmotnost 

Nehmotnost je nejtypičtější vlastností služeb, vyplývá z toho, že zákazník si 

nemůže před koupí službu prohlédnout, ochutnat či ohmatat a jen v ojedinělých případech 

má možnost si službu vyzkoušet. Z tohoto důvodu zůstávají některé vlastnosti služeb při 

prodeji pro zákazníka skryté a lze je ověřit až při samotném nákupu a při spotřebě služby. 

Z nehmotné povahy služeb vyplývá zákazníkova nejistota, obává se rizika nákupu a 

obtížně srovnává konkurenční nabídku. Zákazníkovu nejistotu lze překonat posílením 

marketingového mixu a snahou o co největší zhmotnění služby v podobě různých 

propagačních materiálů atd. [4] 

2.2.2 Neoddělitelnost 

Typickým rysem služeb je, že jsou vytvářeny a spotřebovány současně. Z této 

vlastnosti vyplývá, že zákazník je přítomen poskytování služby a je neoddělitelnou 

součástí její produkce. Dochází tak k vzájemné interakci mezi producentem a zákazníkem 

v určitém místě a čase. V důsledku neoddělitelnosti služeb od poskytovatele, se zákazník 

stává spoluproducentem služby, to znamená, že se podílí na vytváření služby spolu 

s ostatními zákazníky a tím výrazně ovlivňuje výslednou kvalitu služby. Na výsledku 

poskytnuté služby se podílí nejen zákazník, ale i poskytovatel. Neoddělitelnost lze 

překonat snahou managementu firmy o oddělení produkce a spotřeby služby. [3, 10] 

2.2.3 Proměnlivost 

Proměnlivost neboli variabilita služeb, vyplývá z toho, že zákazník nemusí vždy 

obdržet stejnou kvalitu služby. Na výsledné kvalitě služby se podílí řada faktorů, mezi 

něž patří místo a způsob poskytování služby, chování personálu apod. Klíčovou roli zde 

hraje poskytovatel služby, není jednoduché předvídat jeho přístup k zákazníkovi a 

chování. V odvětví služeb platí, že není snadné je standardizovat a v důsledku toho si 

zákazník obtížně vybírá z konkurenční nabídky, proto by poskytovatelé měli dbát na 

důsledný výběr a školení personálu, jejich výchovu a motivaci a na řadu dalších faktorů, 

jež se podílejí na překonání rozdílů v kvalitě poskytovaných služeb. [4, 10] 

2.2.4 Pomíjivost  

Pomíjivost neboli neskladovatelnost znamená, že služby nelze skladovat, 

uchovávat pro pozdější užití, nebo prodej. V případě, že služby nejsou využity v čase, ve 

kterém jsou nabízeny, jsou ztraceny a zanikají. V důsledku pomíjivosti služeb se zákazník 

může setkat s nedostatečnou, nebo nenaplněnou kapacitou služby. Problém nastává 
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v případě reklamace služby, neboť někdy je obtížné či zcela nemožné nahradit nekvalitní 

službu, službou kvalitní. Pomíjivost služeb představuje problém pro poskytovatele 

v případě kolísání poptávky, proto se musí snažit o intenzivní koordinaci poptávky a 

nabídky. [10, 11] 

2.3 Marketingový mix ve službách 

„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá 

k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu.“ [4, s. 182] 

Jak už vyplývá z definice, marketingový mix je tvořen z několika prvků, které 

jsou kontrolovatelné a vhodně zvolená kombinace těchto prvků umožňuje firmě 

dosáhnout svých cílů a napomáhá k úspěšnému zavádění marketingové strategie na 

cílových trzích. Primárně slouží nástroje marketingového mixu k uspokojení potřeb 

zákazníka a k zajištění požadovaného zisku organizace. [4] 

Základní model marketingového mixu se skládá ze čtyř prvků (4P), kterými jsou 

produkt (product), cena (price), distribuce (place) a marketingové komunikace 

(promotion). Aplikací marketingového mixu v oblasti služeb bylo zjištěno, že klasický 

model, tedy 4P, je nedostatečný a to zejména v důsledku již výše zmíněných vlastností 

služeb. Proto byl tradiční marketingový mix rozšířen o další 3 prvky. V případě 

marketingu služeb je využíván model 7P, jež zahrnuje tyto prvky [10]: 

 produkt (product), 

 cena (price), 

 distribuce (place), 

 marketingová komunikace (promotion), 

 lidský faktor (people), 

 materiální prostředí (physical evidence), 

 procesy (process). 

Marketingový program je založen na hodnocení jednotlivých prvků 

marketingového mixu, a jejich vzájemného působení, neboť každý prvek má vliv na 

ostatní prvky marketingového mixu. Rozhodování o marketingovém mixu není pro 

organizaci lehkým úkolem, závisí jak na umístění služby, tak na tržních segmentech, 

kterým je služba určena. Vhodně zvolený marketingový mix může představovat výhodu 

v konkurenčním prostředí. [4] 
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2.3.1 Produkt 

„Za produkt se považuje to, co lze na trhu nabízet k pozornosti, k získání, 

k používání nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit přání nebo potřebu druhých 

lidí.“ [4, s. 188] 

Termínem produkt je označován soubor hmotných a nehmotných prvků, včetně 

funkčních, sociálních a psychologických užitných hodnot. Pojem produkt bývá obecně 

užíván pro označení jak výrobků, tak i služeb. Produktem tedy může být výrobek, služba, 

myšlenka, místo, osoba, nebo jakákoli kombinace těchto kategorií. [4] 

Ve skutečnosti, zákazníci nekupují zboží nebo služby, kupují konkrétní užitek, jež 

jim ze spotřeby zakoupeného produktu plyne. Užitek, jež plyne z nákupu zboží a služeb 

bývá označován jako „nabídka“. Produkt, tvořen hmotnými i nehmotnými prvky se 

skládá ze 4 úrovní [12]:  

 Výhoda pro spotřebitele. Představuje hlavní důvod, proč zákazníci službu 

vyhledávají. Každá organizace by měla vědět, jaké výhody spotřebitelé hledají 

a z jakého důvodu přicházejí právě k nim. 

 Koncepce služby. Tato úroveň zahrnuje oblast služeb, jež organizace nabízí. 

Jedná se o obecné výhody, které budou zákazníkovi nabídnuty. Každá 

organizace si musí určit, jaké výhody bude nabízet, jakými prostředky a komu 

budou tyto výhody určeny. 

 Nabídka služby. Jedná se o podrobnější podobu pojmu služba. Zahrnuje 

definování základního a periferního prostředí služby a rozhodnutí o prvcích, 

formách a úrovních poskytované služby. 

 Systém dodávky služby. Představuje rozšíření nabídky služeb o lidský faktor, 

materiální prostředí a procesy.  

2.3.2 Cena 

„Cena je hodnota, jež se zákazníci vzdají výměnou za získání požadovaného 

produktu. Cenu lze zaplatit ve formě peněz, zboží, služeb, přízně nebo čehokoliv jiného, 

co má hodnotu pro druhou stranu.“ [4, s. 222] 

Cena je velmi důležitým nástrojem marketingového mixu, v užším slova smyslu 

představuje peněžní částku, jež je účtována za výrobek nebo službu. V širším pojetí 

představuje cena souhrn hodnot, jež jsou zákazníci ochotni vynaložit za možnost užívání 
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výrobku nebo služby. Jako jediný prvek marketingového mixu je zdrojem příjmů. Ostatní 

prvky generují jen výdaje a náklady.  Pro účely cenové klasifikace lze rozlišit služby do 

tří kategorií [5, 10]:  

 služby podléhající veřejné regulaci, 

 služby podléhající tzv. samoregulaci, 

 služby tržní, s plnou liberalizací cenové tvorby. 

Služby podléhající veřejné regulaci, jsou takové, jejichž ceny jsou regulovány 

státem. Jedná se o služby veřejné, jež jsou zpravidla financovány z rozpočtů. Ceny služeb, 

jež jsou regulovány různými institucemi, patří do druhé kategorie. Tato samoregulace 

však znamená omezení excesivní cenové politiky. Tržně určované ceny služeb závisí na 

mnoha faktorech, kterými jsou, poptávka, konkurence, vnímaní hodnoty služby 

zákazníkem, jeho preference a další. [10] 

Cenová strategie 

Rozhodování o cenové strategii musí vycházet nejen z firemních a 

marketingových cílů, ale i z analýzy zákaznických potřeb. Mezi nejčastější typy cílů 

firmy patří přežití, maximalizace zisku, návratnost investic, vedoucí pozice na trhu atd. 

Při stanovení cenové strategie je nutno kromě cílů firmy respektovat i tři důležité faktory, 

kterými jsou: náklady, konkurence a hodnota služby pro zákazníka. [5, 10] 

Náklady 

Zjednodušeně lze říci, že náklady představují základ ceny, kterým lze službu 

ocenit. V souvislosti s náklady se rozlišují tři typy a to náklady fixní, semivariabilní a 

variabilní. Fixní náklady, také označovány jako režijní, jsou takové náklady, jež se 

nemění v závislosti na objemu výstupů. Variabilní náklady se mění podle množství 

poskytované služby. Semivariabilní náklady jsou spojeny s objemem služeb, jež 

organizace realizuje a s počtem obsluhovaných zákazníků. [5, 10] 

Konkurence 

V odvětví služeb působí velká řada konkurentů, jejichž nabídky lze těžko 

porovnávat. V důsledku toho musí organizace sledovat ceny služeb konkurence. Nestačí 

však jen sledovat konkurenční ceny, organizace by měly dobře znát kvalitu 

konkurenčních produktů a porovnávat míru změn v oblasti kvality a ceny. Pokud se 



- 13 - 

 

cenová rozhodnutí podnikatele odvíjí od cen konkurence má možnost stanovit cenu vyšší 

než je průměr na trhu, cenu průměrnou, nebo cenu nižší, než je průměr. [4, 10] 

Hodnota služby pro zákazníka 

Hodnota pro zákazníka znamená užitek, který pro něj představuje služba. Rozdíl 

mezi cenou, jež zákazník ve skutečnosti vynaloží a hodnotou, kterou je ochoten zaplatit 

za získání daného užitku, se nazývá spotřebitelský přebytek. Namísto spotřebitelského 

přebytku bývá užíván pojem čistá hodnota. Čistá hodnota může být negativní, nebo 

pozitivní, to závisí na vnímaném užitku ze služby v porovnání s náklady, jež zákazník 

vynaložil. [10] 

2.3.3 Distribuce 

Distribuce zahrnuje řadu kroků, jež zajišťují dodávku služeb, výrobků nebo 

myšlenek od výrobce ke spotřebiteli. Cílem distribuce je, co nejlépe přiblížit služby 

zákazníkovi. Existuje řada rozporů mezi producentem služby a zákazníkem, jedná se 

zejména o rozpory v místě, čase a množství a právě tyto rozpory jsou řešeny pomocí 

dobře zvoleného místa poskytování služeb a distribučních cest. Výběr vhodného místa a 

prodejních cest je zvlášť důležitý v oblasti služeb, neboť služby jsou produkovány i 

spotřebovány ve stejném okamžiku. Místo a prostředí jsou součástí vnímané hodnoty 

služby. Z tohoto důvodu by měli poskytovatelé služeb volit takové distribuční cesty, jež 

jim přinesou určitou konkurenční výhodu. [4, 8] 

Místo 

Místo služby je takové prostředí, ve kterém jsou služby fyzicky provozovány. 

Rozhodnutí o místě záleží na typu a stupni interakce mezi poskytovatelem a zákazníkem. 

Mezi tři základní typy interakce patří [8]: 

 zákazník jde k poskytovateli, 

 poskytovatel jde k zákazníkovi, 

 transakce probíhá na dálku. 

Výběr místa je nejdůležitější v případě, kdy zákazník jde k poskytovateli. 

Například u restaurace je výběr místa jedním z rozhodujících faktorů návštěvnosti. 

Rozhodování o místě poskytování služby ovlivňuje koncentrace poptávky a umístění 

provozoven konkurence a je nutné nalézt kompromis mezi potřebami producenta a 

požadavky spotřebitele. [3, 10] 
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Distribuční cesty 

Distribuční cesty zajišťují dostupnost produktu na správném místě, ve správném 

čase, množství a kvalitě. Představují souhrn prostředníků a zprostředkovatelů, jež se 

účastní dodávky služby a jsou nápomocni při převodu vlastnictví od výrobce ke 

konečnému spotřebiteli. Existují dvě možnosti, jak zprostředkovat dodávku služby a to 

přímý prodej, nebo využití tzv. mezičlánků. [11]  

Přímý prodej je nejběžněji využívaná forma distribuce. Podstatou přímého 

prodeje je poskytování služby zaměstnanci firmy přímo konečnému spotřebiteli. Některé 

organizace volí využití mezičlánků a to z důvodu efektivnějšího využití kapacity. 

Mezičlánky se dělí do dvou skupin, jimiž jsou prostředníci a zprostředkovatelé. 

Prostředníci na rozdíl od zprostředkovatelů jsou vlastníky služeb, nákupem od producenta 

služeb na sebe přebírají veškerá rizika spojená s prodejem. Zprostředkovatelé služeb 

pracují za úplatu tzv. provizi a nejsou vlastníky služeb. Klasickými zprostředkovateli jsou 

obchodní zástupci, makléři, komisionáři. [4] 

2.3.4 Marketingová komunikace 

„Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí 

informovat spotřebitele, přesvědčovat je a připomínat jim – přímo nebo nepřímo produkty 

a značky, které prodávají“ [4, s. 238] 

Podstatou marketingové komunikace je marketingový komunikační mix, jehož 

cílem je přesvědčit cílovou skupinu o nákupu, seznámit ji s produktem, vytvořit portfolio 

věrných zákazníků a v neposlední řadě komunikovat se zákazníky. Komunikační mix 

zahrnuje tyto komponenty [4]: 

 reklama (advertising), 

 podpora prodeje (sales promotion), 

 vztahy s veřejností (public relations), 

 osobní prodej (personal selling), 

 přímý marketing (direct marketing). 

Reklama 

Reklama je označení pro placenou formu neosobní masové komunikace. Úkolem 

reklamy je dostat službu do povědomí zákazníka, rozšířit znalosti zákazníka o službě a 

odlišit ji od ostatních nabídek. Hlavním znakem reklamy, je že oslovuje široký okruh 
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spotřebitelů, jež jsou geograficky rozptýleni a ovlivňuje kupní chování zákazníka. 

Nejčastěji je uskutečňována prostřednictvím médií (televize, rozhlas, rádio, noviny). 

Populární je reklama prostřednictvím internetu, který přináší řadu výhod v podobě lepšího 

zacílení, účinnosti a měřitelnosti. [7, 10, 13] 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje krátkodobé stimulační nástroje s jejíchž pomocí může 

firma zvýšit přitažlivost zboží a tím se podílet i na zvýšení obratu podniku. Pro zákazníky 

se stává nákup zajímavější prostřednictvím celé řady nástrojů - slev, prémií, ochutnávek, 

věrnostních programů atd. Podpora prodeje sděluje určité informace o službě, ale zároveň 

poskytuje stimul, nejčastěji finanční, jehož cílem je přimět zákazníka, aby přešel od 

zájmu k akci. [1, 10] 

Vztahy s veřejností 

Vztahy s veřejností, neboli public relations, jsou definovány jako neosobní forma 

stimulace poptávky po službách. Představují publikování pozitivních informací s cílem 

vytvoření dobré pověsti o podniku, jeho činnosti a produktu na veřejnosti. „Veřejností“ 

se v tomto případě rozumí všechny fyzické a právnické subjekty, jež se o podnik zajímají. 

PR probíhá většinou prostřednictvím interview, dnů otevřených dveří, výstav, přednášek 

atd. [4, 9] 

Osobní prodej 

Osobní prodej je osobní forma komunikace mezi prodejcem a zákazníkem, jehož 

cílem je uzavření obchodu. V případě osobního prodeje se jedná o jedinou komunikaci, 

jež probíhá oběma směry a prodejce získává přímou odezvu ze strany zákazníka. 

Prodávající plní funkci spojovacího článku mezi firmou a zákazníkem, z tohoto důvodu 

je nutné klást důraz na výběr prodejců, jejich zaškolování a kontrolu. Mezi nástroje 

osobního prodeje patří prezentace při prodeji, prodejní setkání, stimulační programy atd. 

[1, 10] 

Přímý marketing 

Jedná se o přímou a adresnou komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem. Podstata 

přímého marketingu spočívá v přímém oslovení zákazníků prostřednictvím 

komunikačních cest. Mezi komunikační cesty přímého marketingu se řadí direct mail, 

katalogový prodej, telemarketing, teleshopping atd. Cílem je vyvolat zpětnou odezvu 
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v podobě realizace nákupu. Firmy využívající přímý marketing jsou dobře informované 

o potřebách a přáních zákazníků a ušetří náklady, jež by vznikly při využití služeb 

prostředníka. [2, 4, 11] 

2.3.5 Lidský faktor 

Lidský faktor je významným prvkem marketingového mixu v odvětví služeb, 

neboť právě lidé (zaměstnanci) přímo či nepřímo ovlivňují kvalitu produktu a spokojenost 

zákazníka. Firmy proto potřebují investovat do efektivního řízení lidských zdrojů. 

V souvislosti s lidským faktorem lze mluvit i o interním marketingu, jehož cílem je zajistit 

efektivní chování zaměstnanců a to prostřednictvím motivace, školení a uspokojování 

jejich potřeb. Důležitou roli pro úspěšné fungování firmy hraje interní komunikace mezi 

majitelem a zaměstnanci. Lidé ve službách však nezahrnují jen zaměstnance, ale i 

zákazníky. [4, 13] 

Zaměstnanci 

Zaměstnance firmy lze rozdělit do několika kategorií, podle toho, v jakém 

kontaktu jsou se zákazníkem a jakou mírou se podílejí na produkci služeb [4, 8]: 

 Kontaktní pracovníci – tito pracovníci přicházejí často do kontaktu se 

zákazníky a významně se podílejí na marketingových činnostech. U 

kontaktních pracovníků jsou vyžadovány zkušenosti v oblasti podnikových 

marketingových strategií. Musí být dobře vyškoleni a motivováni, aby byli 

schopni reagovat na požadavky zákazníků. 

 Koncepční pracovníci – významně ovlivňují prvky marketingového mixu, 

ale na rozdíl od kontaktních pracovníků přicházejí do kontaktu se zákazníkem 

jen zřídka. Patří sem zejména pracovníci, jež se podílejí na vývoji nového 

produktu. 

 Obsluhující pracovníci – přicházejí často do kontaktu se zákazníkem. 

Obsluhující pracovníci se nepodílejí na marketingových aktivitách, ale musí 

mít dobrý přehled o marketingové strategii podniku. Ve službách mají tito 

pracovníci významnou úlohu, musí mít dobré komunikační schopnosti a 

všechny dovednosti potřebné pro styk se zákazníkem. 

 Podpůrní pracovníci – nemají pravidelný kontakt se zákazníkem a ani se 

nepodílejí na marketingových aktivitách, jejich úkolem je zajišťovat všechny 

podpůrné funkce. 
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Zákazníci 

Významnou roli v rámci lidského faktoru hrají zákazníci, jelikož právě zákazník 

bývá často zapojen do procesu poskytování služeb. Zákazník ve službách plní tři důležité 

role. Plní roli spoluproducenta služby, jež se podílí na vytváření služby a tím i na výsledné 

kvalitě. Další rolí je role uživatele, který přispívá ke spokojenosti a kvalitě. Zákazník plní 

roli nositele informací, přičemž tato jeho role je velmi významná, protože spokojený 

zákazník je zdrojem pozitivních referencí. V některých případech, se na konečné podobě 

a kvalitě poskytnuté služby nepodílí jen jeden zákazník, ale i další přítomní zákazníci. [8] 

2.3.6 Materiální prostředí 

Prostředí, které obklopuje službu, vytváří pozitivní, nebo negativní první dojem 

zákazníka. Právě první dojmy a vjemy jsou důležité, neboť ovlivňují očekávání, chování 

a náladu zákazníka. Důležitými faktory, jež ovlivňují očekávání zákazníka, jsou exteriér 

a interiér provozovny. Vzhled budovy a její okolí může zákazníkovi napovídat o kvalitě 

poskytované služby.  

