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1 Úvod 

Téma této bakalářské práce je „Analýza spotřebitelského chování zákazníků 

cukrárny“. Dané téma bude aplikováno na zařízení Ollies dorty s.r.o., které se nachází 

v Ostravě – Porubě. Cílem bakalářské práce je analyzovat spotřebitelské chování na trhu 

cukráren. V praxi bude z metodického hlediska využité dotazníkové šetření, jejichž 

výsledky by mohly pomoci cukrárnám Ollies k jejich celkovému zlepšení.  

Téma bylo vybráno na základě určitého pochopení spotřebitelského chování, jelikož 

konkurence mezi cukrárnami je poměrně hodně vysoká, a to může mít značný vliv na 

ziskovost cukrárny. Z toho důvodu se klade důraz na porozumění daného trhu a orientaci 

na něm. Získávání zákazníků a jejich udržování je při vyšší konkurenci velmi náročné. 

Porozumění spotřebitelskému chování je v této situaci značně důležité. 

Struktura práce bude učleněna do sedmi kapitol. Začíná úvodem, dále jsou 

uvedena teoretická východiska spotřebitelského chování, která budou definovat 

teoretické pojmy spotřebitelského chování, spotřebitele a jeho ovlivňující faktory. 

V praktické části bude představena firma Ollies, její vznik, identifikační údaje, 

marketingový mix firmy a organizační a provozní struktura podniku. Obsahovat bude 

také SWOT analýzu a analýzu mikro a makroprostředí. Jako metoda výzkumu bude 

provedeno dotazníkové šetření. Prostřednictvím sesbíraných dat, pomocí použitých 

metod, bude provedena analýza a celkové vyhodnocení výsledků výzkumu.  

Na základě celkového vyhodnocení získaných informací pomocí dotazníkového 

šetření, budou podány návrhy řešení. 

Všechny informace o cukrárně budou čerpány z jejich webových stránek a veřejně 

nedostupná data budou získané prostřednictvím interních zdrojů. Návrhy k řešení by měly 

pomoct firmě docílit plánovaného zvýšení spokojenosti zákazníků, opakované 

návratnosti a rozšíření povědomí o značce. 

Poslední kapitola obsahuje souhrn všech důležitých informací této práce. 
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2 Teoretická východiska spotřebitelského chování  

Tato kapitola představuje spotřebitele a jeho spotřebitelské chování, které 

rozdělujeme na čtyři určité modely – racionální modely, psychologické modely, 

sociologické modely a modely Podnět – Odezva. Dále je zde představený kupní 

rozhodovací proces a jeho fáze. 

 

2.1 Spotřebitel a spotřebitelské chování 

Spotřební chování je jednou z hlavních složek tržního systému. Jedná se o chování 

lidí spojené se spotřebou hmotných i nehmotných produktů (služeb). Zahrnuje důvody, 

které vedou spotřebitele k užívání určitého zboží a způsoby kterými, to provádějí, včetně 

vlivů, které tento proces provázejí. V tomto procesu můžeme sledovat působení různých 

vlivů. Spotřebitelské chování si můžeme ujasnit na těchto čtyřech modelech: 

Racionální model spotřebního chování vychází z toho, že spotřebitelé jsou 

rozumní a jednají na základě ekonomické racionality. Při rozhodování, na trhu zvažují 

přednosti i nevýhody, které mají vliv na uspokojení jejich potřeb. Emotivní a sociální 

prvky zde hrají spíše doplňkovou roli. 

Psychologický model zdůrazňuje vliv psychických procesů ve spotřebiteli při 

rozhodování. Sledují se psychické podněty spotřebního chování jako např. jak spotřebitel 

vnímá vnější podněty, jak se promítají jeho ukryté motivy apod. Pro marketing mají 

zásadní význam modely zabývající se motivací. 

Sociologické modely sledují, jak lidé spotřebně jednají v různých sociálních 

prostředích, pod jejich účinkem. Odrážejí vliv bezprostředního sociálního prostředí – vliv 

primárních a sekundárních skupin, a to jakou roli v nich spotřebitel zastává. 