V souvislosti s interiérem, hovoříme o stylu a designu provedení, které je většinou 

otázkou vkusu architekta a majitele organizace. Významnou roli zde hrají stimuly, jež 

dokreslují celkový dojem z úrovně poskytované služby a mají vliv na reakce zákazníků i 

zaměstnanců. Reakce mohou být kladné (ochota zůstat, vracet se), nebo záporné (přání 

odejít, negativní reference). Stimuly materiálního prostředí se dělí na [10]: 

a) Nehmotné: 

 teplota, 

 hluk, hudba, 

 vůně a pachy. 

b) Prostoru: 

 velikost, 

 zařízení. 

c) Značky a symboly  

Materiální prostředí se dělí na periferní prostředí a základní prostředí. Základní 

prostředí zahrnuje exteriér a interiér provozovny, zákazník jej nemůže vlastnit, ale na 

základě viditelných prvků se rozhoduje, zda využije nabízenou službu. Periferní prostředí 

je nedílnou součástí koupě služby, avšak nemá vlastní hodnotu. Jedná se např. o jízdenku, 
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vstupenku do divadla, vizitku producenta služeb atd. Jedná se pouze o další „zhmotnění“ 

služby. [10] 

2.3.7 Procesy 

Procesy poskytování služeb jsou ovlivněny především neoddělitelností služeb a 

jejich pomíjivostí. Mezi zákazníkem a producentem služby dochází k určité interakci, 

která se projevuje jako sled určitých kroků, jež jsou nazývány procesy.  V případě, že 

služba je poskytnuta a spotřebována v okamžiku této interakce, jedná se o služby 

s vysokým kontaktem se zákazníkem. U služeb, jež jsou charakteristické nízkým 

kontaktem se zákazníkem, lze část procesu uskutečnit i bez zapojení zákazníka do 

procesu. 

 Procesy zahrnují postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, pomocí nichž je 

služba poskytována zákazníkovi. V odvětví služeb lze rozlišit tři typy procesů 

poskytování služeb [4, 10]: 

 Masové služby – podstata masových služeb spočívá v nízké interakci mezi 

zákazníkem a poskytovatelem, a vysokou standardizací služeb. V případě 

masových služeb lze pracovní sílu nahradit mechanizací a automatizací. 

 Zakázkové služby – některé prvky nabídky služby lze přizpůsobit potřebám 

zákazníka. Existuje zde střední míra kontaktu producenta služeb se 

zákazníkem. 

 Profesionální služby – jsou charakteristické vysokým zapojením 

poskytovatele i příjemce služby do procesů. Poskytovateli profesionálních 

služeb jsou specialisté a typickým rysem těchto služeb je, že jsou 

neopakovatelné. 

Na základě míry závislosti kontaktu se zákazníkem se rozlišují čtyři typy procesů 

poskytování služeb. V prvním případě se jedná o procesy, jež vyžadují vysokou míru 

kontaktu zákazníka se službou. Služba nemůže být poskytnuta v případě fyzické 

nepřítomnosti zákazníka. V druhém případě se zákazník nemusí přímo účastnit interakce 

mezi ním a poskytovatelem. Některé služby mohou být poskytovány na dálku, avšak tyto 

služby vyžadují zapojení zhmotnělých prvků služby, bez nichž by nebylo možné službu 

realizovat. Třetí typ procesu se vyznačuje tím, že službu lze poskytovat i bez fyzické 

přítomnosti zákazníka. Zákazník zde plní roli objednavatele procesu poskytnutí služby a 

prioritní pro něj je výsledek služby. V posledním případě se jedná o procesy služeb, jež 
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jsou uskutečňovány na základě nehmotných aktiv zákazníka (finanční služby). Procesu 

poskytování služby se zákazník nemusí účastnit a záleží mu na výsledku. [10] 

V průběhu interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem služby mohou vzniknout 

tzv. kritická místa. Příčinou vzniku kritických míst je buď selhání zaměstnanců, nebo 

selhání zařízení, díky nimž je služba poskytována. K upozornění možnosti vzniku 

kritických míst se používá metoda CPM – metoda kritické cesty. Vztahy se zákazníky a 

jejich řízením se zabývá metoda CRM, cílem této metody je zvyšovat kvalitu 

poskytovaných služeb a tím zvyšovat efektivnost prodeje. [4] 

2.4 Poziční mapa 

V oblasti služeb lze zjišťovat zákazníkovu spokojenost se službami na základě 

hodnocení faktorů na stupnici např. od 1 do 5, kromě jiného lze změřit i významnost 

těchto faktorů. Výsledky lze prezentovat s pomocí využití pozičních map, jež poskytují 

přehled o významnosti a důležitosti jednotlivých faktorů. [12] 

Měření spokojenosti s jednotlivými faktory poskytuje přehled o tom, jak jsou 

zákazníci spokojeni s faktory a zároveň jak je firma výkonná v jednotlivých faktorech. 

Rozlišují se dva druhy měření spokojenosti s faktory a to měření založené na numerické 

či ordinální škále, nebo měření založené na deskriptivní škále. [12] 

V případě, kdy je významnost a spokojenost měřená na numerické škále lze 

pomocí indexu spokojenosti zákazníka přepočítat zjištěné hodnoty na procenta. Výpočet 

indexu spokojenosti lze provést dvěma způsoby [12]: 

 Sedmibodová škála – 1 = velmi spokojen, 7 = velmi nespokojen 

IS = ((7 – PZS) / (7-1)) × 100 [%] 

kde IS …………index spokojenost 

PZS ………průměrná známka spokojenosti 

 Sedmibodová škála – 1 = velmi nespokojen, 7 = velmi spokojen 

IS = ((PZS -1) / (7-1)) × 100 [%] 

kde IS …………index spokojenosti 

PZS ………průměrná známka spokojenosti  
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Na základě zjištěných hodnot lze sestavit poziční mapu viz obr. 2.1, která je 

rozdělena do čtyř kvadrantů [12]: 

1) První kvadrant (motivátory) - zahrnuje takové faktory, s nimiž je zákazník 

vysoce spokojen a zároveň jim přikládá relativně vysokou významnost. 

2) Druhý kvadrant (přeinvestované faktory) – zahrnuje takové faktory, s nimiž 

je zákazník vysoce spokojen, ale jsou pro něj relativně málo významné. 

3) Třetí kvadrant (faktory marginálních příležitostí) – zde patří faktory, jež 

přináší zákazníkovi nízkou spokojenost a jsou pro něj relativně málo 

významné. 

4) Čtvrtý kvadrant (faktory konkurenčních příležitostí) – do tohoto kvadrantu 

spadají faktory, s nimiž je zákazník relativně málo spokojen, ale přikládá jím 

relativně vysokou významnost. 

 

Obr. 2.1 Poziční mapa 

Zdroj: [12, upraveno autorkou] 
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3 Charakteristika prostředí restaurace 

Tato kapitola je zaměřena na informace o restauraci – pizzerii SPORT a o jejím 

marketingovém prostředí. Veškeré potřebné informace o společnosti poskytl majitel 

restaurace pan Miroslav Hertl. Informace o marketingovém makroprostředí vycházejí 

z internetových zdrojů, kterými jsou např. Český statistický úřad atd. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Restaurace se nachází ve Studénce na ulici Budovatelské (viz obr. 3.1), byla 

vybudována a otevřena v roce 2005. Prostory restaurace jsou umístěny v areálu zimního 

stadionu, ale restaurace má samostatný vchod. Součástí zimního stadiónu je bazén, sauna, 

bowling a právě z tohoto důvodu nese název restaurace slovo SPORT. 

 Restaurace je zaměřena na českou a italskou kuchyni, jsou zde připravovány 

minutky z kuřecího a vepřového masa, ryby, těstoviny s rozmanitou nabídkou italských 

omáček, saláty a v neposlední řadě nabídka 36 druhů pizz (viz příloha č 3.1). Milovníci 

dezertů ocení nabídku zmrzlinových specialit. Znalci vín si mohou vybrat kvalitní víno 

z vinotéky, jež je součástí restaurace.  

Kromě gastronomických služeb restaurace nabízí i doplňkové služby v podobě 

pořádání firemních akcí, banketů, oslav, rautů a společenských akcí. Během roku jsou 

v restauraci pořádány speciální akce, jako jsou například Svatomartinské či zvěřinové 

hody. Zákazníci mohou využít i rozvozu jídel. 

V restauraci se nachází jedna velká místnost určena pro stolování. Kapacita 

posezení je 40 osob, během letního období je v provozu i zahradní posezení o kapacitě 

20 míst. Prostředí restaurace je nekuřácké, ale pro kuřáky je u vstupu do restaurace 

vybudován kuřácký koutek, jež je od zbytku restaurace oddělen. Restaurace je otevřena 

každý den v týdnu, otvírací doba je zveřejněna v příloze č. 2. Zákazníci mohou platit 

hotově, jídelními poukazy (Sodexo, Ticket restaurant) a platební kartou. V prostředí 

restaurace mají zákaznici možnost využít připojení k internetu. 

Za přípravu jídel v restauraci jsou zodpovědní dva hlavní kuchaři a dva pomocní 

kuchaři. V restauraci jsou zaměstnány čtyři servírky, dvě jsou zaměstnány v hlavním 

pracovním poměru a dvě servírky pracují brigádně. Za rozvoz jídel jsou zodpovědní 

pomocní kuchaři, jež pomáhají v kuchyni dle potřeby a zároveň rozváží jídla zákazníkům 

na místa určení. 
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Důležitou roli v restauraci hraje její majitel, jež se podílí na chodu celé restaurace. 

Dohlíží na bezproblémový chod, osobně zodpovídá za najímání svých zaměstnanců a 

v neposlední řadě komunikuje se zákazníky v oblasti pořádání oslav, rautů a jiných 

společenských akcích.  

 

Obr. 3.1 Umístění restaurace na mapě 

Zdroj: [21] 

3.2 Charakteristika marketingového mikroprostředí 

Mikroprostředí představuje takové faktory, jež napomáhají restauraci dosahovat 

své hlavní funkce a to uspokojování potřeb zákazníků. V prostředí restaurace se jedná 

např. o úroveň obsluhy, technické a technologické vybavení, umístění restaurace atd. Pro 

restauraci je podstatný její marketingový mix, jež zahrnuje faktory, které ovlivňují 

potřeby a spokojenost zákazníků restaurace. 

3.2.1 Současný marketingový mix restaurace 

Produkt 

Výhoda pro spotřebitele - restaurace-pizzerie SPORT je zákazníky 

navštěvována zejména za účelem stravování, kdy zákazník očekává nejen výbornou chuť 

pokrmu, ale také určitou kvalitu připravovaného pokrmu. Nemalá část zákazníků, 

převážně žen, vyhledává služby restaurace za účelem posezení, bez objednání jídla, 

nacházejí zde místo odpočinku a prostor pro setkání s přáteli a rodinou. 

Koncepce služby - z hlediska gastronomických služeb restaurace nabízí široký 

výběr pokrmů převážně z italské, ale i české kuchyně, pro náročné zákazníky je nabídka 
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restaurace obohacena o speciality podniku. Přípravu jídel mají na starosti kvalifikovaní 

kuchaři, jež mohou upravit pokrm dle přání a specifických požadavků zákazníka. 

Restaurace-pizzerie SPORT se zaměřuje i na pořádání firemních večírků, rodinných 

oslav, rautů, promocí atd. 

Nabídka služby - nabídku služeb restaurace lze rozdělit na základní a doplňkové, 

neboli periferní služby. Základní službu představuje nabídka italských a českých 

pokrmů, bohatý výběr pizz, ale také široký sortiment káv, horkých specialit a kvalitních 

vín pocházejících od pěstitelů z jižní Moravy. Sortiment je rozšířen i o dezerty, především 

zmrzlinové speciality a medové dorty. Do základní nabídky lze zařadit i možnost 

uspořádání oslav, promocí, firemních večírků, kdy restaurace zabezpečuje prostor, 

obsluhu a švédské stoly sestavené na přání zákazníka obohacené o speciality, jež se 

v běžné nabídce jídel nevyskytují.  

Do periferních služeb restaurace se řadí rozvoz jídel na základě telefonické 

objednávky. Součástí služeb je i bezdrátové internetové připojení, jež ocení zejména 

podnikatelé a studenti. Pro maminky s dětmi jsou v restauraci k dispozici dětské židličky. 

Systém dodávky služby - nabídka služeb je zabezpečována lidmi, tedy 

zaměstnanci restaurace, mezi něž patří kuchaři, kteří jsou pravidelně proškolováni a 

obsluhou, jež se stará o zákazníky, přijímá telefonické rezervace a objednávky jídel 

určených k rozvozu, a v neposlední řadě inkasuje peníze. Z hlediska procesů je nabídka 

služby omezena pouze provozní dobou restaurace. Zařízení restaurace se skládá z jedné 

velké místnosti, wc, kuřácké místnosti a kuchyně. Interiér restaurace je moderní a 

koncipován tak, aby vyhovoval technickým a bezpečnostním předpisům. 

Cena 

Stanovení výše cen je pro restauraci velmi důležité, neboť na jejich výši závisí 

zákazníkovo vnímání kvality nabízených služeb. Restaurace, respektive majitel, může 

stanovit takovou výši ceny za pokrm, která je hostem akceptovatelná, odpovídá standardu 

poskytovaných služeb a především cílové skupině zákazníků. Cena za pokrm vychází 

z velikosti porce, kterou stanoví majitel na základě zkušeností a dále z kvality a ceny 

použitých surovin.  

Cenotvorba je založena na metodě, jež zohledňuje skutečnou výši vynaložených 

nákladů, avšak v případě restaurace-pizzerie SPORT jsou ceny sestavovány 

s přihlédnutím k cenám služeb u konkurence. Ceny pokrmů jsou navýšeny o určité 
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procento v porovnání s konkurencí a to z důvodu odlišení se a utvrzení zákazníka o tom, 

že připravované pokrmy jsou kvalitní. Určitá cenová diferenciace nastává v případě 

pořádání oslav se specifickými požadavky zákazníků na skladbu švédského stolu. Jedná 

se o tržně orientované ceny. Jídelní lístek společně s ceníkem je uveden v příloze č. 3. 

Distribuce 

Restaurace-pizzerie SPORT se nachází v městě Studénka, nedaleko od centra 

města. Prostory restaurace jsou součástí zimního stadiónu, který je situován blízko hlavní 

cesty a tak si restaurace mohou všimnout projíždějící potencionální zákazníci. Pro ty, jež 

dojíždějí autem, nebo jiným dopravním prostředkem, je zde bezplatné parkoviště o 

kapacitě 80 míst. Nevýhoda spočívá v tom, že v období hokejových tréninků a zápasů je 

kapacita parkoviště nedostačující.  

Služby restaurace spadají do té kategorie, kdy se zákazník musí dostavit osobně 

na místo poskytování služby, takže se jedná o přímou distribuci. K opačnému případu, 

kdy poskytovatel jde k zákazníkovi, dochází v případě rozvozu jídel na místo, jež určí 

zákazník. 

Marketingová komunikace 

Restaurace-pizzerie SPORT není moc velká a z tohoto důvodu nedisponuje 

dostatečnými finančními prostředky, jež by mohly být investovány např. do drahé 

reklamy prostřednictvím médií. Proto restaurace zvolila levnější formy marketingové 

komunikace 

Restaurace má umístěnou reklamu ve Zpravodaji Studénky, který vychází jednou 

měsíčně a jeho cena je 5 Kč. Zpravodaj je velmi oblíben především u obyvatel vyšší 

věkové kategorie, jsou zde zveřejňovány novinky a informace z oblasti kultury, sportu, 

politiky atd. 

Další cenově dostupnou reklamou je internet, restaurace má na internetu své 

webové stránky (příloha č. 4), kde jsou zveřejněny jídelní lístky v českém i anglickém 

jazyce, kontakty pro telefonické rezervace, provozní doba a další informace ohledně 

poskytovaných služeb. Bohužel stránky jsou zastaralé (chybí informace o novinkách 

atd.). K upoutání pozornosti zákazníků slouží závěsná tabule před restaurací, jež 

informuje kolemjdoucí o novinkách, specialitách a akcích. Zákazníci mají možnost si 

před vstupem do restaurace prohlédnout jídelní lístek umístěný ve skleněné vývěsní 

vitríně u vchodu. 
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V rámci podpory prodeje obdrží věrní zákazníci, jež si objednávají jídlo na 

rozvoz, slevovou kartu. Tato karta slouží k sbírání bodů, kdy např. za každou pizzu obdrží 

zákazník bod a po nasbírání určitého počtu bodů dostane slevu 15 % nebo 50 % na jídlo 

a nápoj zdarma k objednávce. 

Méně nákladným komunikačním nástrojem jsou vizitky, které jsou zákazníkům 

k dispozici na baru. Dvakrát do roka si nechává restaurace zhotovovat reklamní letáky, 

jež jsou vyvěšeny na reklamních tabulích ve Studénce. Zejména turisté si mohou 

všimnout zaznačení restaurace v mapě města, která je umístěna na náměstí. 

Vhledem k cílové skupině zákazníků, kterými jsou z velké části převážně ženy, se 

restaurace snaží zaměřit na tento segment a co nejlépe uspokojit stále se zvyšující 

požadavky. Vhodným nástrojem je event marketing, kdy restaurace několikrát do roka 

pořádá tematické večeře věnované svátkům a speciálním příležitostem, kterými jsou 

například zvěřinové hody, valentýnský večer, svatomartinské hody atd. 

Lidský faktor 

Restaurace-pizzerie SPORT zaměstnává celkem 4 zaměstnance v hlavním 

pracovním poměru. Majitel restaurace zastává funkci řídícího pracovníka. Zaměstnanci 

byli vybrání na základě osobního pohovoru, přičemž byl kladen důraz na profesní znalosti 

a zkušenosti v oboru gastronomie a obsluhy. U servírek pracujících v restauraci je 

vyžadována komunikativnost, zdvořilost k zákazníkům a v neposlední řadě spolehlivost. 

Obsluhu zákazníků mají na starosti dvě servírky zaměstnané v hlavním pracovním 

poměru. Tyto zaměstnance lze zařadit do kontaktních a obsluhujících pracovníků, jsou 

v častém kontaktu se zákazníky a do určité míry ovlivňují chod restaurace. Servírky musí 

znát marketingové aktivity restaurace. Kontaktním pracovníkem je i sám majitel 

restaurace a to v případě, kdy komunikuje se zákazníky ohledně pořádání oslav a jiných 

akcí a jeho úkolem je co nejlépe uspokojit specifické představy zákazníka. 

Koncepčním pracovníkem je sám majitel restaurace, jež plní funkci provozního 

a má na starost celý chod restaurace. Je přítomen v restauraci a dohlíží ne bezproblémový 

chod. Mezi koncepční pracovníky se řadí i dva hlavní kuchaři zodpovědní za přípravu 

jídel a za vytváření menu pro speciální akce a příležitosti, jež restaurace pořádá. 

Podpůrným pracovníkem v případě restaurace je uklízečka, zodpovídající za 

úklid prostor restaurace, kuchyně i venkovního posezení. Jejím úkolem je dodržování 

čistoty a hygienických předpisů v restauraci. 
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Kromě pracovníků, jež jsou zaměstnaní v hlavním pracovním poměru, restaurace 

zaměstnává i dva brigádníky, jež plní funkci pomocných kuchařů v kuchyni, nebo 

zodpovídají za rozvoz jídel. Brigádně pracují v restauraci i dvě servírky, jež pomáhají 

s obsluhou v případě potřeby. 

Důležitou roli hrají zákazníci, kteří se jako spoluproducenti služeb podílejí na 

fungování restaurace. Hosté svým chováním mohou ovlivňovat celkový dojem ze služby, 

neměli by rušit ostatní, nebo poškozovat zařízení restaurace. Další důležitou rolí, jež 

zákazník plní, je nositel informací, a proto je důležité uspokojovat přání každého 

zákazníka. Jen spokojení hosté jsou zdrojem pozitivních referencí, které jsou pro 

restauraci velmi důležité. 