Racionální, psychologické a sociologické modely představují přibližně tři směry 

výkladu spotřebního chování, které se zapojují nejčastěji. Dle okolností mohou při 

poznávání spotřebitele být užitečné také jiné vědní obory, jako například z neurologie, 

antropologie nebo srovnávací biologie, které se taktéž zabývají výzkumem chování. Za 

určitých podmínek může být kupní rozhodování ve větší míře podmíněno jednou z výše 

uvedených poloh. Kupní rozhodování a zejména chování spotřebitele vůči investičně 

náročným výrobkům, bývá spojeno s větší mírou racionálního chování. U každodenních, 

běžně spotřebovávaných druhů produktů, může do popředí vstoupit forma spotřebního 
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učení na základě podmiňování. U impulzivních nákupů pak např. povědomá motivace. Z 

hlediska spotřebitele, se spotřební zboží jako např. oděvy, bude zřetelněji vázat na 

sociální model. Ani v jednom z těchto případů však nelze vyloučit působení ostatních 

vlivů. 

Model Podnět – Odezva  

V marketingové sféře existuje více přístupů tohoto komplexního modelu, nicméně 

nejzřetelněji se uplatňuje model typu „černá skříňka“, který sleduje, jak marketingové 

podněty s ostatními podněty působí na chování spotřebitele. V černé skříňce je 

rozhodovací proces, který má za cíl reakci spotřebitele. Ve finále je to zakoupení nebo 

odmítnutí koupě. Výsledek kupního rozhodovacího procesu pak vchází do predispozic 

spotřebitele a promítá se tak do budoucího kupního rozhodování.  

Během života spotřebitele se predispozice k spotřebitelskému chování rozvíjejí 

v několika rovinách. Tím nejširším základem je kulturní prostředí. Rozšiřování spotřební 

kultury je úzce propojeno s působením sociálního prostředí. Dále do predispozic každého 

spotřebitele nezbytně vstupují jeho individuální rysy. Jednak individualita spotřebitele, 

která je vyjádřena v jeho psychice a také jeho demografické a ekonomické 

charakteristiky. [2,6,7] 

 

2.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

Tato podkapitola obsahuje popis faktorů, které ovlivňují zákazníka při výběru 

produktů nebo nakupování a působí na jejich spotřebitelské chování.  

Faktorů, které nás jako spotřebitelé ovlivňují je ohromné množství. Základními faktory, 

na které se zaměříme jsou kulturní, kam řadíme skupiny: kultura, subkultura nebo 

společenskou vrstvu. Dále sociální, kam spadá: referenční skupina, rodina či role a 

statusy. Osobní obsahují např.: životní styl, věk a fázi života, zaměstnání nebo 

ekonomickou situaci. A psychologické: vnímání, motivace, učení, přesvědčování a 

postoje.  

2.2.1 Kulturní faktory 

Kultura zásadním způsobem ovlivňuje chování zákazníků. Již od raného věku 

jsme prostřednictvím rodičů a ostatních institucí ovlivňováni a získáváme tak vlastní 

soubor poznání, preferencí a hodnot. Kulturní prostředí si udržuje velice podobné kulturní 
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projevy, tím pádem je pravděpodobné, že s nimi může počítat v dlouhodobějších 

úvahách, týkajících se marketingové orientace. [4,7] 

Pro lepší začlenění do společnosti a pro sebeurčení nám pomáhá subkultura. Ta 

může mít podobu rasovou, geografickou, náboženskou nebo národnostní. Velké množství 

subkultur utváří důležité tržní segmenty, na které jsou marketéři schopni reagovat tak, že 

cílí přímo na konkrétní přání a potřeby. [4] 

Společenská vrstva je rozdělení lidstva např. podle povolání, místa pobytu, zájmů 

nebo příjmů. V jednotlivých společenských vrstvách mají lidé podobné zájmy, podobné 

znaky chování a preference. Podle společenského postavení můžeme rozpoznat, zda se 

jedná o nadřízeného nebo podřízeného. V průběhu života se člověk může zařadit do 

různých společenských vrstev, záleží však také na strnulosti sociálního rozvrstvení určité 

společnosti. [4] 

2.2.2 Sociální faktory  

Chování zákazníků je také ovlivňováno sociálními skupinami, které jsou 

nazývány jako tzv. referenční skupiny. Ty zahrnují veškeré skupiny, které mají přímý 

nebo nepřímý vliv na chování jedince, jeho životní styl a postoje. Dělíme je na primární 

a sekundární. Rozdělení se odvíjí od frekvence interakce jednotlivých členů se skupinou. 