Materiální prostředí 

Jak už bylo několikrát zmíněno, restaurace se nachází v blízkosti centra města 

Studénky. Vchod do restaurace je zvýrazněn velkým nápisem s názvem restaurace, jež je 

dobře viditelný z hlavní cesty. Ve vzdálenosti asi 50 metrů od restaurace se nachází velké 

parkoviště s kapacitou 80 míst. V letních měsících je pod okny restaurace situováno 

zahradní posezení s kapacitou 20 osob. 

Při vstupu do restaurace vejde zákazník do prostoru, jež je určen pro kuřáky, 

nachází se zde posezení a popelníky, celý prostor je klimatizován a od restaurace oddělen 

tak, aby zápach z cigaret nerušil ostatní hosty. Při vstupu do hlavních prostor restaurace 

si zákazníci mohou odložit své kabáty na věšáky v blízkosti vstupu, kde se nachází i 

pánské a dámské wc. V restauraci se nachází celkem 10 stolů s kapacitou pro 40 osob. 

Stoly jsou dvoumístné, čtyřmístné i šestimístné. U baru jsou 4 barové židle. Nábytek 

restaurace je ze světlého dřeva a podlaha je pokryta plovoucí podlahou v kombinaci 

s kobercem (viz obr. 3.2). Celý interiér je laděn do firemních barev, kterými jsou černá, 

červená a bílá. 

 K navození útulné atmosféry v restauraci slouží dekorační prvky, kterými jsou 

moderní tapeta, obrazy, květiny, zrcadla a v neposlední řade akvárium zabudované ve 

zdi. Celá provozovna je v letních měsících klimatizována a v zimě vytápěna. Restaurace 

je osvětlena několika bodovými zářivkami, avšak díky velkým oknům je přes den 

osvětlována denní světlem, ve večerních hodinách je zde tlumené světlo, aby zákazníci 

měli větší pocit soukromí. Důležitou roli v zákazníkově vnímání hraje atmosféra 

restaurace, jež je dotvářena příjemnou hudbou. 
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Součástí periferního prostředí jsou vizitky umístěné na baru, které obsahují 

název restaurace, provozní dobu, adresu a kontakty. Zákazníci mají volně k dispozici 

ubrousky a párátka umístěné na barovém pultu. Do periferního prostředí lze zařadit i 

balení pro případ, že si chce zákazník odnést jídlo s sebou, nebo si pokrm objedná a nechá 

přivést na místo, jež si sám určí. 

 

Obr. 3.2 Interiér restaurace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Procesy 

Mezi liniové procesy restaurace se řadí ty, jež jsou charakteristické pevným 

sledem kroků. Mezi takové procesy lze zařadit klasický kontakt mezi zákazníkem a 

obsluhou. Zákazník po vstupu do restaurace se sám usadí a čeká na příchod obsluhy, která 

mu přinese jídelní a nápojový lístek. Speciální lístky s nabídkou dezertů, horkých nápojů 

a čajů jsou zákazníkovi k dispozici přímo na stole. Poté co má zákazník vybráno, je 

obsloužen servírkou. Objednávka je přinesena všem hostům u jednoho stolu najednou. 

V době přítomnosti zákazníka se obsluha průběžně dotazuje, zda nemá zákazník další 

přání. Zaplatit může zákazník hotově, bankovním převodem, nebo také jídelními 

poukazy.  

V případě, že zákazník nechce konzumovat jídlo v restauraci, může si jej objednat 

na místo jím určené. Sled kroků je v tomto případě odlišný, poté co zákazník uskuteční 

telefonickou objednávku má možnost si buď jídlo vyzvednout osobně v restauraci, nebo 

si jej nechat dovézt za poplatek 20 Kč, jež se vztahuje na rozvoz po Studénce. [23] 
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Mezi zakázkové procesy patří realizace oslav, pohřbů, rautů a dalších akcí. 

V případě, že má zákazník zájem o tuto službu, sjedná si telefonicky schůzku s majitelem 

restaurace, na níž podrobně prokonzultují veškeré podrobnosti týkající se oslavy. 

Zejména se jedná o specifikaci požadavků, jež má zákazník ohledně rautu, švédského 

stolu a jídla, jež bude servírováno. U akcích tohoto typu nastává problém s jejich 

zrušením, neboť pro restauraci to představuje finanční ztrátu v podobě nakoupených 

surovin, jež z důvodu neuskutečnění akce nemohla spotřebovat. V zájmu ochrany firmy 

majitel restaurace požaduje finanční zálohu, která představuje určité procento z celkové 

částky, jež zákazník vynaloží na uspořádání oslavy. 

3.3 Charakteristika marketingového mezoprostředí 

Mezi faktory mezoprostředí se řadí zákazníci, dodavatelé, konkurence a veřejnost, 

přičemž tyto faktory ovlivňují schopnost firmy uspokojovat potřeby svých zákazníků, ale 

zároveň může restaurace tyto faktory sama do jisté míry ovlivňovat. 

3.3.1 Zákazníci 

Mezi cílové zákazníky restaurace – pizzerie SPORT patří především obyvatelé 

města Studénky, ale také obyvatelé okolních měst a vesnic. Z hlediska segmentace 

zákazníků podle pohlaví, navštěvují restauraci ženy i muži, přičemž ženy navštěvují 

restauraci častěji, než muži. Tento fakt je ovlivněn zejména tím, že muži upřednostňují 

posezení v hospodě, baru, s preferencí hlavně levného pití, kdežto ženy často vyhledávají 

restaurační zařízení s útulným a hezkým prostředím.  

Vzhledem k faktu, že prostory restaurace jsou součástí areálu zimního stadiónu, 

jsou přes zimní období v době tréninků a zápasů pravidelnými hosty restaurace sportovci, 

zejména hokejisté různých věkových kategorií. Zákazníky restaurace představují i hosté, 

jež využívají nabízených služeb restaurace v podobě pořádání společenských akcí, rautů 

atd. Takovými zákazníky jsou i firmy, jež v restauraci pořádají firemní večírky. 

3.3.2 Dodavatelé 

Dodavatelé hrají důležitou roli ve správném fungování restaurace, neboť poskytují 

suroviny a zdroje, jež jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb.  

Stěžejním dodavatelem surovin restaurace – pizzerie SPORT je MAKRO Cash 

& Carry ČR s.r.o. a Nowaco dodávající mražené produkty. Hlavním dodavatelem masa 

je společnost Hlubek a syn, s.r.o. Restaurace – pizzerie SPORT má řadu dodavatelů 
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zajišťujících dodání nápojů, přičemž největšími dodavateli alkoholických nápojů jsou 

Plzeňský Prazdroj, a.s., dodávající pivo a Jiří Lacina Lašen, dodávající alkoholické 

nápoje. Dodavatelem nealkoholických nápojů je Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. 

Kromě chlazených nealkoholických nápojů je v restauraci široká nabídka teplých 

specialit, zejména horkých čokolád, káv atd. Horké drinky dodává firma Karel Harazím 

Gastro 21. 

3.3.3 Konkurence 

Restaurace – pizzerie SPORT má ve Studénce několik konkurentů, ať už se jedná 

o restaurace, bufety, jídelny, nebo provozovny rychlého občerstvení. Mezi přímé 

konkurenty patří zejména Pizzerie Milano a Pizzerie Verona. 

  Pizzerie Milano se nachází v centru města a je vzdálená od restaurace – pizzerie 

SPORT pouhý jeden kilometr. Pizzerie Milano konkuruje obdobnou nabídkou jídel 

v podobě pizz, salátů, těstovin i masových specialit. Nachází se zde také venkovní 

posezení s kapacitou 32 míst, které však nepřiléhá k prostorům restaurace a proto se 

zákazníci mohou setkat s delší dobou obsloužení. Pizzerie rovněž nabízí rozvoz jídel po 

Studénce i do okolních vesnic za mírný příplatek. Hlavní nevýhodou je, že tato pizzerie 

nemá svá vlastní parkovací místa. Mezi další nevýhody lze zařadit i absenci internetového 

připojení, které je v dnešní době zákazníky vyžadováno. Výhodou je umístění restaurace 

přímo v centru města a provozní doba, neboť tato pizzerie má přes týden otevřeno již od 

11:00 hodin. 

Dalším přímým konkurentem je Pizzerie Verona, která je situována mimo 

centrum města, ve vzdálenosti cca. 10 km od restaurace-pizzerie SPORT. Pizzerie byla 

otevřena v roce 2012 a jako nově vzniklá restaurace nedisponuje velkou nabídkou jídel, 

jídelní lístek je zaměřen především na nabídku pizz, salátů a těstovin. Zákazníci rovněž 

mohou využít nabídky pořádání oslav, večírků, svatebních hostin atd. Před restaurací se 

nachází letní posezení s kapacitou 25 míst a pro děti je zde vybudováno pískoviště a 

trampolína. V celé restauraci mají zákazníci možnost připojení k internetu. Restaurace 

pořádá různé tematicky zaměřené akce např. Kubánský víkend, Halloween party, 

Mikulášská party, venkovní grilování specialit. Výhodou je rozvoz jídel do 15 km 

zdarma. Mezi hlavní nevýhody se řadí umístění pizzerie a provozní doba, kdy přes týden 

otvírá pizzerie až v 14:00 hodin. 
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Kromě hlavních konkurentů se ve Studénce nachází šest restaurací zaměřených 

především na nabídku českých jídel a denního menu. Mezi vedlejší konkurenty se řadí i 

dvě bistra a dva stánky rychlého občerstvení, jež jsou vyhledávány zejména z důvodu 

lepší cenové dostupnosti a rychlosti stravování. 

3.3.4 Veřejnost 

Mezi nejdůležitější subjekty veřejnosti se řadí finanční instituce, konkrétně se 

jedná o banky, u nichž má restaurace zřízen úvěr a s ním spojený závazek splácet úvěr. 

Důležitou roli zde hrají hromadné sdělovací prostředky, zejména se jedná o tisk a internet. 

Prostřednictvím reklamy v místním zpravodajském deníku si restaurace buduje dobré 

jméno společnosti. Neméně důležitou skupinou je občanská veřejnost, konkrétně se jedná 

o obyvatele města Studénky a okolí, jejíchž vnímání restaurace je velmi důležité a 

přispívá k spokojenosti zákazníků. Zaměstnanci restaurace – pizzerie SPORT se také 

velkou mírou podílí na mínění široké veřejnosti, neboť spokojení a motivovaní 

zaměstnanci mohou šířit pozitivní postoje. 

3.4 Charakteristika marketingového makroprostředí 

Mezi nejvlivnější síly makroprostředí, jež na firmu působí, patří: demografické, 

politické, ekonomické, technologické, kulturní a přírodní prostředí. 

3.4.1 Demografické prostředí 

Z demografického hlediska jsou pro restauraci – pizzerii SPORT podstatné údaje 

o obyvatelstvu v Moravskoslezském kraji a zejména o obyvatelích města Studénky, kde 

se restaurace nachází. Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji k 30. 09. 2013 byl 

1 223 112. Na území města Studénky žilo k 31. 12. 2012 9 928 obyvatel, z toho 5 029 

žen a 4 899 mužů. [16, 17, 18] 

Vzhledem k věkové struktuře obyvatel tvoří nejpočetnější skupinu obyvatel 

Studénky věková kategorie 15-64 let v  počtu 6 788 lidí z celkového počtu obyvatel. 

Druhou skupinou jsou lidé ve věkové kategorii od 65 let, kterých je 1 691, poslední a 

nejméně početnou skupinu zaujímají lidé ve věku do 14 let v počtu 1 449. [18] 

3.4.2 Ekonomické prostředí 

Dle nejaktuálnějších údajů průměrná hrubá mzda činí v Moravskoslezském 

kraji 22 671 Kč. V roce 2014 byla průměrná míra inflace v České republice 1,4 %, 
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v letošním roce se inflace zatím drží na hodnotě 1,3 %. Za 4. čtvrtletí roku 2013 byl 

zaznamenán reálný růst Hrubého domácího produktu, a to o 0,8 %. [16, 19] 

Současná míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji k 31.1.201 činí 

10,92 % v porovnání s mírou nezaměstnanosti v České republice, jež je 8,6 %,  je tento 

ukazatel výrazně vyšší. Z obr. 3.3 je patrné, že Moravskoslezský kraj je kraj s druhou 

největší mírou nezaměstnanosti a s nejvyšším počtem uchazečů na jedno volné pracovní 

místo. [16, 19] 

Obr. 3.3 Podíl nezaměstnaných osob a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo 

Zdroj: [20] 

3.4.3 Politické prostředí 

Provozování restauračního zařízení se zejména týká Zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání. Majitel restaurace se však musí řídit i jinými zákony, kterými 

jsou Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

[15] 

Pro chod restaurace je nezbytně nutné dodržovat veškeré předpisy a normy, jež 

jsou spjaté s charakterem podnikání, jedná se například o Zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a veškeré hygienické předpisy a 

směrnice. Důležitým zákonem, jež se musí restaurační zařízení řídit je zákon o ochraně 
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veřejného zdraví, jehož součástí jsou i podmínky provozování stravovacích služeb. [15, 

22] 

3.4.4 Technologické prostředí 

V současné době, kdy v oblasti gastronomie a pohostinství na trh vstupuje stále 

nová konkurence, je pro firmu důležité sledovat trendy v oblasti technologie a inovací. 

Drobná zlepšení mohou přispět k lepšímu uspokojení zákaznických potřeb, odlišení se od 

konkurence a tím mohou i zaujmout větší podíl na trhu. U restauračních zařízení se jedná 

především o technologické inovace týkající se přípravy pokrmů a jejich skladování. 

Příprava pokrmů se neobejde bez kuchyňských spotřebičů a vymožeností, kterými jsou 

například různé fritézy, grily, mixéry, hnětače těsta, kráječe apod. Veškeré kuchyňské 

spotřebiče se rychle vyvíjí a na trh jsou stále uváděny novinky, jež mohou ušetřit náklady 

i čas.  

Fenoménem dnešní doby je internet a mnoho zákazníků nevyhledává služby 

restaurace jen za účelem stravování, ale také z důvodu různých pracovních schůzek, na 

kterých se prostřednictvím svých zařízení (mobil, tablet, notebook) chtějí připojit 

k internetu. Kromě jiného internet představuje pro restauraci příležitost v podobě lepší 

komunikace se zákazníky. Pomocí webových stránek, nebo sociálních síti se může 

restaurace prezentovat, informovat zákazníky o novinkách a tím budovat svou image. 

3.4.5 Kulturní prostředí 

Kulturní prostředí je tvořeno veškerými zvyky, postoji a preferencemi 

obyvatelstva, jež ovlivňují chování společnosti. Majitel restaurace by měl být obeznámen 

s kulturním prostředím, v němž se restaurace nachází a s faktory, jež ovlivňují chování 

zákazníků.  

V současné době, kdy jsou lidé stále více časově vytížení, roste zájem o služby 

restauračních zařízení. Začíná se objevovat trend, kdy domácnosti upřednostňují 

stravování v restauraci před domácí stravou, samozřejmě je tento fakt ovlivněn i výší 

příjmů členů domácnosti. Pro majitele restaurace je důležité poznat preference a zvyklosti 

zákazníků a na základě tohoto zjištění i přizpůsobit nabídku, ceny a komunikaci se 

zákazníkem. Studénka je malé město a vzhledem k velkému počtu obyvatel vyšší věkové 

kategorie jsou zde lidé převážně konzervativní, co se týče novinek v oblasti gastronomie. 

Tento fakt nedává majiteli prostor pro zavedení specialit do stálého jídelního lístku.   
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3.4.6 Přírodní prostředí 

Důležitým faktorem v případě restaurace jsou klimatické podmínky. V letních 

měsících je návštěvnost restaurace vyšší, než v zimním období. Tento fakt je převážně 

ovlivněn tím, že lidé preferují venkovní posezení, letní dny jsou delší, a proto vybízejí 

zákazníky k více aktivitám, kterými může být i návštěva restaurace. Klimatické 

podmínky výrazně ovlivňují zemědělství, v zimním období je např. ovoce a zelenina 

dražší a méně dostupná, nebo případně změny klimatu (období dešťů) mají vliv na 

dostupnost určitých surovin. V současné době, kdy se začíná rozšiřovat trend ochrany 

životního prostředí, by restaurace měla dbát na to, aby nevytvářela žádný nebezpečný 

odpad. 
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4 Metodika sběru dat 

Pro účely marketingového výzkumu byla použita primární i sekundární data. 

Sekundární data vycházejí z informací poskytnutých majitelem restaurace-pizzerie 

SPORT, dále z informací poskytnutých zaměstnanci restaurace, z vlastních zkušeností a 

znalostí autorky a v neposlední řadě z internetových zdrojů. Primární data byla získána 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Proces výzkumu se skládá ze dvou fází a to z fáze 

přípravné a realizační. 

4.1 Přípravná fáze 

Realizaci výzkumu předcházela přípravná fáze, jež je velmi důležitá z hlediska 

správného stanovení kroků, které vedou ke správnému vytvoření způsobu výzkumu. 

V přípravné fázi byl definován problém, cíl výzkumu, obsah výzkumu a plán výzkumu 

zabývající se způsobem sběru dat. 

4.1.1 Definice problému a cíle výzkumu 

Definice problému 

Restaurace-pizzerie SPORT působí na trhu již řadu let a díky tomu si získala 

mnoho stálých zákazníků, kteří rádi a opakovaně využívají služeb restaurace. I přes to, že 

majitel restaurace se snaží přicházet s obměnami v oblasti nabídky tak, aby přilákal nové 

zákazníky a udržel si pozornost stálých zákazníků, musí se potýkat s problémem v oblasti 

výkyvů návštěvnosti. Za přirozené výkyvy lze považovat ty, jež souvisí s ročním 

obdobím, avšak za poslední rok majitel zaznamenal klesající návštěvnost, jež negativně 

ovlivňuje výši tržeb restaurace. Z tohoto důvodu je nutné provést analýzu prvků 

marketingového mixu restaurace a najít příčiny klesajícího zájmu zákazníků. Analýza 

marketingového mixu povede k objasnění přání a požadavků zákazníků restaurace -

pizzerie SPORT. 

Definice cíle výzkumu 

Cílem výzkumu bakalářské práce je provést analýzu jednotlivých prvků 

současného marketingového mixu restaurace. Cílem je zjistit, jaké jsou současné postoje 

a názory zákazníků restaurace k jednotlivým prvkům marketingového mixu. V souvislosti 

s cílem výzkumu byly stanoveny dílčí cíle. 
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Dílčí cíle 

 zjistit intenzitu návštěv restaurace - pizzerie SPORT, 

 zjistit postoje zákazníků k provozní době restaurace, 

 zjistit jak zákazníci hodnotí cenovou úroveň restaurace, 

 zjistit, jak zákazníci hodnotí prostředí restaurace, 

 zjistit, jak zákazníci hodnotí obsluhu restaurace, 

 zjistit, jak jsou zákazníci spokojení s šíři celkové nabídky restaurace, 

4.1.2 Plán marketingového výzkumu 

Typy dat 

S ohledem k cíli výzkumu byla použita primární a sekundární data. Sekundární 

data představují informace, získané z podkladů poskytnutých majitelem restaurace, dále 

údaje čerpané z internetových zdrojů, například z oficiálních webových stránek 

restaurace, nebo z Českého statistického úřadu a v neposlední řadě informace získané od 

zaměstnanců restaurace.  

Primární data byla získána metodou dotazníkového šetření, kdy potřebné 

informace byly získávány přímo od zákazníků restaurace – pizzerie SPORT. 

Metoda sběru dat 

Jako způsob sběru dat bylo zvoleno osobní dotazování. Nástrojem sběru dat 

byl dotazník (viz příloha č. 1), jež byl předložen zákazníkům přímo v restauraci SPORT. 

Dotazník se skládá z 19 otázek, uzavřených a polouzavřených, jež jsou zaměřeny na 

jednotlivé prvky marketingového mixu restaurace. Dotazník byl sestrojen tak, aby 

jednotlivé otázky na sebe logicky navazovaly a respondent jim porozuměl.  