[4] 

Skupina primární 

Jedná se o skupiny vyznačující se menším počtem členů, založené na častém 

osobním a důvěrném kontaktu, které na sebe nepřetržitě a neformálně působí. Jejich 

soudržnost má dlouhodobé trvání. Jedná se o přátelé, rodinu, kolegy z práce nebo i 

sousedy. Základní primární skupinou je rodina. Ta má největší vliv na naší první 

názorovou orientaci v oblasti lásky, politiky, ekonomiky, sebeúcty a smysl pro osobní 

ambice. [4,6,7] 

Skupina sekundární 

Tyto skupiny jsou velké uvnitř společnosti založené na neosobním formálním 

styku s výrazným poklesem důvěrnosti. Styk mezi nimi bývá občasný. Jedná se například 

o náboženské nebo etnické skupiny, asociace a organizace. S každou sociální třídou může 

být spojeno odlišné spotřebitelské chování. V marketingu se nejčastěji uplatňují dva 

směry sledování sociální třídy. Příkladem prvního směru je členění společnosti na tři 
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skupiny tříd (vyšší, střední, nižší), s dalším členěním na dolní a horní třídy. Tato koncepce 

byla časem modifikována zejména v poloze týkajících se středních tříd. Druhým směrem 

je členění sociální stratifikace dané společnosti do pěti základních vrstev označovaných 

jako A (nejvyšší), B, C, D, E (nejnižší) podle vzdělání nebo povolání. [2,6,7] 

2.2.3 Osobní faktory 

Od rozhodujícího procesu zákazníka se také odvíjí jeho osobní faktory, zahrnující 

např. osobnost a sebepojetí, ekonomické postavení, věk, výše příjmu nebo etapu 

životního cyklu. Důležité je také brát zřetel na výši příjmu a ekonomické postavení 

jedince. Ti, kteří mají vyšší příjmy, mají odlišné spotřebitelské chování než ti spotřebitelé, 

kteří mají příjmy nižší. 

Lidé během svého života nakupují různé služby a výrobky. Jídlo dle vybraných 

diet, dovolená podle preferencí, oblečení aktuálních módních trendů nebo vhodným 

nábytkem pro jejich domov. Marketéři se často zaměřují na skupiny obyvatel podle jejich 

aktuálního životního cyklu. Mohou to být jednotlivci, rodiny nebo také registrovaní 

partneři. Člověk během svého života projde různými životními etapami, přechody a 

změnami. Tyto stavy berou marketéři na zřetel, neboť všechny skutky ovlivňují jejich 

kupní chování. [4] 

Životní styl hraje významnou roli ve spotřebním chování, jelikož zahrnuje 

aktivity, zájmy a názory lidí. Marketéři tak usilují o to, najít vazbu mezi těmito lidmi 

určitého životního stylu. Osobností a vědomí sebe sama rozumíme jako psychologické 

vlastnosti, vedoucí k stálému a pevnému vztahu k prostředí. Osobnost můžeme vnímat 

jako společenskost, nedůvěřivost, sebevědomí nebo adaptabilita. [4,5] 

2.2.4 Psychologické faktory 

Chování spotřebitele ovlivňují také psychologické faktory, které rozlišujeme na 

vnímání, motivaci, učení a postoje. 

Každý člověk je obklopován obrovským množstvím podnětů, stimulů a signálů 

z okolního i vnitřního světa. Vnímání se tak chápe jako proces výběru, organizování a 

interpretace stimulů. Vnímání je ovlivněno náladou, osobností jedince nebo motivací. To, 

že každý člověk vnímá stejné podněty jinak, je zapříčiněno třemi faktory. Tyto faktory 

nazýváme selektivní pozornost, selektivní zkreslení a selektivní zapamatování. 
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Selektivní pozornost – jedinec je každý den vystaven velkému množství vjemů a 

informací. Jelikož mozek není schopen zaregistrovat veškeré informace, řada z nich 

zůstane nepovšimnuta. 

Selektivní zkreslení – znamená, že si lidé přizpůsobují informace jejich osobnímu 

názoru a představ. 