První otázka je filtrační a slouží k rozlišení respondentů na ty, jež navštěvují 

restauraci pravidelně a na ty, jež např. navštívili restauraci v době dotazování poprvé a 

z toho důvodu se nemohou zúčastnit dotazování. Na konci dotazníku jsou umístěny tři 

identifikační otázky, které slouží v analýze k třídění druhého stupně. 

Složení souboru  

Pro výběr respondentů byla zvolena nereprezentativní technika vhodného úsudku. 

Základní soubor byl tvořen zákazníky restaurace, jež jsou starší 18 let. Výběrovým 

souborem se stalo 120 respondentů - zákazníků restaurace, jež byli přítomni v době 

dotazování v restauraci. 
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Harmonogram 

Pro potřeby organizace výzkumu byl vytvořen časový harmonogram činností, jež 

je zobrazen v tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Harmonogram činností 

činnost 
rok 

Prosinec Leden Únor Březen Duben  

Přípravná fáze x x    

Předvýzkum  x    

Realizační fáze   x   

Vyhodnocení dat    x  

Interpretace, návrhy 

a doporučení 

   x x 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozpočet 

Rozpočet se skládal z nákladů na tisk dotazníků a z nákladů spojených s koupí 

kancelářských potřeb. Dotazník se skládal ze tří listů A4, náklady na jednu stránku činily 

1,50 Kč. Náklad spojený s jedním výtiskem byl tedy ve výši 4,50 Kč. Bylo zapotřebí 

vytisknout 120 ks dotazníků, celková suma za tisk dotazníků byla ve výši 540 Kč. Dále 

bylo nutné zakoupit propisovací tužky, které byly poskytnuty respondentům při 

vyplňování dotazníků. Cena propisovacích tužek byla cca 30 Kč za 20 ks. Rovněž bylo 

nutné zakoupit kancelářské sponky v hodnotě 20 Kč. Celkové náklady spojené 

s výzkumem dosáhly částky 590 Kč. 

Kontrola 

Kontrola byla provedena prostřednictvím předvýzkumu v lednu 2014. Dotazník byl 

testován na vzorku 10 lidí, složených se zaměstnanců restaurace a rodinných příslušníků 

autorky práce. Cílem testování dotazníku bylo zjistit, zda jsou otázky formulovány 

správně, bez gramatických chyb a zda respondent rozumí všem otázkám. V dotazníku 

bylo nalezeno pár nesrovnalostí ve formulaci otázek a gramatické chyby, které byly 

následovně odstraněny. 
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4.2 Realizační fáze 

V realizační fázi byl proveden sběr dat, jejich zpracování a následná analýza. 

4.2.1 Průběh sběru dat 

Sběr dat potřebných pro výzkum probíhal v období od 14. 02. 2014 do 2. 03. 2014. 

Dotazníkové šetření se uskutečňovalo v prostorách restaurace – pizzerie SPORT. Sběr 

dat byl zajištěn autorkou práce, kdy zákazníci restaurace byli požádáni o vyplnění 

dotazníku. Dotazníky byly respondentům předkládány převážně o víkendu ve večerních 

hodinách a to z důvodu vyšší návštěvnosti restaurace, než ve všední dny. 

V průběhu sběru dat se nevyskytly žádné větší potíže, až na neochotu některých 

respondentů spolupracovat. Návratnost dotazníků byla 100 % a všech 120 dotazníků bylo 

vyplněno bez chyb. 

4.2.2 Analýza dat 

Data získána z dotazníkového šetření byla následně přepsána do datové matice 

v programu Microsoft Office Excel. Následně byla datová matice převedena do 

statistického programu PASW Statistics 18, ve kterém byla zjištěná data podrobena 

analýze. Při třídění dat prvním stupněm byly použity frekvenční tabulky zobrazující 

relativní a absolutní četnosti, na základě tabulek byly vytvořeny odpovídající grafy, při 

třídění druhým stupněm pracovala autorka s kontingenčními tabulkami, jež zobrazují 

třídění odpovědí respondentů dle třídících znaků. Za třídící znaky bylo zvoleno pohlaví, 

věk a sociální status respondenta. 

4.2.3 Charakteristika respondentů 

Rozdělení respondentů dle pohlaví 

Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 120 respondentů, z toho bylo 62 žen a 

58 mužů. Jak vyplývá z grafu (viz obr. 4.1) v procentuálním vyjádření byli muži 

zastoupeni 48,3 % a ženy 51,7 %. Takové zastoupení se dalo předpokládat vzhledem 

k tomu, že ženy jsou více ochotné vyplňovat dotazníky, než muži. Jak již bylo zmíněno 

v charakteristice restaurace, restauraci – pizzerii SPORT navštěvují více ženy, než muži, 

tato skutečnost byla výzkumem potvrzena. 
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Obr. 4.1 Rozdělení respondentů dle jejich pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozdělení respondentů dle věku 

Následující graf (viz obr. 4.2) zobrazuje rozdělení respondentů dle věku. 

Z výsledků vyplynulo, že nejvíce navštěvují restauraci osoby nižších věkových kategorií. 

Nejpočetněji zastoupenou věkovou kategorií je kategorie 18 – 30 let, v počtu 61 

dotazovaných, tedy 50,8 %. Další významnou skupinu návštěvníků představují hosté ve 

věku 31 – 45 let s počtem 34 respondentů (28,3 %). Věkova kategorie 46 – 55 let je 

zastoupena 13 respondenty (10,8 %). Z celkového počtu 120 dotazovaných, pouze 7 

respondentů spadalo do věkové kategorie 56 – 65 let, v procentuálním vyjádření 5,8 %. 

Nejmenší podíl zaujímá skupina 66 a více let v počtu 5 respondentů, v procentuálním 

vyjádření se jedná o 4,2 % hostů. 

51,7 %

48,3 %

Žena

Muž
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Obr. 4.2 Rozdělení respondentů dle věku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozdělení respondentů dle sociálního statusu 
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Obr. 4.3 Rozdělení respondentů dle sociálního statusu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Analýza současné situace 

Tato kapitola je věnována analýze zjištěných dat dotazníkovým šetřením. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na jednotlivé prvky marketingového mixu restaurace, 

kterými jsou produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, lidský faktor, 

materiální prostředí a procesy. 

5.1 Návštěvnost 

5.1.1 Frekvence návštěv 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že skoro polovina dotazovaných navštěvuje 

restauraci – pizzerii SPORT jen výjimečně, v procentuálním vyjádření se jedná o 41,8 % 

dotazovaných. Jednou měsíčně navštěvuje restauraci 21,6 % respondentů, obdobné 

výsledky byly zjištěny u respondentů, kteří navštěvují restauraci vícekrát měsíčně (21,5 

%).  Vícekrát týdně navštěvuje restauraci 8,4 % respondentů. Pouhých 6,7 % 

dotazovaných navštěvuje restauraci jednou do týdne (viz příloha č. 6.1).  

 

Obr. 5.1 Frekvence návštěv dle pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Třídění druhého stupně dle pohlaví ukázalo největší rozdíly u odpovědi vícekrát 

měsíčně (viz obr. 5.1). Z celkového počtu dotazovaných žen, 26,7 % uvedlo, že navštěvují 

restauraci vícekrát měsíčně, zatímco muži jen v 15,3 % případů. Vícekrát do týdne, tedy 

nejčastěji, navštěvují restauraci spíše muži (10,2 %), než ženy (6,7 %). 
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Z hlediska věku (viz příloha č. 7.1), výjimečně navštěvují restauraci nejvíce 

respondenti ve věku 46 – 55 let v procentuálním vyjádření 53,8 % respondentů.  Lze si 

všimnout, že s rostoucím věkem se frekvence návštěv restaurace snižuje. Osoby ve věku 

56 – 65 let a 66 a více let navštěvují restauraci výjimečně, nebo jednou měsíčně. Odpověď 

vícekrát týdně označili nejčastěji respondenti ve věku 46 – 55 let (15,4 %) 

Dle sociálního statusu výjimečně navštěvují restauraci v největším počtu osoby 

nezaměstnané, dále osoby v důchodě (50,0 %) a obdobné výsledky byly zjištěny u osob 

na rodičovské dovolené / v domácnosti. Vícekrát týdně navštěvují restauraci nejčastěji 

podnikatelé / živnostníci a to v 25,0 % případů, zatímco studenti navštěvují restaurace 

vícekrát týdně jen v 12,5 %, viz příloha č. 7.2. 

5.1.2 Účel návštěvy 

Z obr. 5.2 vyplývá, za jakým účelem hosté navštěvují restauraci nejčastěji. 

Výzkumem bylo zjištěno že, více než polovina dotazovaných navštěvuje restauraci 

převáženě za účelem stravování (56,8 %). Za účelem posezení navštěvuje restauraci 31,5 

% respondentů. Dále bylo zjištěno, že 8,3 % dotazovaných navštěvuje restauraci při 

oslavách a jiných pořádaných akcích, pouhých 3,3 % respondentů uvedlo, že navštěvuje 

restauraci za účelem závodního stravování, tento fakt je ovlivněn zejména tím, že 

restaurace nenabízí denní menu. 

 

Obr. 5.2 Účel návštěvy 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Na základě třídění druhého stupně dle pohlaví viz příloha č. 7.3, bylo zjištěno, že 

za účelem stravování nejčastěji navštěvují restauraci muži (61,7 %), zatímco ženy 

navštěvují restauraci za účelem stravování v 51,7 % případů. Z celkového počtu 

dotazovaných žen 35,0 % uvedlo, že navštěvují restauraci za účelem posezení, zatímco 

muži jen v 28,3 % případů. 

Z hlediska věku viz příloha č. 7.4, navštěvují restauraci za účelem stravování 

převážně starší respondenti ve věkové kategorii 66 a více let (100,0 %), a ve věku 56 – 

65 let (85,7 %). Za účelem posezení navštěvují restauraci nejčastěji respondenti ve 

věkové kategorii 31 – 45 let (38,2 %) 

Dle sociálního statusu, posezení v restauraci upřednostňují nejvíce studenti (50,0 

%). Dále bylo zjištěno, že za účelem stravování navštěvují restauraci nejčastěji lidé 

v důchodu (87,5 %) a dále zaměstnané osoby (66,1 %) viz příloha č. 7.5 

5.2 Produkt 

5.2.1 Spokojenost s jídelním lístkem restaurace 

Z obr. 5.3 vyplývá, jak jsou respondenti spokojeni s jídelním lístkem restaurace 

dle jednotlivých kritérií. Jednotlivá kritéria byla hodnocena na škále od 1 do 5, kdy 1 

představovala nejvyšší míru spokojenosti a 5 naopak nejnižší míru. Průměrné známky 

(viz příloha č. 5.7) byly přepočteny dle indexu spokojenosti na procenta.  

 

Obr. 5.3 Spokojenost s jídelním lístkem restaurace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejlépe hodnocenými kritérii jsou velikost porcí s mírou spokojenosti 85,5 % a 

nabídka nealkoholických nápojů (78,8 %). Třetí místo se svými 72,0 % obsadila hned dvě 

kritéria: celková nabídka jídel a nabídka alkoholických nápojů. Nejméně jsou respondenti 

spokojeni s nabídkou bezmasých jídel, jež se s hodnocením  57,8 % umístila na posledním 

místě. Vzhledem k faktu, že v současné době mnoho lidí vyznává vegetariánství a 

veganství, by někteří zákazníci ocenili rozšíření nabídky o jídla neobsahující maso. 

Na základě třídění dle pohlaví, bylo zjištěno, že obě skupiny nejlépe hodnotily 

velikost porcí (viz příloha č. 7.39), u žen byla spokojenost hodnocena 86,3 % a u mužů 

84,5 %. Muži i ženy shledávají nejhorším kritériem nabídku bezmasých jídel, míra 

spokojenosti u žen byla 61,3 % a u mužů 54,3 %. Ze zjištěných výsledků lze říct, že ženy 

byli se všemi kritérii více spokojeny, než muži. 

Třídění dle věku (viz příloha č. 7.40) ukázalo, že nejmladší a nejstarší věková 

kategorie vykazovala ve všech případech vyšší míru spokojenosti. V hodnocení 

jednotlivých kritérií nebyly zjištěny výrazné rozdíly. 

 Na základě třídění dle sociálního statusu (viz příloha č. 7.41), byly zjištěny 

největší rozdíly v míře spokojenosti u nabídky bezmasých jídel. Nejvyšší míra 

spokojenosti byla zaznamenána u studentů (74,0 %), zatímco u ostatních se pohybovala 

míra spokojenosti v rozmezí 40,0 – 57,0 %. 

5.2.2 Využívání doprovodných služeb 

Výzkumem bylo zjištěno, které z doprovodných služeb restaurace – akce, jež 

mohou být na přání hosta v restauraci pořádány, respondenti využívají nejčastěji. 

Respondenti měli možnost označit více odpovědí. Jak vyplývá z přílohy č. 6.2, nejvíce 

respondentů využilo možnosti pořádání rodinných oslav 50,8 %. Dále bylo zjištěno, že 

34,8 % dotazovaných nevyužilo žádné z nabízených akcí restaurace, což vede 

k zamyšlení, zda je nabídka pořádání akcí dostatečně propagována. V oblibě jsou i firemní 

akce, které byly označeny v 22,9 % případů. Z možných odpovědí měla nejmenší 

procentuální zastoupení odpověď promoce (3,3 %). 

Na základě třídění dle pohlaví viz obr. 5.4, možnost rodinných oslav nejčastěji 

volily ženy v 51,6 % případů a obdobně tomu bylo u mužů v 50,0 % případů. Odpověď 

firemní večírky volili častěji muži (34,5 %), zatímco ženy jen v 11,3 % případů. 

Jak vyplývá z přílohy č. 7.6, možnost pořádání rodinných oslav využily všechny 

věkové kategorie. Možnost pořádání firemních oslav využili nejčastěji osoby ve věku 46 
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– 55 let v 54,8 % případů, zatímco ve věkové kategorii 18 – 30 let byla tato odpověď 

zvolena jen v 11,8 % případů. Dotazovaní ve věku 66 a více let jako druhou nejčastěji 

volenou odpověď volili možnost pořádání svateb a pohřbů (79,5 %).  

Překvapivé výsledky vyplynuly z třídění odpovědí dle sociálního statusu, viz 

příloha č. 7.7. Rodinných oslav nejčastěji využili dotazování důchodci, kdy tato odpověď 

byla zvolena v 87,9 % případů, obdobné výsledky byly zjištěny u osob na rodičovské 

dovolené / v domácnosti (83,3 %).  V 61,9 % případů nejčastěji využili pořádání 

firemních akcí podnikatelé / živnostníci. Možnosti pořádání rautů využili také v největší 

míře podnikatelé / živnostníci a to v 31,4 % případů. 

 

Obrázek 5.4 Využívání doprovodných služeb dle pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.3 Cena 
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velmi důležitým faktorem v 55,0 % případů, zatímco u mužů jen v 35,0 % případů. Při 
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V závislosti na věku (viz příloha č. 7.9) všichni respondenti ve věkové kategorii 

66 a více let uvedli, že je pro ně cena velmi důležitým faktorem. Značná část (57,1 %) 

návštěvníků v kategorii 56 – 65 let považuje také cenu za velmi důležitý faktor, obdobné 

výsledky byly zjištěny u dotazovaných v kategorii 18 – 30 let.  

Třídění odpovědí dle sociálního statusu prokázalo, že velmi důležitým faktorem 

je cena pro všechny návštěvníky na důchodě a nezaměstnané osoby, dále bylo zjištěno, 

že 66,7 % respondentů na rodičovské dovolené označilo cenu za velmi důležitý faktor. 

Pro podnikatele / živnostníky je cena spíše nedůležitým faktorem, tuto odpověď volili 

nejčastěji a to v 31,3 % případů (viz příloha č. 7.10). 

 

Obr. 5.5 Důležitost cen 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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návštěvníků ve věkové kategorii 66 a více let, 80,0 % z nich uvedlo, že jsou velmi 

spokojeni s cenami restaurace. 

V závislosti odpovědí na sociálním statusu respondentů, nejvíce jsou s cenami 

spokojeni návštěvníci v důchodu (75,0 %), dále pak osoby na rodičovské dovolené / 

v domácnosti (50,0 %) a podnikatelé /živnostníci (50,0 %), výsledky u odpovědi spokojen 

se příliš nelišily (viz příloha č. 7.12). Spíše spokojeni jsou pak více zaměstnané osoby 

(16,9 %) než podnikatelé / živnostníci (6,3 %). 

 

Obr. 5.6 Spokojenost s cenami dle pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výsledků třídění druhého stupně dle pohlaví vyplývá, že vyšší částky za 

občerstvení jsou ochotni vynaložit spíše muži, než ženy. Částku v rozmezí 101 – 200 Kč 

jsou více ochotny vynaložit ženy (63,9 %) než muži (53,3 %). 13,3 % mužů uvedlo, že 

by byli ochotni vynaložit za jídlo a pití částku vyšší než 300 Kč, zatímco ženy jen v 4,9 

% případů (viz příloha č. 7.13).  

Dle věku, cenu 101 – 200 Kč za občerstvení je ochotna zaplatit většina 

respondentů ve věku 56 – 65 let (85,7 %). Lidé ve věku 46 – 55 let jsou naopak ochotni 

zaplatit částku 201 – 300 Kč (38,5 %). Žádný z respondentů ve věku 66 a více let není 

ochotný zaplatit částku 300 Kč a více (viz obr. 5.7). Částku do 100 Kč za občerstvení jsou 

v největší míře ochotni vynaložit návštěvníci restaurace ve věku 18 – 30 let (11,5 %). 

Na základě třídění druhého stupně dle sociálního statusu (viz příloha 7.14), 

částku do 100 Kč jsou v největší míře ochotni zaplatit nezaměstnané osoby (42,9 %). 

Značná část, tedy 35,6 % zaměstnaných osob je ochotna vynaložit za občerstvení 201 – 

300 Kč. Největší rozdíly byly zaznamenány u částky 300 Kč a více, tuto cenu jsou ochotni 

zaplatit nejvíce podnikatelé (37,5 %), žádná z osob v důchodě a nezaměstnaných není 

ochotna zaplatit tuto částku. 

 

Obr. 5.7 Ochota zákazníka zaplatit cenu za občerstvení dle věku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.4 Distribuce 

Z grafu na obr. 5.8 vyplývá, jak je pro návštěvníky důležité umístění restaurace. 

Z celkového počtu 120 dotazovaných, většina (35,0 %) respondentů uvedla, že umístění 

restaurace je pro ně spíše důležité. 30,1 % dotazovaných shledává tento faktor za důležitý. 

Velmi důležité je umístění restaurace pro 19,0 % respondentů. Pro 11,6 % návštěvníků 

restaurace je umístění spíše nedůležité a pouhých 5 respondentů (4,3 %) považuje 

umístění restaurace za nedůležitý faktor. 

 

Obr. 5.8 Důležitost umístění restaurace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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na rodičovské dovolené. Ze všech věkových kategorií, je tento faktor nedůležitý v největší 

míře pro podnikatele / živnostníky (12,5 %), jak lze vidět v příloze č. 7.16. 

 

Obr. 5.9 Důležitost umístění restaurace dle pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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vychází z toho, že restaurace je umístěna mimo centrum města, což mnozí mladí jedinci 

mohou vnímat negativně. 

 

Obr. 5.10 Spokojenost s umístěním restaurace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 5.11 Zdroje informací 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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5.6 Lidský faktor 

5.6.1 Obsluha restaurace 

Jak vyplývá z obr. 5.13, na základě hodnocení spokojenosti s obsluhou restaurace 

dle jednotlivých kritérií, která byla hodnocena na pětibodové škále, se nejlépe 

hodnoceným kritériem stalo přátelské chování obsluhy – s mírou spokojenosti 95,5 %. 

Na druhém místě se umístila ochota obsluhy (95,3 %) a dále pak plnění zákaznických 

požadavků (91,0 %). Na posledním místě se umístila rychlost obsluhy, se kterou jsou 

respondenti nejméně spokojeni – toto kritérium v hodnocení získalo 83,8 %. Vzhledem 

k faktu, že míry spokojenosti se pohybují v rozpětí 83,0 % - 96,0 %, lze konstatovat, že 

zákazníci jsou spokojeni s obsluhou restaurace. 

 

Obr. 5.13 Spokojenost s obsluhou restaurace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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95,5 %

95,3 %

91,0 %

89,5 %

83,8 %

75 80 85 90 95 100

Přátelské chování obsluhy

Ochota obsluhy

Plnění Vašich požadavků

Informovanost a kvalifikovanost

obsluhy

Rychlost obsluhy

Spokojenost v %



- 54 - 

 

 Třídění dle sociálního statusu ukázalo (viz příloha č. 7.44), že nejvyšší míru 

spokojenosti se všemi kritérii vykazovali studenti – úroveň míry jejich spokojenosti 

neklesla pod 90,0 %.  

5.6.2 Zákazník 

Spokojení zákazníci jsou pro každý podnik velmi důležití, neboť na nich závisí to, 

zda budou o restauraci šířeny kladné, nebo negativní reference. Z celkového počtu 120 

dotazovaných 74,1 % z nich uvedlo, že by restauraci doporučilo svým známým. Ze součtu 

odpovědí „spíše ne“ a „ne“ vyplývá, že 4,2 % návštěvníků by restauraci nedoporučilo 

svým známým, viz obr. 5.14. 

Z šetření dle pohlaví vyplynulo, že ženy by spíše doporučily restauraci svým 

známým (76,7 %), než muži (71,2 %). Odpověď spíše ne označili ve větší míře muži (5,1 

%), ženy jen v 1,7 % případů viz příloha č. 7.23.  

Všichni respondenti ve věku 66 a více let se shodli na tom, že by restauraci 

doporučili svým známým, ve věku 56 – 65 let volilo odpověď ano 85,7 % dotazovaných 

a ve věku 18 – 30 let 78,7 % návštěvníků (viz příloha č. 7.24).  

Zkoumání výsledků dle sociálního statusu ukázalo, že většina respondentů volilo 

odpověď ano a spíše ano. Respondenti v důchodu volili výhradně odpověď ano, 87,5 % 

studentů by doporučilo restauraci svým známým, obdobně tomu bylo u osob na 

rodičovské dovolené / v domácnosti, jak vyplývá z přílohy č. 7.25. 

 

Obr. 5.14 Doporučení restaurace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.7 Materiální prostředí 

Materiální prostředí je důležitým prvkem marketingového mixu, neboť se podílí 

na tom, jak zákazník vnímá kvalitu nabízených služeb. Na základě hodnocení 

materiálního prostředí dle spokojenosti zákazníka (na škále od 1 do 5), bylo zjištěno, se 

kterými kritérii jsou zákazníci nejvíce spokojeni a se kterými naopak nejméně. Z obr. 

5.15 vyplývá, že nejlepšího hodnocení se dočkala čistota restaurace s mírou spokojenosti 

91,3 %, dále pak čistota toalet (86,8 %), možnost parkování (82,5 %) a interiér restaurace 

(78,8 %). Nejhůře hodnoceným kritériem se stalo letní posezení s mírou spokojenosti 56,3 

%. 

 

Obr. 5.15 Spokojenost s materiálním prostředím restaurace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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se pohybují na úrovni spokojenosti 55,3 %, tento fakt může být ovlivněn menším 

zastoupením této věkové kategorie ve výběrovém souboru. 

 Na základě třídění druhého stupně dle sociálního statusu, (viz příloha č. 7.47) 

bylo zjištěno, že všechny skupiny nejlépe hodnotily letní posezení – úroveň jejich míry 

spokojenosti neklesla pod 88,0 %. 

Vhledem k faktu, že restaurace byla po dobu několika let kuřácká a teprve před 

pár lety byla změněna na nekuřáckou, bylo výzkumem zjišťováno, zda respondenti 

souhlasí se současným nekuřáckým prostředím. Jak vyplývá z přílohy 6.9, 67,5 % 

respondentů vyjádřilo svůj souhlas s nekuřáckým prostředím. Ze součtu odpovědí „spíše 

nesouhlasím“ a „nesouhlasím“ vyplynulo, že 24,6 % dotazovaných nesouhlasí 

s nekuřáckým prostředím. 

Třídění druhého stupně dle pohlaví nepřineslo výrazné rozdíly v odpovědích (viz 

příloha č. 7.33). Dle věku bylo zjištěno, že všechny osoby ve věku 56 – 65 let a ve věku 

66 let a více uvedly, že souhlasí s nekuřáckým prostředím (viz příloha č. 7.34). Značná 

část respondentů ve věku 31 – 45 let rovněž uvedla, že souhlasí (70,6 %).  

Dle sociálního statusu (viz příloha č. 7.35), bylo zjištěno, že všichni respondenti 

v největší míře volili odpověď, že souhlasí s nekuřáckým prostředím. Všechny osoby na 

rodičovské dovolené / v domácnosti a osoby na důchodě souhlasili s nekuřáckým 

prostředím. Nesouhlas vyjádřili v největší míře osoby nezaměstnané (28,6 %). 

5.8 Procesy 

5.8.1 Provozní doba 

Z výsledků výzkumu bylo zjištěno, že převážná část respondentů se shodla v tom, 

že jsou spíše spokojeni s provozní dobou restaurace (31,6 %), avšak při součtu odpovědí 

„spíše nespokojen“ a „nespokojen“ vyplynulo, že ze 120 dotazovaných 28 z nich uvedlo, 

že jim nevyhovuje provozní doba restaurace (23,2 %), viz příloha č. 6.5.  

Na základě třídění druhého stupně dle pohlaví bylo zjištěno, že muži (38,3 %) 

jsou spokojeni s provozní dobou restaurace o něco více, než ženy (23,0 %). Nespokojeny 

jsou pak ženy (1,7 %) a žádný muž, jak je patrné z obr. 5.16.  

Při sečtení kladných odpovědí lze říct, že s provozní dobou jsou nejvíce spokojeni 

respondenti ve věku 18 – 30 let (80,3 %), naopak nejméně vyhovuje provozní doba 

osobám starších 66 let (40,0 %) viz příloha č. 7.26.  
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Dále z výzkumu vyplynulo, že nejvíce jsou s provozní dobou spokojeni studenti, 

jak je doloženo v příloze č. 7.27. Spíše nespokojeni jsou v největším počtu nezaměstnané 

osoby (42,9 %) a nespokojeni jsou jako jediní osoby zaměstnané (1,7 %). 

 

Obr. 5.16 Spokojenost s provozní dobou dle pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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restauraci navštívit v jakýkoli čas. Změnu v provozní době by především uvítali 

návštěvníci na mateřské dovolené / v domácnosti (83,3 %), dále pak podnikatelé / 

živnostníci v 75,0 % případů (viz příloha č. 7.29). 

 

Obr. 5.17 Změna provozní doby dle věku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.8.3 Vítané změny v provozní době 

Z výsledku výzkumu je patrné, že 34,2 % respondentů by uvítalo změnu provozní 

doby od 12:00 – 22:00 (po – čt), oproti současné provozní době (14:00 – 22:00). 28,9 % 

dotazovaných by uvítalo změnu provozní doby o víkendu. 27,0 % návštěvníku by uvítalo 

prodloužení provozní doby přes týden od 12:00 – 23:00 hodin (viz obr. 5.18). 

Na základě třídění odpovědí dle pohlaví nebyly zjištěny výrazné rozdíly (viz 

příloha č. 7.36). Dle věku (viz příloha 7.37) by prodloužení provozní doby přes týden 

(12:00 – 22:00) v největší míře uvítaly osoby ve věku 56 – 65 let (66,7 %), obdobně tomu 

bylo u osob starších 66 let. Ostatní odpovědi se příliš nelišily. 

V závislosti na třídění odpovědí dle sociálního statusu, bylo zjištěno, že 

prodloužení provozní doby od 12:00 – 22:00 přes týden by uvítali všichni respondenti 

v důchodu, dále pak osoby na rodičovské dovolené a v domácnosti. Změnu provozní doby 

od 12:00 – 23:00 přes týden by uvítali zejména podnikatelé / živnostníci (41,7 %). 

Výsledky třídění dle sociálního statusu jsou doloženy v příloze č. 7.38 
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Obr. 5.18 Vítané změny v provozní době 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.9 Vítané změny v nabídce služeb 

Na základě třídění prvního stupně (viz obr. 5.19), z výzkumu vyplynulo, že 

největší počet návštěvníků (44,1 %) by uvítalo rozšíření venkovního posezení. Další 

vítanou změnou, kterou označilo 37,5 % respondentů, je rozšíření nabídky jídel. Dále 

byla 31,7 % hosty označena odpověď denní menu a téměř stejná část 30,8 % 

dotazovaných by uvítala happy hour (sleva na určitý produkt z nabídky v určitý časový 

úsek). Dětský koutek by uvítalo 26,2 % dotazovaných. Varianta catering byla označena 

14,4 % respondenty. Nejméně hostů by uvítalo zavedení dětského menu (9,8 %).  

Zkoumání výsledků na základě pohlaví nepřineslo výrazné rozdíly v preferencích 

vítaných změn (viz příloha č. 7.30). Největší rozdíl v odpovědích byl zaznamenán u 

vybudování dětského koutku, jen 12,1 % mužů, ale 40,3 % žen by uvítalo tuto změnu. 

Značný rozdíl byl zjištěn i u cateringu a zavedení dětského menu. Pouze 6,5 % žen, ale 

22,4 % mužů by uvítalo zavedení cateringu. Dětské menu by uvítali ženy v 16,1 % 

případů, zatímco muži jen v 3,4 %.  
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Obr. 5.19 Vítané změny v nabídce služeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z šetření dle věku vyplynulo, že rozšíření venkovního posezení by uvítali spíše 

návštěvníci vyšších věkových kategorií. Dětský koutek by uvítalo nejvíce zákazníků ve 

věku 31 – 45 let (34,5 %).  Rozšíření nabídky jídel by nejvíce uvítaly osoby starší 66 let 

(60,3 %) dále pak osoby ve věku 46 – 55 let (46,3 %). Víkendové menu by rovněž uvítaly 

nejvíce osoby ve věku 46 – 55 let (viz příloha č. 7.31).  

Dle sociálního statusu všichni respondenti na rodičovské dovolené / 

v domácnosti by uvítali vybudování dětského koutku, rovněž by nejvíce uvítali (83,3 %) 

zavedení dětského menu. Nezaměstnaní by v největší míře uvítali happy hour (56,5 %) 

stejně jako rozšíření nabídky jídel (71,3 %). Největší rozdíly v odpovědích byly zjištěny 

u zavedení cateringu, kdy by tuto službu uvítalo 38,1 % podnikatelů, zatímco studenti jen 

v 8,2 % případů, žádný z nezaměstnaných a z osob na rodičovské dovolené neuvedl tuto 

možnost (viz příloha č. 7.32). 

5.10 Celkové zhodnocení služeb 

Za účelem zjištění, jak zákazníci celkově hodnotí poskytované služby restaurace 

– pizzerie SPORT, byla sestavena poziční mapa (viz obr. 5.20), která poskytuje přehled 

o tom, jak návštěvníci hodnotí jednotlivé kritéria dle důležitosti a jak jsou s těmito kritérii 

spokojeni v rámci restaurace. 
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Poziční mapa byla sestavena na základě otázek č. 5 a č. 6 v dotazníku (viz příloha 

č. 1), v nichž měli respondenti za úkol ohodnotit jednotlivá kritéria dle důležitosti a 

následně dle jejich spokojenosti s restaurací na škále od 1 do 5, jako ve škole. Průměrné 

známky spokojenosti a důležitosti (viz přílohy č. 5.5 a 5.6) pak byly pomocí indexů 

spokojenosti a důležitosti přepočteny na procenta. Míru spokojenosti a důležitosti 

s jednotlivými kritérii v procentuálním vyjádření lze vidět v přílohách č. 6.7 a 6.8. 

 

Obr. 5.20 Poziční mapa 

Zdroj: Vlastní zpracování 

První kvadrant (motivátory) zahrnuje faktory, jež respondent hodnotí jako 

nejdůležitější a zároveň je s nimi velmi spokojen. Jak vyplývá z výzkumu, do tohoto 

kvadrantu patří kritéria: kvalita připravovaných pokrmů a cena. I přes příznivé výsledky 

je pro restauraci nezbytně nutné si i nadále udržet vysokou úroveň těchto faktorů. 

Zejména co se týče kvality připravovaných pokrmů, která je v oblasti gastronomie velice 

důležitá. 

Druhý kvadrant (přeinvestované faktory) zahrnuje faktory, s nimiž je zákazník 

spokojen, ale jsou pro něj relativně málo důležité. V tomto kvadrantu jsou zahrnuty 

faktory umístění restaurace a obsluha restaurace. 
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Třetí kvadrant (faktory marginálních příležitostí) zahrnuje takové faktory, jež 

nejsou pro zákazníka důležité a zároveň s nimi není příliš spokojen. V rámci tohoto 

kvadrantu by restaurace měla zvážit úsilí ohledně provozní doby restaurace, přičemž se 

tento faktor ukázal jako nejméně uspokojující faktor, ale zároveň i nejméně důležitý. 

Čtvrtý kvadrant (faktory konkurenčních příležitostí) zahrnuje ty faktory, kterým 

zákazník přikládá vysokou důležitost a současně je s těmito faktory velmi málo spokojen. 

V tomto kvadrantu se nachází vybavení a design restaurace, a celková nabídka restaurace. 

U těchto faktorů by měla restaurace usilovat o jejich zlepšení. 
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6 Návrhy a doporučení 

Na základě zjištěných výsledků marketingového výzkumu byly navrženy návrhy 

a doporučení, jež by přispěly k zefektivnění marketingového mixu restaurace.  Návrhy 

plynou jak z primárního výzkumu, tak z vlastních zkušeností autorky práce a z informací 

poskytnutých majitelem restaurace. 

6.1 Produkt 

Výzkumem bylo zjištěno, že hosté kladně hodnotí jídelní lístek restaurace, avšak 

názory na celkovou nabídku jídel a nabídku bezmasých pokrmů byly i negativní. 

Restaurace by měla i nadále zachovat velikost porcí jídel, se kterými jsou zákazníci velmi 

spokojeni. 

Celková nabídka jídel by mohla být rozšířena o nabídku bezmasých jídel, 

v současnosti se tato nabídka sestává pouze ze čtyř pokrmů, což považují zákazníci za 

nedostačující. Nabídka bezmasých pokrmů by mohla zahrnovat sladká jídla (lívance, 

palačinky), rizota a speciality z cous-cousu. Lze říct, že toto rozšíření jídelního lístku by 

přineslo restauraci jistou konkurenční výhodu.  

Výzkumem bylo dále zjištěno, že značná část zákazníků restaurace by uvítala 

zavedení denního menu, které by přilákalo více zákazníků, zejména podnikatelů. Denní 

menu by mohlo zahrnovat polévku a výběr ze dvou jídel. Z výsledků výzkumu vyplynulo, 

že čtvrtina hostů by uvítala zavedení víkendového menu, jež by přispělo k zvýšení 

návštěvnosti restaurace v poledních hodinách. Na základě tohoto zjištění, navrhuje 

autorka práce zavést víkendové menu, jež by mohlo zahrnovat polévku dle denní nabídky, 

jeden klasický pokrm a jeden druh pizzy za zvýhodněnou cenu. Je na zvážení, zda do 

víkendového menu zařadit i kávu a dezert. Žádný z konkurenčních podniků ve Studénce 

nenabízí víkendové menu, proto by zákazníci toto rozšíření jistě ocenili. 

Z výsledku výzkumu vyplynulo, že značná část návštěvníků nevyužila žádné 

z nabízených doprovodných služeb, v podobě pořádání rodinných oslav, firemních 

večírků, promocí, rautů, pohřbů, svateb atd. V současnosti se podrobnosti o akci dozvídají 

zájemci až v případě kontaktování majitele a sjednání si schůzky. 

Restauraci – pizzerii SPORT by autorka bakalářské práce doporučila umístit na 

internetové stránky restaurace základní informace o nabídce akcí, jež mohou být na 

přání zákazníka v restauraci pořádány. Informace by zahrnovaly přehled akcí, které lze 
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v prostorách restaurace uspořádat, přehled jídel, které nejsou zahrnuty v základní nabídce 

restaurace, ale lze je na přání zákazníka připravit. Vzhledem k tomu, že cena pořádaných 

akci se mění v závislosti na počtu hostů, výběru jídel, nápojů atd. bylo by dobré na 

internetové stránky umístit orientační ceník. Zájemci by si tak mohli udělat lepší 

představu o finanční částce, jež by museli vynaložit. Dále by bylo vhodné umístit na 

stránky i fotografie z pořádaných akcí.  

6.2 Cena 

Na základě výsledků hodnocení cenové úrovně restaurace bylo zjištěno, že 

zákazníci jsou s cenovou úrovní spokojeni, zároveň vyplynulo, že cena je velmi důležitý 

faktor pro většinu zákazníků. Restauraci je tedy doporučováno ponechat stávající 

cenovou úroveň. Toto doporučení vyplývá i ze skutečnosti, že nejpřijatelnější cena za 

jídlo a pití/za osobu pro většinu dotazovaných se pohybuje v rozmezí 101 – 200 Kč, vyšší 

částku 201 – 300 Kč jsou ochotni vynaložit převážně podnikatelé, ale vzhledem 

k zaměření restaurace a cílové skupině zákazníků, by neměly být ceny jídel zvyšovány. 

Autorka práce navrhuje vytvoření slevových voucherů umístěných na slevových 

portálech. Může se jednat např. o vouchery na určitý druh jídla a pití, nebo slevové 

vouchery na akce, jež restaurace pořádá k zvláštním příležitostem (valentýnská večeře, 

svatomartinské hody). 

6.3 Distribuce 

Návštěvníci restaurace jsou spokojeni s jejím umístěním, i když pro ně není tento 

faktor příliš důležitý. Restaurace je situována v blízkosti hlavní cesty, na dobře viditelném 

místě, proto nemají návštěvníci problém ji najít. K dispozici je zákazníkům bezplatné 

parkoviště. Z centra města lze pěšky do restaurace dojít za 5 minut. 

Restauraci je doporučováno setrvat na dosavadním místě, nejen z důvodu 

spokojenosti zákazníků s umístěním, ale i proto, že současné umístění v prostorách 

zimního stadiónu přináší restauraci velké množství zákazníků z řad sportovců atd. 

6.4 Marketingová komunikace 

Jak vyplynulo z výsledků výzkumu, nejúčinnějším zdrojem informací o restauraci 

jsou doporučení od přátel, známých atd. Tento způsob neplacené reklamy je velmi 

efektivní v případě šíření kladných referencí. Z tohoto důvodu je restauraci doporučováno 

i nadále usilovat o spokojenost zákazníků a tím i o dobré jméno restaurace.  
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Vzhledem k zjištěné skutečnosti, že značná část zákazníků hledá informace na 

internetu, je restauraci doporučeno aktualizovat své oficiální internetové stránky. Bylo 

by dobré změnit vzhled stránek tak, aby přilákal pozornost většího okruhu 

potencionálních zákazníků. Dále autorka práce navrhuje umístit na internetové stránky 

více fotografií a zejména informace o akcích, jež restaurace pořádá ke speciálním 

příležitostem. Stránky by mohly být rozšířeny o sekci pro zákaznické reference a dotazy. 

V dnešní době je důležité se zaměřit na komunikaci se zákazníky, ať už 

stávajícími, nebo potencionálními, prostřednictvím sociálních sítí. Virální marketing 

představuje rychlou a efektivní komunikaci s odezvou z druhé strany. Navíc tento způsob 

reklamy patří mezi méně finančně nákladné nástroje marketingové komunikace, proto 

autorka práce doporučuje založit vlastní profil restaurace na sociální síti Facebook. Na 

stránkách profilu restaurace by byly zveřejňovány informace o blížících se akcích, 

novinky, případné změny v provozní době, fotografie. Zákazníci by měli možnost klást 

dotazy a komunikovat s pracovníky restaurace. Výhoda spočívá i v oslovení cílové 

skupiny zákazníků. 