Selektivní zapamatování – lidé si přednostně pamatují ty informace, které 

odpovídají jejich postoji a mínění. [4,6,7] 

 Základní složkou motivace jsou konkrétní potřeby člověka. Lidé mají neustále 

mnoho potřeb. Mohou to být biologické potřeby jako žízeň, nepohodlí, hlad nebo potřeby 

psychologického typu kupříkladu touha po uznání. Většina potřeb ale není tak intenzivní, 

aby přiměly člověka k okamžitému uspokojení. Pokud ale potřeba přesáhne hraniční bod 

– přiměje člověka k uspokojení, jedná se už o motiv. Potřeby rozlišujeme na primární a 

sekundární. Primární jsou ty, které jsou nezbytné pro zachování života a sekundární ty, 

které jsou získané a učené. Existuje více teorií o lidské motivaci, ale jedny 

z nejznámějších jsou Maslowova teorie lidských potřeb od Abrahama Maslowa a 

psychoanalytická teorie od Sigmunda Freuda.  

Maslowova teorie lidských potřeb je rozdělena do pěti úrovní potřeb: 

• od fyziologických potřeb, 

• přes potřeby bezpečí, ochrany, 

• sociálního zázemí, 

• potřeby mít ze sebe dobrý pocit, 

• až po potřeby seberealizace – sebenaplnění, realizace vlastního potenciálu.  

Maslowova teorie motivace se zabývá určitými potřebami, které se snaží vysvětlit, 

proč někteří lidé tráví čas zajištěním si jídla a pití a někteří touží po uznání. Podle 

Maslowa může každý jedinec dosáhnout životního naplnění. Klíčové je naplňovat si 

potřeby postupně od nejnižšího stupně po nejvyšší. [4,6] 

U Freudovy psychoanalýzy je motivace založena na třech složkách mysli. 

Nejhlubší složkou id – vede chování k největšímu potěšení a vyhýbání se bolesti. 

Protipólem k id je superego – představuje spíše ideální chování než skutečné. Mezi id a 

superego se nachází oblast ega. Ego směřuje chování cestou naplnění potřeby. Je částečně 



13 

vědomé a částečně podvědomé. Na těchto složkách je dle Freuda založeno tvrzení, že si 

člověk neuvědomuje psychologické vlivy, které ovlivňují jeho jednání a chování. [6] 

 

Obr. 2.1: Psychoanalytický pohled na motivaci 

Zdroj: vlastní úprava dle [7, s. 147] 

Učení je proces získávání zkušeností a nových možností chování. Proces učení je 

tvořen pohnutky, reakcemi, opakováním a podněty. Formy učení, se kterými se ve 

spotřebním chování potkáváme, jsou kognitivní učení, podmiňování a sociální učení. 

V teorii učení je cílem dosáhnutí opakovaných odlišných činností ve spotřebě nebo 

změny chování.  

Kognitivní učení je proces, při kterém řešíme problémy pomocí informací, které 

záměrně získáváme a uchováváme za účelem vyřešení problému. Podmiňování je 

vědomá reakce, zaměřená na dosažení určitého cíle. Sociální učení označované také jako 

modelování, je založeno na pozorování ostatních a informace o tom zpracováváme a 

ukládáme v paměti pro použití v budoucnosti. Většina lidského chování je naučená a 

celoživotní. [4,12] 

Postoje představují příznivě nebo nepříznivě zabarvené vztahy k určitým 

objektům. Objektem postoje mohou být lidé, předměty či abstraktní předmět. Je to 

marketingově významný psychologický jev, jelikož např. příznivý postoj ke značce je 

klíčovým předpokladem dalšího úspěšného rozvoje kupního rozhodování spotřebitele 

vůči ní. Postojů máme celou řadu a není jednoduché je změnit. Některé jsou silné, jiné 

mají jen okrajový význam. Některé jsou obecné a jiné zase specifické. Firmy jsou si toho 

vědomy a přizpůsobují produkty a služby tak, aby se snažily spotřebitelé zaujmout 

stávajícím postojům. [6,7] 

 

ego

chování

superegoid



14 

2.3 Kupní rozhodovací proces 

Individuální kupní rozhodování ve vztahu k určité konkrétní službě či výrobku 

označujeme jako kupní rozhodovací proces. Tento proces se projevuje jako sekvence 

skupin určitých aktivit spotřebitele. Samotné rozhodování začíná zjištěním daného 

problému, následuje zkoumání jednotlivých možností – hodnocení variant a získávání 

informací, které vyústí ve vlastní rozhodnutí o koupi. Celkový proces ale nákupem 

nekončí. Z marketingového pohledu následuje velice významná fáze hodnocení výsledků 

nákupu užívání výrobku – ponákupní chování. Až teprve tato fáze přináší odpověď na 

podstatný marketingový cíl – uspokojení potřeb zákazníka. [2] 