Dále bylo zjištěno, že jen velmi malé procento návštěvníků se o restauraci 

dozvědělo z tisku. Reklama je umístěna v místním Zpravodaji Studénky, který vychází 

jednou měsíčně a čtenáři jsou obyvatelé vyšších věkových kategorií. I přesto, že inzerce 

v tisku není příliš nákladná, restauraci je navrhováno zrušit tento způsob reklamy, 

neboť se zdá být neefektivní a oslovuje jen velmi malý okruh potencionálních zákazníků. 

Malé procento zákazníků se dozvědělo o restauraci prostřednictvím reklamních 

letáků, tyto letáky nechává majitel restaurace tisknout pouze jednou ročně. Proto je 

restauraci doporučováno zvýšit distribuci reklamních letáků a rozmístit je po okolí, 

zejména na místa s pohybem potencionálních zákazníků. Letáky by měly být stručné, 

přehledné, informovat o základní nabídce služeb a novinkách. Měl by být kladen důraz 

na grafické zpracování letáku, tak aby přilákal pozornost co největšího počtu 

potencionálních zákazníků. 

Restauraci je dále doporučováno umístit na sloupy veřejného osvětlení, jež jsou 

situovány v blízkosti hlavních cest tzv. navigační cedule, jež by sloužily k navedení 

zákazníků do restaurace. Tyto navigační cedule by měly být umístěny na hodně 

frekventovaných místech. 
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Za účelem vyrovnání výkyvů v poptávce navrhuje autorka práce zavedení tzv. 

happy hour (sleva na určité jídlo nebo pití z nabídky restaurace v určitý časový úsek), 

čímž by restaurace přilákala pozornost zákazníků zejména z řad studentů a 

nezaměstnaných osob. 

6.5 Lidský faktor 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že lidský faktor představuje pro restauraci silnou 

stránku. Zákazníci jsou velmi spokojeni s obsluhou restaurace, kladně hodnotili přátelské 

chování obsluhy, plnění svých požadavků, kvalifikovanost obsluhy atd. Z tohoto důvodu, 

je restauraci doporučeno dále zaměstnávat stávající zaměstnance. 

V zájmu zachování současné úrovně spokojenosti zákazníků s obsluhou, je 

restauraci doporučeno pravidelně školit své zaměstnance a zaměřit se na motivaci 

zaměstnanců v podobě slev na jídlo, prémií a odměn. 

6.6 Materiální prostředí 

Na základě výsledků hodnocení materiálního prostředí restaurace bylo zjištěno, 

že zákazníci jsou velmi spokojeni s čistotou restaurace i s čistotou toalet. Je důležité si i 

nadále udržet stávající čistotu, neboť v oblasti gastronomie je tento faktor velmi 

důležitý.  

Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, že zákazníci jsou nejméně spokojeni s letním 

posezením restaurace, které se svou kapacitou 20 osob je nedostačující. Největší procento 

zákazníků rovněž označilo, že by uvítalo rozšíření venkovního posezení.  Proto je 

restauraci doporučeno zvážit možnost rozšíření letního posezení. Naproti stávajícímu 

posezení se nachází nezastavěný travnatý prostor, jež by mohl být za účelem rozšíření 

posezení využit, avšak je majetkem města. Další možností je, protáhnout posezení blíže 

ke vchodu do restaurace, i po celé délce restaurace, tím by se docílilo zvýšení kapacity 

míst posezení. Z dlouhodobého hlediska je tato investice velmi přínosná pro restauraci. 

Při dotazování zda by zákazníci uvítali vybudování dětského koutku v prostorách 

restaurace, bylo zjištěno, že jen velmi malé procento dotazovaných by uvítalo tuto změnu. 

Z tohoto důvodu, by se restaurace neměla pouštět do vybudování dětského koutku. 

K tomu přispívá i fakt, že restaurace nedisponuje velkými prostory, a vybudování 

dětského koutku by značně omezilo pohyb v restauraci. 
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Interiér restaurace je moderní a prošel několika rekonstrukcemi, proto jsou 

zákazníci restaurace s interiérem a vybavením restaurace spokojeni. Restauraci je proto 

doporučováno nepodnikat žádné velké změny v interiéru restaurace. 

Do materiálního prostředí lze zahrnout i vzhled obsluhujícího personálu. Proto 

autorka práce navrhuje zavedení jednotných uniforem zaměstnanců. Uniformy by se 

mohly skládat ze sukně, nebo kalhot a jednoduchého trika s logem restaurace. Vzhledem 

k tomu, že barvy charakteristické pro restauraci jsou červená, černá a bíla, mohly by být 

i uniformy vyvedeny v tomto barevném provedení. 

6.7 Procesy 

Na základě zjištění, že více než polovina zákazníků by uvítala změnu v provozní 

době, je restauraci navrhováno rozšířit provozní dobu přes pracovní dny. Vzhledem 

k faktu, že konkurenční restaurace ve Studénce otvírají již v poledních hodinách, je 

provozní doba restaurace – pizzerie SPORT její slabou stránkou. 

Současná provozní doba restaurace od pondělí do čtvrtku je od 14:00 – 22:00, 

v pátek se restaurace zavírá až v 24:00. Bylo zjištěno, že nejvíce zákazníků by uvítalo 

rozšíření provozní doby a to posunutím doby otevření z 14:00 na 12:00. Značná část 

zákazníků by uvítalo nejen posunutí doby otevření z 14:00 na 12:00, ale i posunutí 

zavírací doby z 22:00 na 23:00. Vzhledem k tomu, že restaurace by byla po změně 

provozní doby otevřena i v poledních hodinách, jistě by restauraci navštěvovalo více 

zákazníků za účelem závodního stravování. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu a zhodnocení jednotlivých prvků 

marketingového mixu restaurace – pizzerie SPORT a na základě zjištěných výsledků 

navrhnout takové návrhy a opatření, jež by vedly k zefektivnění marketingového mixu 

restaurace. 

Bakalářská práce byla rozdělena do několika tematických celků. V první části byly 

vymezeny teoretické pojmy z oblasti služeb a marketingového mixu. Veškeré informace 

vycházely z odborné literatury a periodik. Kromě vymezení teoretických pojmů byla 

pozornost věnována charakteristice trhu, na němž restaurace působí a byly zde popsány 

všechny faktory, jež ovlivňují chod restaurace z pohledu makroprostředí a mezoprostředí. 

Dále byla v této části věnována pozornost samotné charakteristice restaurace a jejímu 

současnému marketingovému mixu. Veškeré potřebné informace byly čerpány 

z internetových zdrojů a z informací poskytnutých majitelem firmy.  

V praktické části bakalářské práce byla pozornost věnována přípravné a realizační 

fázi marketingového výzkumu a samotné analýze současné situace. Za účelem získání 

potřebných informací byl proveden marketingový výzkum, jež byl realizován pomocí 

osobního dotazníkového šetření. Byli osloveni pouze zákazníci restaurace, jež byli v době 

dotazování přítomni v restauraci. Dotazník se skládal z 19 otázek a zodpovědělo jej 120 

respondentů. Analýza dat byla provedena ve statistickém programu PASW Statistics. 

Ze zjištěných výsledků výzkumu a na základě vlastních zkušeností autorky byly 

nastíněny návrhy a doporučení, jež by mohla restaurace využít pro zefektivnění 

marketingového mixu. Toto zefektivnění stávajícího marketingového mixu by mohlo vést 

ke zvýšení spokojenosti zákazníků, ke zlepšení poskytovaných služeb a tím i k zlepšení 

konkurenceschopnosti. 

Ze zjištěných výsledků vyplynulo, že zákazníci restaurace jsou převážně 

spokojeni s úrovní nabízených služeb, což je velmi příznivé zjištění pro restauraci. 

Nejlépe ohodnoceným faktorem byl lidský faktor, který je důležitý pro chod restaurace a 

přispívá ke spokojenosti zákazníků. 

Z dlouhodobého hlediska patří mezi významné doporučení návrh na rozšíření 

letního posezení. Výsledky prokázaly, že hosté restaurace jsou nejméně spokojeni 

s letním posezením, jež je svou kapacitou nedostačující. Rekonstrukce by zajisté zvýšila 

návštěvnost restaurace a spokojenost hostů. Dále bylo restauraci navrženo zaměřit se na 
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zlepšení komunikačních aktivit, které byli doposud nedostačující k přilákání pozornosti 

stávajících i potencionálních zákazníků. 

Bakalářská práce bude předložena majiteli restaurace – pizzerie SPORT a snad 

majitel zohlední návrhy a doporučení při zdokonalování stávajícího marketingového 

mixu restaurace. 
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Seznam zkratek 

% – procenta 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

a. s. – akciová společnost 

CPM – Critical Path Method 

CRM – Customer Relationship Management 

č. – číslo 

např. – například 

ČR – Česká Republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

Kč – Koruna česká 

např. – například 

obr. – obrázek 

PASW – Predictive Analytics SoftWare 

PR – Public Relations 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

tzv. – takzvané 

viz. – vidět 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Dotazník 

Vážený respondente,  

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma Analýza marketingového 

mixu restaurace. Jsem studentkou 3. ročníku oboru Marketing a obchod na Ekonomické 

fakultě VŠB-TU Ostrava, a Vámi poskytnuté údaje mi pomohou při zpracování mé 

bakalářské práce. Dotazník je zcela anonymní a Vámi sdělené údaje nebudou využity pro 

jiné účely, než je uvedeno výše. Dotazník je určen osobám starších 18 let. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a čas stráveny při vyplňování tohoto dotazníku. 

Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte max. 1 možnou odpověď. 

1) Využíváte služeb restaurace – pizzerie SPORT opakovaně?

1.1 Ano 

1.2 Ne (Přejděte k otázce č. 17) 

 

2) Jak často navštěvujete restauraci – pizzerii SPORT?

2.1 Výjimečně 

2.2 Jednou měsíčně 

2.3  Vícekrát měsíčně 

2.4  Jednou týdně 

2.5 Vícekrát týdně

3) Restauraci – pizzerii SPORT navštěvujete převážně za účelem? 

3.1  Stravování 

3.2 Posezení (bez objednání 

pokrmu) 

3.3  Při oslavách a jiných akcích 

3.4 Závodní stravování 

(zaměstnání) 

 

4) Jak jste se dozvěděli o restauraci – pizzerii SPORT? 

4.1 Od přátel, známých, rodiny 

4.2 Z internetu 

4.3 Z reklamních letáků 

4.4 Z mapy města 

4.5 Z novin 

4.6 Exteriér restaurace 

4.7 Jiné…………………..................

 

5) Ohodnoťte, jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria (ohodnoťte jako ve 

škole, na stupnici od 1 do 5). 

Kritérium Důležitost 

Umístění restaurace 1     2     3     4     5 

Vybavení a design restaurace 1     2     3     4     5 

Celková nabídka restaurace 1     2     3     4     5 

Kvalita připravovaných pokrmů  1     2     3     4     5 

Obsluha restaurace 1     2     3     4     5 

Provozní doba restaurace 1     2     3     4     5 

Cena 1     2     3     4     5 
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6) Ohodnoťte Vaši spokojenost s restaurací – pizzerií SPORT, vzhledem 

k následujícím kritériím (ohodnoťte jako ve škole, na stupnici od 1 do 5). 

Kritérium Spokojenost 

Umístění restaurace 1     2     3     4     5 

Vybavení a design restaurace 1     2     3     4     5 

Celková nabídka restaurace 1     2     3     4     5 

Kvalita připravovaných pokrmů  1     2     3     4     5 

Obsluha restaurace 1     2     3     4     5 

Provozní doba restaurace 1     2     3     4     5 

Cena 1     2     3     4     5 

 

7) Ohodnoťte Vaši spokojenost s jídelním lístkem restaurace – pizzerie SPORT dle 

jednotlivých kritérií (ohodnoťte jako ve škole, na stupnici od 1 do 5). 

Kritérium Spokojenost 

Celková nabídka jídel 1     2     3     4     5 

Nabídka alkoholických nápojů 1     2     3     4     5 

Nabídka nealkoholických nápojů 1     2     3     4     5 

Nabídka bezmasých jídel 1     2     3     4     5 

Velikost porcí 1     2     3     4     5 

 

8) Jakou průměrnou částku jste ochotni vynaložit za občerstvení v restauraci/za 

osobu? (jídlo + pití)

8.1  Do 100 Kč 

8.2  101 – 200 Kč 

8.3  201 – 300 Kč 

8.4  300 Kč a více 

 

9) Využil/a jste někdy nabízených akcí restaurace - pizzerie SPORT? (označte 

max. 3 odpovědi) 
9.1  Pořádání firemních akcí 

9.2  Pořádání svateb a pohřbů 

9.3  Rodinné oslavy 

9.4  Promoce 

9.5 Rauty 

9.6 Nevyužil/a jsem žádné 

z nabízených akcí 

9.7 Jiné………………………  

 

10) Které z následujících změn byste uvítal/a v restauraci – pizzerii SPORT? 

(označte max. 3 odpovědi) 

10.1 Dětský koutek 

10.2 Rozšíření venkovního posezení 

10.3 Happy hour (sleva na určitý 

produkt z nabídky v určitý 

časový úsek) 

10.4 Rozšíření nabídky jídel 

10.5 Víkendové menu 

10.6 Denní menu 

10.7 Dětské menu 

10.8 Catering (zajištění pohoštění na    

Vámi pořádaných akcích) 

10.9  Jiné……………………

 

11) Uvítal/a byste změnu v provozní době restaurace? 

11.1  Ano 

11.2  Ne (přejděte k otázce č. 13) 
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12) Které z následujících změn v provozní době restaurace byste uvítal/a?  

12.1  12:00 – 22:00 (po – čt) 

12.2  12:00 – 23:00 (po – čt) 

12.3  14:00 – 24:00 (po – pá) 

12.4  12:00 – 24:00 (so – ne) 

12.5  Jiné…………………

 

13) Ohodnoťte jednotlivá kritéria, dle Vaši spokojenosti s obsluhou restaurace – 

pizzerie SPORT (ohodnoťte jako ve škole, na stupnici od 1 do 5). 

Kritérium Spokojenost 

Ochota obsluhy 1     2     3     4     5 

Rychlost obsluhy 1     2     3     4     5 

Informovanost a kvalifikovanost obsluhy 1     2     3     4     5 

Přátelské chování obsluhy 1     2     3     4     5 

Plnění Vašich požadavků 1     2     3     4     5 

14) Ohodnoťte Vaši spokojenost s prostředím restaurace – pizzerie SPORT dle 

jednotlivých kritérií (ohodnoťte jako ve škole, na stupnici od 1 do 5). 

Kritérium Spokojenost 

Možnost parkování 1     2     3     4     5 

Letní posezení 1     2     3     4     5 

Čistota restaurace 1     2     3     4     5 

Čistota toalet 1     2     3     4     5 

Interiér restaurace 1     2     3     4     5 

15) Souhlasíte s nekuřáckým prostředím restaurace – pizzerie SPORT? 

15.1 Souhlasím 

15.2 Spíše souhlasím 

15.3 Spíše nesouhlasím 

15.4 Nesouhlasím 

15.5 Nevím

16) Doporučil/a byste restauraci – pizzerii SPORT svým známým? 
16.1  Ano 

16.2  Spíše ano 

16.3  Spíše ne 

16.4  Ne 

16.5  Nevím 

 

17) Jaké je vaše pohlaví? 

17.1  Muž 

17.2  Žena 

 

18) Do jaké věkové kategorie se řadíte? 

18.1  18 – 30 let 

18.2  31 – 45 let 

18.3  46 – 55 let 

18.4  56 – 65 let 

18.5  66 a více let 

 

19) Jaký je Váš sociální status? 

19.1 Student/ka 

19.2 Zaměstnaný/á 

19.3 Podnikatel / živnostník 

19.4 Na rodičovské dovolené / v 

domácnosti 

19.5 Nezaměstnaný/á 

19.6 V důchodu
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Příloha č. 2 Provozní doba restaurace 
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Příloha č. 3 Jídelní lístek restaurace 

 

300 0,25l Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 30,- 

301 0,25l Italská krémová polévka s těstovinou, sypaná parmazánem 35,- 

 

 

401 150g Kuřecí řízek 85,- 

402 150g Křupavé kuřecí jazýčky 89,- 

411 150g Kuřecí závitek 

plněný listovým špenátem, parmskou šunkou s hoblinami 

parmazánu 

109,- 

413 150g Kuřecí kapsa 

anglická slanina, niva, těstíčko 

109,- 

421 150g Champion steak 

žampiony, smetana 

99,- 

422 150g Florentinský steak 

restovaná zelenina na másle, bazalkový přeliv 

99,- 

424 150g Kuřecí steak s omáčkou z modrého sýra 99,- 

431 150g Husitská směs 

kuřecí maso, játra, cibule, žampióny, smetana 

95,- 

432 150g Kuřecí nudličky s anglickou slaninou a žampióny 

cibule, česnek 

95,- 

433 150g Kuřecí nudličky po indicku 

ananas, smetana, kari 

95,- 

 

 

251 150g Kuřecí střapačky 

kuřecí kousky v bramborovém těstíčku 

99,- 

254 150g Čertovský bramborák 

vepřová panenka, sterilovaná zelenina, chilli 

119,- 

255 150g Selský bramborák 

kuřecí játra, slanina, cibule, vejce, sýr 

109,- 

256 150g Beskydský bramborák 

kuřecí maso, ang. slanina, kysané zelí 

119,- 

257 150g Panenský bramborák 

vepřová panenka, ang. slanina, žampióny, cibule, česnek 

119,- 

 
 

311 1ks Pytlácká topinka 

kuřecí maso, zelenina, sýr 

69,- 

312 1ks Ďábelská směs na topince 

kuřecí maso, sterilovaná zelenina, sýr, chilli 

69,- 
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320 150g Kuřecí játra na cibulce s anglickou slaninou 75,- 

321 150g Kuřecí játra Admirál 

kuřecí játra, žampióny, smetana 

79,- 

322 150g Kuřecí játra Kardinál 

kuřecí játra, slanina, žampióny, červené víno, brusinky 

89,- 

 

 

520 150g Vepřové řízečky z panenky 109,- 

522 150g Vepřová panenka ve slaninovém župánku 

s restovanou cibulkou 

119,- 

524 150g Svíčkové medailonky na listovém špenátu 

se sázeným vejcem, zdobené restovanou cibulkou 

119,- 

523 150g Svíčkové medailonky na zelených fazolkách 

s restovanou anglickou slaninou 

119,- 

525 150g Svíčkové medailonky se švestkovou omáčkou 119,- 

521 150g Svíčkové medailonky s omáčkou z modrého sýra 119,- 

526 150g Svíčkové medailonky s omáčkou z pravých lišek 129,- 

511 150g Vepřová panenka plněná šunkou a sýrem v trojobalu 119,- 

512 150g Vepřová panenka plněná anglickou slaninou a nivou 

s žampiónovým přelivem 

129,- 

531 150g Panenské nudličky 

vepř. panenka, ang. slanina, žampióny, cibule, česnek 

109,- 

532 150g Pekingští hadi 

vepř. panenka, kari, cibule, česnek, paprika 

109,- 

533 150g Pikantní vepřová směs "Feferón" 

vepř. panenka, rajče, paprika, feferóny, tomato 

109,- 

 

 

1001 150g Vepřové medailonky po myslivecku 

vepř. panenka, angl. slanina, žampióny, brusinky, víno 

129,- 

1002 200g Maso dvojí chuti s lupínky slaniny a pepřovou omáčkou 

vepřová panenka, kuřecí maso 

149,- 

1004 150g Tatarský biftek, topinky 

pravá hovězí svíčková 

189,- 

 

 

602 200g Steak z pravé svíčkové 

obalený v zeleném pepři s restovanou cibulkou 

250,- 

603 200g Steak z pravé svíčkové 

s omáčkou z pravých lišek 

260,- 

605 200g Steak z pravé svíčkové 

zavinutý parmskou šunkou s hoblinami parmazánu 

260,- 

 