Kupní rozhodovací proces tedy představuje pět fází – rozpoznání problému, 

hledání informací, hodnocení alternativ, k nákupnímu rozhodnutí a následuje poslední 

fáze ponákupní chování. [6] 

2.3.1 Rozpoznání problému 

Rozpoznání problémů nastává tehdy, když si jedinec uvědomí rozdíl mezi 

skutečným stavem a stavem, který požadoval. Mohou nastat dvě situace vzniku problému. 

První – změna současného stavu, ke kterému dochází poškozením daného zařízení, 

zhoršením kvality marketingových nástrojů nebo vyčerpáním zásob. Druhá situace neboli 

příčina, je zvýšení úrovně požadovaného stavu. Objeví se určitá novinka, informace, díky 

které se změní spotřebitelovy představy. Ten pak pocítí, že by chtěl své potřeby uspokojit 

lépe. [1,6] 

2.3.2 Hledání informací 

Když spotřebitel rozpoznal problém, začíná si shromažďovat informace. Takový 

proces hledání informací k nákupnímu rozhodnutí může probíhat různými způsoby a 

různým časovým průběhem. Může se jednat o vnitřní či vnější hledání informací. Vnitřní 

hledání je oživení informací v dlouhodobé paměti, které se opírá o tzv. asociační sítě 

paměti. Vnějším hledáním se rozumí získávání informací z vnějšího okolí. Může jít o 

pasivní přístup, kdy spotřebitel svému problému věnuje pouze zvýšenou pozornost, ale 

jeho dosáhnutí k požadovanému stavu tak silné není. Aktivní vyhledávání, zobrazuje 

cílenou snahu spotřebitele získat informace o možnostech řešení jeho problému. [1,6] 
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Zdroje informací 

Spotřebitel může využít zdroje referenčního okolí, kde zahrnujeme rodinu, přátelé 

nebo kolegy z práce. Neutrální zdroje poskytují informace o struktuře a kvalitě nabídky 

obsažené v nezávislých zdrojích. Ty spotřebitel vnímá jako objektivnější. Nicméně 

nevýhodu je, že nemusí být k dispozici v daném čase. Dále zdroje vnějšího hledání 

v okruhu marketingového mixu, které zahrnují osobní a neosobní zdroje. Osobní vnější 

jsou prodejci, prodavači nebo pracovníci služeb. Do neosobních řadíme inzerci, reklamní 

informace, spotřební časopisy nebo obaly. Posledním důležitým zdrojem jsou osobní 

zkušenosti spotřebitele. [1,6] 

Vlivy podmiňující rozsah hledání informací 

Na rozsah, v jakém spotřebitel vyhledává informace, působí předchozí zkušenost, 

tržní prostředí, charakteristika výrobku, situační proměnné a také predispozice 

spotřebitele. Některé výzkumy naznačují, že s rostoucím věkem klesá rozsah hledání 

informací. Zároveň poukazují na to, že ženy mají tendenci k vyššímu hledání informací 

než muži. Pokud spotřebitel vnímá při nákupu nějaká rizika, vede ho to k výraznějšímu 

hledání informací. Jedná se o finanční riziko, které je zejména zvažováno v případě 

nízkých příjmů, při nejistotě, pokud jde o očekávanou kvalitu, funkční riziko, se týká 

obav spotřebitele, že výrobek nebude správně fungovat. Fyzické riziko, je spojeno 

s možností, že spotřebiteli způsobí fyzické zranění. Sociální riziko, které vyjadřuje obavu 

spotřebitele z negativního vlivu okolí na jeho nákup. A psychické riziko vázající se na 

nákup, který vyvolá ve spotřebiteli pocit viny – impulsivní nákup. [1,6] 

2.3.3 Hodnocení alternativ 

Rozhodování o výběru konečného produktu pro nákup má několik poloh: výběr typu 

výrobku, vytvoření okruhu a rozhodování uvnitř výběrového souboru a průběh 

rozhodování spotřebitele. Toto rozdělení je zpracováno v níže uvedeném obrázku, viz 

Obr. 2.2.  
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Obr. 2.2: Kontext uvažovaného souboru 

Zdroj: vlastní úprava dle [6, s. 130]  

Nevybavený soubor představuje značky a výrobky, které si spotřebitel nevybaví, 

přestože jsou na trhu nabízeny. Vybavený soubor znázorňuje výrobky a značky, které si 

spotřebitel vybaví spontánně. Uvažovaný soubor zahrnuje veškeré alternativy, které 

spotřebitel při rozhodování zvažuje jako možné řešení problému. Netečný soubor 

zahrnuje ty značky, o kterých spotřebitel ví, ale přichází při jeho rozhodování na řadu až 

tehdy, kdy jsou nedostupné značky uvažovaného souboru. Odmítavý soubor obsahuje 

značky, ke kterým má spotřebitel negativní postoj. [6] 

2.3.4 Nákupní rozhodnutí 

Po zhodnocení těchto alternativ dochází ke kupnímu záměru, který bezprostředně 

předchází vlastnímu nákupu. Zde si spotřebitel přemítá předchozí kroky do vlastního 

nákupu. Z tohoto hodnocení vyplývá volba výrobku, který spotřebitel hodlá zakoupit. 

Kupní záměr ale není totožný s nákupem. Je to filtr bezprostředních okolností, které ještě 

mohou do nákupního procesu zasáhnout. Jde například o působení jiných osob těsně před 

nákupem, dalších zákazníků v prodejně, atmosféra obchodu nebo personál. U personálu 

spotřebitel vnímá jeho odbornost. Působí zde také vliv obchodního prostředí, kde se řadí 

merchandising nebo atmosféra obchodu, která vstupuje do nákupního jednání vnějšími 

prvky – vzhled a vnitřní prvky, mezi které řadíme počet zákazníků, sortiment, smyslové 

působení vnitřních podmínek (intenzita osvětlení, barevná sladěnost obchodu, zvukové 

pozadí) a působení na další smysly. Merchandising představuje způsob vystavení 

produktů, způsob uspořádaní obchodu a jiné. Na tyto vlivy reaguje zákazník buď 

nákupem určitého výrobku, odložením nákupu nebo jeho odmítnutím. [6,9] 

2.3.5 Ponákupní chování 

Tato fáze začíná užíváním výrobku. Zde se porovnává očekávaný a skutečný 

efekt. Hlavním cílem je, aby spotřebitel byl spokojený se svým zakoupeným výrobkem. 

Existují faktory, které posilují spokojenost. Jedná se o výrobek, řešící spotřebitelův 

Celková nabídka

Nevybavený 
soubor

Vybavený soubor

Uvažovaný 
soubor

Netečný soubor
Odmítaný 

soubor
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problém požadovaným způsobem, dále o odpovídající komunikaci, kvalitní informace a 

servis, citlivý přístup k nástrojům podpory prodeje a podkupní služby. Když je zákazník 

spokojený, promítá se to do jeho vztahu k produktu, značce nebo společnosti. Pokud je 

spotřebitel natolik spokojený s nákupem, může příště tentýž výrobek zakoupit znovu. 

Taková věrnost je funkcí psychologického procesu, je záměrná a trvá v čase. Věrní 

spotřebitelé poskytují kladné reference ostatním, a to je většinou základ úspěšného 

postavení firmy. 

Nespokojenost s výrobkem může mít velmi nepříznivé následky. Je tedy důležité 

průběžně zjišťovat případnou nespokojenost zákazníků a dávat důraz na vyřešení jejich 

případných stížností. To je důležité pro získání zákazníkovy důvěry, protože když jeho 

stížnost bude řádně vyřízena, případně přístup firmy překoná zákazníkovy představy, má 

to velice kladný vztah na jeho budoucí nákupy. Dále zjistit v čem vlastně zákazníkova 

nespokojenost spočívá a snižovat potenciální disonance hned v zárodku. [6] 

Odložení produktů 

Po určité době může spotřebitel svůj produkt vyřadit z užívání. Produkt ale 

spotřebitel může například někomu pronajmout, někomu půjčit nebo si výrobek ponechá 

pro jiný účel či ho odloží jen dočasně. Produkt také může odložit trvale a to znamená, že 

výrobek může prodat, vyhodit nebo vyměnit. [6] 

Ostatní průběhy kupního rozhodování 

Výše zmíněné fáze představují pouze určitou osu průběhu kupního rozhodování 

spotřebitele. Některé kupní rozhodovací procesy mají jednodušší průběh. Jedná se 

zejména o běžně kupované zboží, o nákupy s nízkým zaujetím a o impulzivní 

rozhodování. Naproti tomu u některých investičně náročných výrobků se může vnitřní 

obsah daných fází obohatit, např. partnerské domluvy v rodině.  