  STEAKY nabízíme v úpravě: krvavý, středně propečený, 

propečený 
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701 150g Losos na bylinkovém másle 125,- 

702 150g Losos na listovém špenátu 129,- 

704 200-250g Pstruh po mlynářsku s bylinkovým máslem 109,- 

706 200-250g Filátko z pstruha s hořčicovo-medovým přelivem 119,- 

 

 

951 100g Smažený sýr 59,- 

952 100g Smažený hermelín se šunkou 69,- 

953 250g Zeleninové rizoto se sýrem a smetanou 65,- 

955 1ks Palačinka s ovocem, šlehačkou a čokoládou 

jahodová, ananasová, broskvová 

55,- 

 

 

901 100g Penne 20,- 

902 100g Špagety 20,- 

903 100g Farfalle 20,- 

 

 

911 150g Sýrová 

kuřecí maso, smetana 

89,- 

912 150g Boloňská 

masová směs, tomatová omáčka 

79,- 

913 150g Špenátová 

kuřecí maso, špenát, česnek, smetana 

89,- 

914 150g Brokolicová 

brokolice, sýrová omáčka 

79,- 

916 150g Carbonara 

ang. slanina, vejce, smetana, česnek, parmazán 

89,- 

917 150g Lososová 

losos, listový špenát, česnek, smetana, parmazán 

119,- 

 

 

801 porce Šopský salát 

čerstvá zelenina, balkánský sýr 

69,- 

802 porce Gyros speciál 

čerstvá zelenina, kuřecí maso, koření Gyros, olivy, balkánský 

sýr, dresing, toasty 

89,- 

803 porce Caesar salát 

čerstvá zelenina, kuřecí maso, kukuřice, parmazán, dresing, 

krutony 

95,- 

804 porce Kuřecí koktejl 

čerstvá zelenina, kuřecí maso, ananas, dresing, toasty 

89,- 
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805 porce Kuřecí speciál 

čerstvá zelenina, kuřecí maso, restované žampióny na másle, 

vlašské ořechy, dresing, toasty 

95,- 

806 porce Prima gusto 

vepřová panenka restovaná s anglickou slaninou, lístky salátu, 

rajče, okurka, dresing z modrého sýra, krutony 

95,- 

807 porce Salmone 

losos restovaný na olivovém oleji, lístky salátu, dresing, toasty 

115,- 

 

 

206 200g Šťouchané brambory 35,- 

202 250g Brambory z pece 30,- 

200 200g Opékané brambory 25,- 

201 200g Americké brambory 25,- 

203 200g Bramborové plátky 25,- 

204 200g Hranolky 25,- 

205 200g Krokety 25,- 

207 3ks Bramboráčky 30,- 

208 100g Rýže dušená 25,- 

209 200g Teplá zelenina s bylinkovým máslem 30,- 

210 porce Tatarská omáčka 12,- 

211 porce Ďábelská omáčka 12,- 

212 porce Bylinkový dresing 15,- 

213 porce Česnekový dresing 15,- 

214 porce Kečup 10,- 

215 2ks Toasty 5,- 

216 1ks Topinka 5,- 

010 porce Zeleninová obloha 10,- 
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Příloha č. 3.1 Nabídka pizz 

 

100 Margherita 

tomato, sýr 

65,- 
 

101 Prosciutto 

tomato, sýr, šunka 

79,- 
 

102 Capri 

tomato, sýr, šunka, olivy 

89,- 
 

103 Cardinale 

tomato, sýr, šunka, žampióny 

89,- 
 

104 Siciliano 

tomato, sýr, šunka, hermelín, žapmióny 

99,- 
 

105 Hawai 

tomato, sýr, šunka, ananas 

89,- 
 

106 Massimo 

tomato, sýr, šunka, paprikáš, olivy, žapmióny 

99,- 
 

107 Niva 

tomato, sýr, šunka, niva 

95,- 
 

108 Vegetariana 

tomato, sýr, hrášek, paprika, rajče, žapmióny 

85,- 
 

109 Broccolino 

tomato, sýr, brokolice, kukuřice, parika, olivy 

85,- 
 

110 Quattro Formaggio 

tomato, eidam, uzený sýr, hermelín, niva 

99,- 
 

111 Csabai 

tomato, sýr, anglická slanina, čabajka, cibule 

109,- 
 

112 Picante 

tomato, sýr, paprikáš, ang. slanina, feferóny, olivy 

99,- 
 

113 Serenata 

tomato, sýr, ang. slanina, olivy, žapmióny 

99,- 
 

114 Marcceliano 

tomato, sýr, ang. slanina, klobása, zelený pepř, kozí rohy 

109,- 
 

115 Quattro Salami 

tomato, sýr, šunka, paprikáš, anglická slanina, parmská šunka 

99,- 
 

116 Tono 

tomato, sýr, tuňák, vejce, cibule 

99,- 
 

117 Milano 

tomato, sýr, kuřecí maso, brokolice, paprika 

109,- 
 

118 Gyros 

tomato, sýr, kuřecí maso, gyros koření, žapmióny, olivy 

109,- 
 

119 Špenátová 

smetana, šunka, listový špenát, žapmióny, vejce, česnek 

109,- 
 

120 Sport 

tomato, sýr, klobása, tvarůžky, cibule 

109,- 
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121 Bolognese 

tomato, sýr, masová směs 

99,- 
 

122 Sýrová 

smetana, uzený sýr, hermelín, tvarůžky, niva 

109,- 
 

123 Šunková 

smetana, sýr, šunka, žapmióny 

89,- 
 

124 Kuřecí 

smetana, sýr, kuřecí maso, žapmióny, olivy 

109,- 
 

125 Prosciutto crudo 

tomato, sýr, parmská šunka, olivy 

109,- 
 

126 Capriccosa 

smetana, sýr, parmská šunka, rajče, žapmióny 

109,- 
 

127 Panceta 

tomato, sýr, volské oko, ang. slanina, kukuřice 

109,- 
 

128 Spinaci 

smetana, sýr, kuřecí maso, listový špenát, česnek 

109,- 
 

129 Pollo 

tomato, sýr, kuřecí maso, ananas, broskev 

109,- 
 

130 Mexico 

tomato, sýr, ang. slanina, klobása, fazole, kukuřice, paprika, 

chilli 

119,- 

 

131 Gurmán 

tomato, ang. slanina, niva, cibule, chilli 

109,- 
 

132 India 

smetana, sýr, kuřecí maso, ananas, kari 

109,- 
 

133 Cavolo 

tomato, sýr, vepř. panenka, ang. slanina, kysané zelí 

119,- 
 

134 Bambola 

tomato, sýr, vepř. panenka, ang. slanina, žapmióny, cibule, 

česnek, uzený sýr 

119,- 

 

135 Salmone 

smetana, sýr, losos, listový špenát, česnek 

125,- 
 

136 America 

smetana, sýr, anglická slanina, cibule, hranolky 

109,- 
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Příloha č. 4 Vhled internetových stránek restaurace 
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Příloha č. 5 Numerické vyhodnocení dotazníkového šetření 

Příloha č. 5.1 – Otázka č. 1 Využíváte služeb restaurace opakovaně? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ano 120 100,0 100,0 100,0 

 

Příloha č. 5.2 – Otázka č. 2 Jak často navštěvujete restauraci? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Výjimečně 50 41,8 41,8 41,8 

Jednou měsíčně 26 21,6 21,6 63,4 

Vícekrát měsíčně 26 21,5 21,5 84,9 

Jednou týdně 8 6,7 6,7 91,6 

Vícekrát týdně 10 8,4 8,4 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Příloha č. 5.3 – Otázka č. 3 Restauraci – pizzerii SPORT navštěvujte převážně za účelem? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Stravování 68 56,8 56,8 56,8 

Posezení (bez objednání pokrmu) 38 31,5 31,5 88,4 

Při oslavách a jiných akcích 10 8,3 8,3 96,7 

Závodní stravování (zaměstnání) 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Příloha č. 5.4 – Otázka č. 4 Jak jste se dozvěděli o restauraci – pizzerii SPORT? 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Od přátel, známých, rodiny 66 54,8 54,8 54,8 

Exteriér restaurace 29 24,3 24,3 79,1 

Z internetu 12 10,1 10,1 89,2 

Z reklamních letáků 5 4,1 4,1 93,4 

Jiné 4 3,3 3,3 96,7 

Z novin 3 2,5 2,5 99,2 

Z mapy města 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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Příloha č. 5.5 – Otázka č. 5 Ohodnoťte, jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria 

  

Umístění 
restaurace 

Vybavení a 
design 

restaurace 

Celková 
nabídka 

restaurace 

Kvalita 
připravovaných 

pokrmů 

Obsluha 
restaurace 

Provozní 
doba 

restaurace 
 Cena 

N Valid 120 120 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,52 1,94 1,55 1,54 2,04 2,62 1,84 

 

Příloha č. 5.6 – Otázka č. 6 Ohodnoťte následující kritéria dle Vaší spokojenosti 

  

Umístění 
restaurace 

Vybavení a 
design 

restaurace 

Celková 
nabídka 

restaurace 

Kvalita 
připravovaných 

pokrmů 

Obsluha 
restaurace 

Provozní 
doba 

restaurace 
Cena 

N Valid 120 120 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1,84 2,01 2,17 1,78 1,44 2,64 1,73 

 

Příloha č. 5.7 – Otázka č. 7 Ohodnoťte Vaši spokojenost s jídelním lístkem restaurace 

  

Celková 
nabídka 

jídel 

Nabídka 
alkoholických 

nápojů 

Nabídka 
nealkoholických 

nápojů 

 Nabídka 
bezmasých 

jídel 

Velikost 
porcí 

N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2,12 2,12 1,85 2,69 1,58 

 

Příloha č. 5.8 – Otázka č. 8 Jakou průměrnou částku jste ochotni vynaložit za občerstvení? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Do 100 Kč 8 6,6 6,6 6,6 

101 - 200 Kč 71 59,0 59,0 65,6 

201 - 300 Kč 30 25,1 25,1 90,7 

300 Kč a více 11 9,3 9,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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Příloha č. 5.9 – Otázka č. 9 Využil/a jste někdy nabízených akcí restaurace? 

  

Responses 
Percent of 

Cases N Percent 

akce Pořádání firemních akcí 27 17,7% 22,9% 

Pořádání svateb a pohřbů 10 6,5% 8,3% 

Rodinné oslavy 61 39,3% 50,8% 

Promoce 4 2,5% 3,3% 

 Rauty 11 7,0% 9,1% 

Nevyužil/a jsem žádné z nabízených akcí 42 26,9% 34,8% 

Total 155 100,0% 129,2% 

 

Příloha č. 5.10 – Otázka č. 10 Které z následujících změn byste uvítal/a v restauraci? 

  

Responses 
Percent of 

Cases N Percent 

změny Dětský koutek 31 11,7% 26,2% 

Rozšíření venkovního posezení 53 19,7% 44,1% 

Happy hour 37 13,8% 30,8% 

Rozšíření nabídky jídel 45 16,7% 37,5% 

Víkendové menu 35 13,1% 29,3% 

Denní menu 38 14,2% 31,7% 

Dětské menu 12 4,4% 9,8% 

Catering 17 6,5% 14,4% 

Total 268 100,0% 223,7% 

 

Příloha č. 5.11 – Otázka č. 11 Uvítal/a byste změnu v provozní době? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ano 70 58,3 58,3 58,3 

Ne 50 41,7 41,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Příloha č. 5.12 – Otázka č. 12 Které z následujících změn v provozní době byste uvítal/a? 

 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

12:00 - 22:00 (po - čt) 24 19,9 34,2 34,2

12:00 - 23:00 (po - čt) 19 15,7 27,0 61,1

14:00 - 24:00 (po -pá) 5 4,1 7,1 68,2

12:00 - 24:00 (so - ne) 20 16,9 28,9 97,1

Jiné 2 1,7 2,9 100,0

Total 70 58,3 100,0

Missing System 50 41,7

120 100,0

Valid

Total
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Příloha č. 5.13 – Otázka č. 13 Ohodnoťte jednotlivá kritéria dle Vaši spokojenosti s obsluhou 

  

Ochota 
obsluhy 

Rychlost 
obsluhy 

Informovanost 
a 

kvalifikovanost 
obsluhy 

Přátelské 
chování 
obsluhy 

Plnění 
Vašich 

požadavků 

N Valid 120 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1,19 1,65 1,42 1,18 1,36 

 

Příloha č. 5.14 – Otázka č. 14 Ohodnoťte prostředí restaurace dle Vaši spokojenosti 

  

Možnost 
parkování 

Letní posezení 
Čistota 

restaurace 
Čistota 
toalet 

Interiér 
restaurace 

N Valid 120 120 120 119 120 

Missing 0 0 0 1 0 

Mean 1,70 2,75 1,35 1,53 1,85 

 

Příloha č. 5.15 – Otázka č. 15 Souhlasíte s nekuřáckým prostředím restaurace? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Souhlasím 81 67,5 67,5 67,5 

Spíše souhlasím 11 9,0 9,0 76,5 

Spíše nesouhlasím 10 8,4 8,4 84,9 

Nesouhlasím 18 15,1 15,1 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Příloha č. 5.16 – Otázka č. 16 Doporučil/a byste restauraci svým známým? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ano 89 74,1 74,1 74,1 

Spíše ano 25 20,9 20,9 94,9 

Spíše ne 4 3,4 3,4 98,3 

Ne 1 ,8 ,8 99,1 

Nevím 1 ,9 ,9 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Příloha č. 5.17 – Otázka č. 17 Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Žena 62 51,7 51,7 51,7

Muž 58 48,3 48,3 100,0

Total 120 100,0 100,0

Valid
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Příloha č. 5.18 – Otázka č. 18 Jaký je Váš věk? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 18 - 30 let 61 50,8 50,8 50,8 

31 -  45 let 34 28,3 28,3 79,2 

46 - 55 let 13 10,8 10,8 90,0 

56 - 65 let 7 5,8 5,8 95,8 

66 a více 
let 

5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0   

 

Příloha č. 5.19 – Otázka č. 19 Jaký je Váš sociální status? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Zaměstnaný/á 59 49,2 49,2 49,2 

Student/ka 24 20,0 20,0 69,2 

Podnikatel / živnostník 16 13,3 13,3 82,5 

V důchodu 8 6,7 6,7 89,2 

Nezaměstnaný/á 7 5,8 5,8 95,0 

Na rodičovské dovolené / v domácnosti 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0   
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Příloha č. 6 Vybrané grafy třídění prvního stupně 

Příloha 6.1 Frekvence návštěv restaurace pizzerie sport 

 

Příloha č. 6.2 Využívání doprovodných služeb 

 

Příloha č. 6.3 Spokojenost s cenami 
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Příloha č. 6.4 Ochota zákazníka zaplatit cenu za občerstvení 

 

Příloha č. 6.5 Spokojenost s provozní dobou restaurace 

 

Příloha č. 6.6 Změna provozní doby 
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Příloha č. 6.7 Celkové zhodnocení služeb - důležitost jednotlivých kritérií 

 

Příloha č. 6.8 Celkové zhodnocení služeb – spokojenost s restaurací dle jednotlivých kritérií 

 

Příloha č. 6.9 Vyjádření (ne)souhlasu s nekuřáckým prostředím restaurace 

 

86,5 %

86,3 %

79,0 %

76,5 %

74,0 %

62,0 %

59,5 %

0 20 40 60 80 100

Kvalita připravovaných pokrmů

Celková nabídka restaurace

Cena

Vybavení a design restaurace

Obsluha restaurace

Umístění restaurace

Provozní doba restaurace

Důležitost v %

89,0 %

81,8 %

80,5 %

79,0 %

74,8 %

70,8 %

59,0 %

0 20 40 60 80 100

Obsluha restaurace

Cena

Kvalita připravovaných pokrmů

Umístění restaurace

Vybavení a design restaurace

Celková nabídka restaurace

Provozní doba restaurace

Spokojenost v %

67,5 %

9,0 % 8,4 %
15,1 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Souhlasím Spíše

souhlasím

Spíše

nesouhlasím

NesouhlasímP
ro

ce
n
to

 o
d
p

o
v

ěd
í 

re
sp

o
n

d
en

tů



- 1 - 

 

Příloha č. 7 Vybrané tabulky třídění druhého stupně 

Příloha č. 7.1 Frekvence návštěv dle věku 

 

Příloha č. 7.2 Frekvence návštěv dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.3 Účel návštěvy dle pohlaví 

 

Příloha č. 7.4 Účel návštěvy dle věku 

 

 

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

Výjimečně 36,1% 47,1% 53,8% 42,9% 40,0% 41,7%

Jednou měsíčně 16,4% 20,6% 23,1% 57,1% 40,0% 21,7%

Vícekrát měsíčně 32,8% 14,7% 0,0% 0,0% 20,0% 21,7%

Jednou týdně 8,2% 5,9% 7,7% 0,0% 0,0% 6,7%

Vícekrát týdně 6,6% 11,8% 15,4% 0,0% 0,0% 8,3%

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

Frekvence 

návštěv

Total

Věk

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel / 

živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

Výjimečně 20,8% 42,4% 37,5% 50,0% 100,0% 50,0% 41,7%

Jednou měsíčně 20,8% 20,3% 25,0% 33,3% 0,0% 37,5% 21,7%

Vícekrát měsíčně 37,5% 25,4% 0,0% 16,7% 0,0% 12,5% 21,7%

Jednou týdně 8,3% 6,8% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7%

Vícekrát týdně 12,5% 5,1% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Total

Sociální status

Total

Frekvence 

návštěv

Muž Žena

Stravování 61,7% 51,7% 56,7%

Posezení (bez objednání pokrmu) 28,3% 35,0% 31,7%

Při oslavách a jiných akcích 8,3% 8,3% 8,3%

Závodní stravování (zaměstnání) 1,7% 5,0% 3,3%

100,0% 100,0% 100,0%Total

Pohlaví

Total

Účel návštěvy

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

Stravování 54,1% 55,9% 38,5% 85,7% 100,0% 56,7%

Posezení (bez objednání pokrmu) 37,7% 38,2% 15,4% 0,0% 0,0% 31,7%

Při oslavách a jiných akcích 6,6% 2,9% 30,8% 14,3% 0,0% 8,3%

Závodní stravování (zaměstnání) 1,6% 2,9% 15,4% 0,0% 0,0% 3,3%

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

Věk

Total

Učel návštěvy

Total
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Příloha č. 7.5 Účel návštěvy dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.6 Využívání doprovodných služeb dle věku 

 

Příloha č. 7.7 Využívání doprovodných služeb dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.8 Důležitost cen dle pohlaví 

 

 

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel / 

živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

Stravování 45,8% 66,1% 31,3% 33,3% 57,1% 87,5% 56,7%

Posezení (bez objednání pokrmu) 50,0% 27,1% 43,8% 50,0% 0,0% 0,0% 31,7%

Při oslavách a jiných akcích 0,0% 5,1% 12,5% 16,7% 42,9% 12,5% 8,3%

Závodní stravování (zaměstnání) 4,2% 1,7% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

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

Sociální status

Total

Účel návštěvy

Total

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

Pořádání firemních akcí 11,8% 29,5% 54,8% 29,7% 19,2%

Pořádání svateb a pohřbů 0,0% 5,8% 7,5% 43,5% 79,5%

Rodinné oslavy 37,5% 52,9% 69,2% 86,1% 100,0%

Promoce 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rauty 6,5% 5,6% 38,8% 0,0% 0,0%

Nevyužil/a jsem žádné z nabízených akcí 47,4% 29,3% 14,9% 13,9% 0,0%

Věk

Využívání 

doprovodných 

služeb

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

Pořádání firemních akcí 0,0% 27,5% 61,9% 0,0% 14,8% 0,0%

Pořádání svateb a pohřbů 0,0% 3,3% 18,6% 0,0% 0,0% 62,9%

Rodinné oslavy 37,4% 47,6% 61,9% 83,3% 27,7% 87,9%

Promoce 8,5% 1,6% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0%

Rauty 4,1% 8,1% 31,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Nevyužil/a jsem žádné z nabízených akcí 58,2% 31,9% 19,1% 16,7% 57,4% 12,1%

Sociální status

Využívání 

doprovodných 

služeb

Muž Žena

velmi důležité 35,0% 55,0% 45,0%

důležité 41,7% 25,0% 33,3%

spíše důležité 16,7% 15,0% 15,8%

spíše nedůležité 6,7% 3,3% 5,0%

nedůležité 0,0% 1,7% ,8%

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

Důležitost cen

Total

Pohlaví

Total
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Příloha č. 7.9 Důležitost cen dle věku 

 

Příloha č. 7.10 Důležitost cen dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.11 Spokojenost s cenami dle věku 

 

Příloha č. 7.12 Spokojenost s cenami dle sociálního statusu 

 

 

 

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

velmi důležité 50,8% 26,5% 38,5% 57,1% 100,0% 45,0%

důležité 36,1% 38,2% 23,1% 28,6% 0,0% 33,3%

spíše důležité 11,5% 26,5% 23,1% 0,0% 0,0% 15,8%

spíše nedůležité 0,0% 8,8% 15,4% 14,3% 0,0% 5,0%

nedůležité 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%

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

Věk

Total

Důležitost 

cen

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

velmi důležité 50,0% 32,2% 25,0% 66,7% 100,0% 100,0% 45,0%

důležité 33,3% 45,8% 18,8% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3%

spíše důležité 12,5% 20,3% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8%

spíše nedůležité 0,0% 1,7% 31,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0%

nedůležité 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%

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

Sociální status

Total

Důležitost 

cen

Total

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

velmi spokojen 32,8% 35,3% 38,5% 57,1% 80,0% 37,5%

spokojen 55,7% 52,9% 53,8% 42,9% 20,0% 52,5%

spíše spokojen 11,5% 11,8% 7,7% 0,0% 0,0% 10,0%

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

Věk

Total

Spokojenost s 

cenami

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

velmi spokojen 45,8% 25,4% 50,0% 50,0% 28,6% 75,0% 37,5%

spokojen 54,2% 57,6% 43,8% 50,0% 57,1% 25,0% 52,5%

spíše spokojen 0,0% 16,9% 6,3% 0,0% 14,3% 0,0% 10,0%

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

Sociální status

Total

Spokojenost s 

cenami

Total
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Příloha č. 7.13 Ochota zákazníka zaplatit cenu za občerstvení dle pohlaví 

 

Příloha č. 7.14 Ochota zákazníka zaplatit cenu za občerstvení dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.15 Důležitost umístění restaurace dle věku 

 

Příloha č. 7.16 Důležitost umístění restaurace dle sociálního statusu 

 

 

 

Muž Žena

Do 100 Kč 5,0% 8,2% 6,6%

101 - 200 Kč 53,3% 63,9% 58,7%

201 - 300 Kč 28,3% 23,0% 25,6%

300 Kč a více 13,3% 4,9% 9,1%

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

Pohlaví

Total

Cena za občerstvení

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

Do 100 Kč 16,7% 1,7% 0,0% 0,0% 42,9% 0,0% 6,7%

101 - 200 Kč 58,3% 57,6% 37,5% 83,3% 57,1% 100,0% 59,2%

201 - 300 Kč 20,8% 35,6% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0%

300 Kč a více 4,2% 5,1% 37,5% 16,7% 0,0% 0,0% 9,2%

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

Sociální status

Total

Cena za 

občerstvení

Total

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

velmi důležité 16,4% 17,6% 7,7% 42,9% 60,0% 19,2%

důležité 36,1% 26,5% 15,4% 28,6% 20,0% 30,0%

spíše důležité 34,4% 38,2% 46,2% 14,3% 20,0% 35,0%

spíše nedůležité 9,8% 11,8% 23,1% 14,3% 0,0% 11,7%

nedůležité 3,3% 5,9% 7,7% 0,0% 0,0% 4,2%

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

Věk

Total

Důležitost 

umístění 

restaurace

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

velmi důležité 12,5% 8,5% 25,0% 66,7% 14,3% 75,0% 19,2%

důležité 37,5% 32,2% 12,5% 16,7% 42,9% 25,0% 30,0%

spíše důležité 41,7% 42,4% 31,3% 16,7% 14,3% 0,0% 35,0%

spíše nedůležité 8,3% 11,9% 18,8% 0,0% 28,6% 0,0% 11,7%

nedůležité 0,0% 5,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2%

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

Sociální status

Total

Důležitost 

umístění 

restaurace

Total
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Příloha č. 7.17 Spokojenost s umístěním restaurace dle pohlaví 

 

Příloha č. 7.18 Spokojenost s umístěním restaurace dle věku 

 

Příloha č. 7.19 Spokojenost s umístěním restaurace dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.20 Zdroje informací dle pohlaví 

 

 

 

 

Muž Žena

velmi spokojen 26,7% 46,7% 36,7%

spokojen 53,3% 36,7% 45,0%

spíše spokojen 20,0% 13,3% 16,7%

spíše nespokojen 0,0% 3,3% 1,7%

100,0% 100,0% 100,0%Total

Pohlaví

Total

Spokjenost 

s umístěním 

restaurace

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

velmi spokojen 33,3% 41,2% 23,1% 57,1% 40,0% 36,1%

spokojen 48,3% 38,2% 61,5% 28,6% 40,0% 45,4%

spíše spokojen 15,0% 20,6% 15,4% 14,3% 20,0% 16,8%

spíše nespokojen 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Total

Věk

Total

Spokojenost 

s umístěním 

restaurace

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

velmi spokojen 50,0% 25,4% 43,8% 83,3% 14,3% 50,0% 36,7%

spokojen 33,3% 52,5% 50,0% 16,7% 57,1% 25,0% 45,0%

spíše spokojen 12,5% 20,3% 6,3% 0,0% 28,6% 25,0% 16,7%

spíše nespokojen 4,2% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7%

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

Sociální status

Total

Spokojenost 

s umístěním 

restaurace

Total

Muž Žena

Od přátel, známých, rodiny 48,3% 60,7% 54,5%

Z internetu 13,3% 6,6% 9,9%

Z reklamních letáků 3,3% 4,9% 4,1%

Z mapy města 0,0% 1,6% ,8%

Z novin 1,7% 3,3% 2,5%

Exteriér restaurace 30,0% 19,7% 24,8%

Jiné 3,3% 3,3% 3,3%

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

Pohlaví

Total

Zdroje informací

Total



- 6 - 

 

Příloha č. 7.21 Zdroje informací dle věku 

 

Příloha č. 7.22 Zdroje informací sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.23 Doporučení restaurace dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

Od přátel, známých, rodiny 57,4% 55,9% 46,2% 57,1% 40,0% 55,0%

Z internetu 6,6% 11,8% 23,1% 14,3% 0,0% 10,0%

Z reklamních letáků 3,3% 2,9% 7,7% 14,3% 0,0% 4,2%

Z mapy města 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%

Z novin 1,6% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 2,5%

Exteriér restaurace 24,6% 26,5% 7,7% 14,3% 60,0% 24,2%

Jiné 4,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

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

Věk

Total

Zdroje 

informací

Total

Student/ka Zaměstnaný/á

Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti Nezaměstnaný/á V důchodu

Od přátel, známých, rodiny 66,7% 50,8% 56,3% 83,3% 42,9% 37,5% 55,0%

Z internetu 4,2% 8,5% 25,0% 0,0% 14,3% 12,5% 10,0%

Z reklamních letáků 4,2% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 4,2%

Z mapy města 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% ,8%

Z novin 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 2,5%

Exteriér restaurace 20,8% 27,1% 18,8% 16,7% 14,3% 37,5% 24,2%

Jiné 4,2% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

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

Sociální status

Total

Zdroje 

informací

Total

Muž Žena

Ano 71,2% 76,7% 73,9%

Spíše ano 22,0% 20,0% 21,0%

Spíše ne 5,1% 1,7% 3,4%

Ne 0,0% 1,7% ,8%

Nevím 1,7% 0,0% ,8%

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

Pohlaví

Total

Doporučení restaurace

Total
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Příloha č. 7.24 Doporučení restaurace dle věku 

 

Příloha č. 7.25 Doporučení restaurace dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.26 Spokojenost s provozní dobou restaurace dle věku 

 

Příloha č. 7.27 Spokojenost s provozní dobou restaurace dle sociálního statusu 

 

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

Ano 78,7% 67,6% 53,8% 85,7% 100,0% 74,2%

Spíše ano 14,8% 26,5% 46,2% 14,3% 0,0% 20,8%

Spíše ne 4,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

Ne 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%

Nevím 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%

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

Věk

Total

Doporučení restaurace

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

Ano 87,5% 66,1% 75,0% 83,3% 57,1% 100,0% 74,2%

Spíše ano 8,3% 27,1% 25,0% 16,7% 28,6% 0,0% 20,8%

Spíše ne 0,0% 5,1% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 3,3%

Ne 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%

Nevím 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%

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

Sociální status

Total

Doporučení restaurace

Total

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

velmi spokojen 19,7% 14,7% 7,7% 0,0% 0,0% 15,0%

spokojen 31,1% 32,4% 15,4% 42,9% 20,0% 30,0%

spíše spokojen 29,5% 29,4% 46,2% 28,6% 40,0% 31,7%

spíše nespokojen 18,0% 23,5% 30,8% 28,6% 40,0% 22,5%

nespokojen 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%

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

Věk

Total

Spokojenost s 

provozní dobou 

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel / 

živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

velmi spokojen 29,2% 13,6% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0%

spokojen 20,8% 37,3% 18,8% 16,7% 42,9% 25,0% 30,0%

spíše spokojen 37,5% 28,8% 31,3% 50,0% 14,3% 37,5% 31,7%

spíše nespokojen 12,5% 18,6% 31,3% 33,3% 42,9% 37,5% 22,5%

nespokojen 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Total

Sociální status

Total

Spokojenost s 

provozní dobou
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Příloha č. 7.28 Změna provozní doby dle pohlaví 

 

Příloha č. 7.29 Změna provozní doby dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.30 Vítané změny v nabídce služeb dle pohlaví 

 

Příloha č. 7.31 Vítané změny v nabídce služeb dle věku 

 

 

 

Muž Žena

Ano 56,7% 60,0% 58,3%

Ne 43,3% 40,0% 41,7%

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

Změna v provozní době

Total

Pohlaví

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

Ano 62,5% 52,5% 75,0% 83,3% 42,9% 50,0% 58,3%

Ne 37,5% 47,5% 25,0% 16,7% 57,1% 50,0% 41,7%

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

Změna v provozní době

Total

Sociální status

Total

Muž Žena

Dětský koutek 12,1% 40,3%

Rozšíření venkovního posezení 41,4% 46,8%

Happy hour 29,3% 32,3%

Rozšíření nabídky jídel 36,2% 38,7%

Víkendové menu 32,8% 25,8%

Denní menu 32,8% 30,6%

Dětské menu 3,4% 16,1%

Catering 22,4% 6,5%

Pohlaví

Vítané změny v 

nabídce služeb

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

Dětský koutek 29,1% 34,5% 7,5% 13,9% 0,0%

Rozšíření venkovního posezení 50,9% 29,1% 30,8% 72,3% 60,3%

Happy hour 36,0% 26,6% 30,3% 0,0% 39,7%

Rozšíření nabídky jídel 39,6% 29,1% 46,3% 27,7% 60,3%

Víkendové menu 26,2% 32,7% 45,8% 29,7% 0,0%

Denní menu 31,1% 29,3% 39,3% 28,7% 39,7%

Dětské menu 8,0% 14,4% 7,5% 13,9% 0,0%

Catering 8,2% 18,0% 23,4% 29,7% 20,5%

Věk

Vítané změny v 

nabídce služeb
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Příloha č. 7.32 Vítané změny v nabídce služeb dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.33 Vyjádření (ne)souhlasu s nekuřáckým prostředím restaurace dle pohlaví 

 

Příloha č. 7.34 Vyjádření (ne)souhlasu s nekuřáckým prostředím restaurace dle věku 

 

Příloha č. 7.35 Vyjádření (ne)souhlasu s nekuřáckým prostředím restaurace dle sociálního 

statusu 

 

 

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

Dětský koutek 20,9% 28,1% 18,6% 100,0% 13,9% 0,0%

Rozšíření venkovního posezení 50,0% 43,9% 30,9% 50,0% 29,7% 62,9%

Happy hour 50,0% 29,0% 6,4% 16,7% 56,5% 25,0%

Rozšíření nabídky jídel 29,4% 36,9% 37,7% 16,7% 71,3% 50,0%

Víkendové menu 25,0% 34,0% 43,2% 16,7% 14,8% 0,0%

Denní menu 33,2% 32,3% 43,6% 16,7% 13,9% 25,0%

Dětské menu 0,0% 8,4% 5,9% 83,3% 13,9% 0,0%

Catering 8,2% 12,0% 38,1% 0,0% 0,0% 25,8%

Sociální status

Vítané změny v 

nabídce služeb

Muž Žena

Souhlasím 67,8% 67,2% 67,5%

Spíše souhlasím 5,1% 13,1% 9,2%

Spíše nesouhlasím 10,2% 6,6% 8,3%

Nesouhlasím 16,9% 13,1% 15,0%

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

Pohlaví

Total

(ne)souhlas s 

nekuřáckým 

prostředím

Total

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

Souhlasím 59,0% 70,6% 69,2% 100,0% 100,0% 67,5%

Spíše souhlasím 14,8% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 9,2%

Spíše nesouhlasím 11,5% 5,9% 7,7% 0,0% 0,0% 8,3%

Nesouhlasím 14,8% 23,5% 7,7% 0,0% 0,0% 15,0%

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

Věk

Total

(ne)souhlas s 

nekuřáckým 

prostředím

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

Souhlasím 58,3% 62,7% 81,3% 100,0% 42,9% 100,0% 67,5%

Spíše souhlasím 16,7% 8,5% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 9,2%

Spíše nesouhlasím 8,3% 10,2% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3%

Nesouhlasím 16,7% 18,6% 6,3% 0,0% 28,6% 0,0% 15,0%

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

Sociální status

Total

(ne)souhlas s 

nekuřáckým 

prostředím

Total
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Příloha č. 7.36 Vítané změny v provozní době dle pohlaví 

 

Příloha č. 7.37 Vítané změny v provozní době dle věku 

 

Příloha č. 7.38 Vítané změny v provozní době dle sociálního statusu 

 

Příloha č. 7.39 Hodnocení jednotlivých kritérií dle spokojenosti s jídelním lístkem (pohlaví) 

  

Pohlaví (%) 

Muž Žena 

celková nabídka jídel 
70,3 73,8 

nabídka alkoholických nápojů 
68,0 75,8 

nabídka nealkoholických nápojů 
75,0 82,3 

nabídka bezmasých jídel 
54,3 61,3 

velikost porcí 
84,5 86,3 

 

 

Muž Žena

12:00 - 22:00 (po - čt) 30,3% 37,8% 34,3%

12:00 - 23:00 (po - čt) 21,2% 32,4% 27,1%

14:00 - 24:00 (po -pá) 6,1% 8,1% 7,1%

12:00 - 24:00 (so - ne) 39,4% 18,9% 28,6%

Jiné 3,0% 2,7% 2,9%

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

Pohlaví

Total

Vítané změny v 

provozní době

Total

18 - 30 let 31 -  45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 a více let

12:00 - 22:00 (po - čt) 32,4% 26,3% 37,5% 66,7% 66,7% 34,3%

12:00 - 23:00 (po - čt) 29,7% 26,3% 25,0% 0,0% 33,3% 27,1%

14:00 - 24:00 (po -pá) 8,1% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1%

12:00 - 24:00 (so - ne) 24,3% 36,8% 37,5% 33,3% 0,0% 28,6%

Jiné 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%

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

Věk

Total

Vítané změny v 

provozní době

Total

Student/ka Zaměstnaný/á
Podnikatel 

/ živnostník

Na rodičovské 

dovolené / v 

domácnosti

Nezaměstnaný/á V důchodu

12:00 - 22:00 (po - čt) 26,7% 35,5% 25,0% 40,0% 0,0% 100,0% 34,3%

12:00 - 23:00 (po - čt) 33,3% 22,6% 41,7% 40,0% 0,0% 0,0% 27,1%

14:00 - 24:00 (po -pá) 13,3% 6,5% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1%

12:00 - 24:00 (so - ne) 20,0% 32,3% 25,0% 20,0% 100,0% 0,0% 28,6%

Jiné 6,7% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%

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

Sociální status

Total

Vítané změny v 

provozní době

Total
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Příloha č. 7.40 Hodnocení jednotlivých kritérií dle spokojenosti s jídelním lístkem (věk) 

  

Věk (%) 

18 - 30 let 31 - 45 let 46 -55 let 56 -65 let 66 a více let 

celková nabídka jídel 74,0 71,5 65,5 71,5 70,3 

nabídka alkoholických nápojů 73,1 71,3 67,5 67,8 80,3 

nabídka nealkoholických nápojů 82,2 75,8 73,3 74,8 75,0 

nabídka bezmasých jídel 62,6 58,0 40,3 53,3 50,0 

velikost porcí 85,2 83,0 86,3 89,3 95,3 

Příloha č. 7.41 Hodnocení jednotlivých kritérií dle spokojenosti s jídelním lístkem (sociální 

status) 

 

Příloha č. 7.42 Hodnocení jednotlivých kritérií dle spokojenosti s obsluhou (pohlaví) 

  

Pohlaví (%) 

Muž Žena 

ochota obsluhy 93,0 97,3 

rychlost obsluhy 80,5 87,0 

informovanost a kvalifikovanost obsluhy 85,3 93,5 

přátelské chování 94,8 96,3 

plnění vašich požadavků 88,3 93,5 

Příloha č. 7.43 Hodnocení jednotlivých kritérií dle spokojenosti s obsluhou (věk) 

  

Věk (%) 

18 - 30 let 31 - 45 let 46 -55 let 56 -65 let 66 a více let 

ochota obsluhy 
94,5 94,8 98,0 96,3 94,8 

rychlost obsluhy 
84,5 84,0 82,5 75,0 90,0 

informovanost a kvalifikovanost obsluhy 
88,8 89,0 90,3 92,8 94,8 

přátelské chování 
95,8 93,5 96,3 100,0 100,0 

plnění vašich požadavků 
92,0 87,5 94,3 89,3 95,3 
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Příloha č. 7.44 Hodnocení jednotlivých kritérií dle spokojenosti s obsluhou (sociální status) 

Příloha č. 7.45 Hodnocení jednotlivých kritérií dle spokojenosti s materiálním prostředím 

(pohlaví) 

  

Pohlaví (%) 

Muž Žena 

možnost parkování 80,5 84,3 

letní posezení 55,3 57,3 

čistota restaurace 88,0 94,3 

čistota toalet 83,3 90,0 

interiér restaurace 74,5 83,0 

Příloha č. 7.46 Hodnocení jednotlivých kritérií dle spokojenosti s materiálním prostředím (věk) 

  

Věk (%) 

18 - 30 let 31 - 45 let 46 -55 let 56 -65 let 66 a více let 

možnost parkování 84,8 82,3 80,8 85,8 55,3 

letní posezení 57,3 58,8 48,0 53,5 50,3 

čistota restaurace 91,3 87,3 96,3 92,8 100,0 

čistota toalet 86,5 82,5 94,3 85,5 100,0 

interiér restaurace 80,3 75,8 76,8 85,5 80,3 

Příloha č. 7.47 Hodnocení jednotlivých kritérií dle spokojenosti s materiálním prostředím 

(sociální status) 

  

Sociální status (%) 

Student/ka Zaměstnaný/á 
Podnikatel 

/ 
živnostník 

Na 
rodičovské 

dovolené / v 
domácnosti 

Nezaměstnaný/á 
V 

důchodu 

možnost parkování 89,5 84,3 75,0 70,8 82,3 71,8 

letní posezení 59,3 55,5 56,5 62,5 49,8 53,3 

čistota restaurace 93,8 88,5 92,0 95,8 96,3 93,8 

čistota toalet 88,5 83,0 89,0 95,8 89,0 93,8 

interiér restaurace 84,3 78,0 73,0 79,3 74,8 84,3 

 

 