Specifickou polohou je ale kupní rozhodování, které se vztahuje k novinkám. 

Sleduje se průběh adopčního procesu příjímání nového výrobku jedincem. A tzv. difúzní 

proces, který se sleduje u společnosti a který ukazuje, např. že někteří spotřebitelé jsou 

z hlediska svých predispozic k novinkám buďto velmi vstřícní nebo naopak nedůvěřiví. 

To může být také podmíněno kulturními diferencemi mezi národními kulturami. 

Spotřebitelé z kultur, kde se prosazují maskulinní hodnoty a individualismus se chovají 

inovativněji. Opakem toho jsou spotřebitelé z odlišných kultur, kteří upřednostňují 

v hodnotovém žebříčku vyhýbání se nejistotě. [2] 
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3 Charakteristika cukrárny Ollies  

 

3.1 Vznik firmy 

Vznik tohoto příběhu se psal v roce 1999, kdy tehdejší majitelé Olga a Ivo 

Gondkovi, seděli v jedné nové italské kavárně v Ostravě, kde manželé vzpomínali na 

svou dovolenou a jak by si v této kavárně rádi vychutnali dezert, který jim tam zachutnal 

– dezert Tiramisu. Dali se do řeči s majitelem kavárny, který jim sdělil, že zde tento typ 

zákusku nikdo nevyrábí a jelikož si manželé zákusek dělali doma, dohodli se na 

spolupráci. A tak paní Olga přinesla do kavárny pár kousků jejich prvního dezertu 

Tiramisu na zkoušku k prodeji. Nikdo neočekával tak velký úspěch, jaký následoval. 

Během čtyř hodin se zákusek vyprodal a to i přes jeho vysokou pořizovací cenu. 

Vrcholem cukrařiny v Ostravě byl tehdy klasický větrník a laskonka. Proto Tiramisu, 

vyrobené podle tradiční italské receptury a z originálních surovin, způsobilo takový 

poprask. A tak se začalo vyrábět a postupně přidávat i další moučníky či dorty. [18] 

 

3.2 Firma a současnost 

Jedná se o rodinnou cukrárnu a bistro zabývající se nadstandardní výrobou vysoce 

kvalitních cukrárenských produktů. Tyto výrobky jsou vyráběny ručně bez jakýchkoliv 

chemických konzervačních látek nebo práškových vycpávek. [25] 

Značka Ollies si díky kvalitním surovinám a poctivým recepturám zakrátko 

získala přízeň nejen ostravských mlsných jazýčků, ale začala se i úspěšně rozvíjet dál. 

Dnes se v Ollies nabízí více než 25 druhů originálních dortů, výtečné menší dezerty, 

vlastní pečivo (včetně francouzských croissantů) i domácí zmrzlina. [24] 

Peče se téměř 200 dortů denně. Důsledně se dodržují původní postupy, vše se 

vyrábí ručně a používají se prémiové ingredience. Každý den se dohlíží na kvalitu a 

čerstvost všech surovin a každý jejich dort či dezert prochází pečlivou výstupní kontrolou. 

Teprve potom se rozváží čerstvě upečené dobroty na pobočky nebo přímo k zákazníkům. 

Dort si můžete objednat na nejrůznější události. Zákazník má možnost vytvořit si své 

požadavky obsahu a vzhledu daného výrobku. [25] 
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Podnik Ollies vedli zakladatelé, manželé Ivo a Olga Gondkovi, a to od roku 1999. 

Ti ale firmu předali dětem Tereze a Jakubovi Gondkovým, kteří ji vlastní dodnes. 

Sourozencům se za deset let podařilo docílit obratu 80 milionů korun. 

 

Mezi nejoblíbenější dorty jednoznačně patří: 

 
 

Obr. 3.1: Klasické dorty  

Zdroj: [20] 

         
Tento sympatický podnik se pyšní velkou škálou nabízených a vyráběných 

produktů jako jsou například: záviny, makronky, zákusky, sladké pečivo a v nabídce 

najdeme také slané pečivo. Slané výrobky má na starosti bistro podniku, které nabízí 

výživnou snídani, lahodné saláty nebo polévky a hlavní jídla. Na své si zde přijdou i 

celiaci, vegetariáni či vegani. Mezi tuto škálu nabídek podniku spadá i objednávka 

výrobků předem, kdy zákazníkovi automaticky vzniká sleva. Firma také nabízí 

cateringové služby na různé události včetně podnikových setkání, rodinné oslavy nebo 

svatby. Každý zákazník má sice odlišné představy o konečném vzhledu nebo obsahu 

produktu, ale jedno však mají společné. Očekává se, že cena výrobku bude odpovídat své 

kvalitě. Firma naopak očekává zákazníkovu maximální spokojenost spojenou s brzkou 

návratností či další spoluprací. Podnik také nabízí své prostory pro poskytnutí výše 

uvedených slavnostních akcí, kde hosté mají možnost zarezervovat si stoly a místa pro 

uskutečnění událostí. Cukrárna Ollies v Ostravě – Porubě nabízí zákazníkům své 

komfortní a nekuřácké prostředí, disponující kapacitou téměř 40 míst k sezení pro 

veřejnost a je otevřena od pondělí do neděle od 7:30 do 20:00.  [24] 
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3.3 Marketingový mix firmy Ollies, s. r. o. 

Které marketingové prvky firma používá ke zvýšení poptávky po svých 

produktech si představíme v této kapitole. Pro zakoupení produktu zákazníkem, je 

důležité mu daný výrobek představit.  

Správný marketing může firmě přivést nové zákazníky a celkově podnik posunout 

na ještě vyšší úroveň. Může vést k maximalizaci zisku, spokojenosti zákazníků, vydobytí 

lepší pověsti a zvýšení konkurenční výhody. Hlavní myšlenkou zlepšení úrovně je zjistit 

potřeby a přání zákazníků pomocí správných nástrojů marketingového mixu. 

3.3.1 Produkt (Product) 

Cukrárna Ollies se pyšní velkou škálou rozmanitosti nabídky svých výrobků a 

služeb, jejichž vysokými standardy se snaží uspokojit přání zákazníka na maximum. 

Přednostně zahrnuje rozsáhlý výběr dortů, kam spadají ručně vyrobené produkty, jako 

jejich historické Tiramisu podle tradiční italské receptury. Mezi nejoblíbenější dorty patří 

zmíněné nadýchané Tiramisu, šťavnatá Čokomalina nebo karamelový Ollies Větrník. 

Velkým konkurentem je ale i dort Nutella Cheesecake nebo novinka Perníkový dort 

z marcipánu, povidel a rumového rozvaru. Podnik zařazuje mezi své oblíbence i Red 

Velvet Cheesecake, Creamy Havana nebo Ollies Medovník. Podnik je specifický tím, že 

používá v dortech typu Cheesecakes, krémový sýr Philadelphia. Všechny dorty uvedené 

na pobočce v nabídce, jsou rozděleny na 12 částí a připraveny dle potřeby zákazníka 

k okamžitému servírování. Nabízí se zde také příležitost si celý dort či zákusek odnést s 

sebou zabalený v krabičce s logem firmy. Velmi důležitá a hojně využívaná služba 

podniku, je možnost si dort sestavit na míru dle vašich představ. Služba je využívaná 

především pro události jako jsou na a narozeniny nebo svatba. 

Dále si zákazníci z nabídky mohou vybrat dezerty. Patří sem např. makronky, 

domácí zmrzliny, záviny, francouzský dezert Eclairs, dezert Panna cotta, borůvkový 

koláč a bezlepkový čokoládový dezert Brownies.  

Cukrárna disponuje i velkým výběrem nápojů. Sezonní nabídku, teplé, studené, 

nealkoholické i alkoholické a veškeré ostatní nápoje připravuje vyškolený personál. 

Zimní nabídka podniku obsahuje především teplé nápoje jako je horká čokoláda, kvalitní 

sypané čaje nebo horké ovoce. V letních měsících je to široká škála domácích ledových 

čajů, zmrzlinové Milkshakes, oblíbené domácí limonády nebo osvěžující alkoholické 
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míchané nápoje. V nabídce zákazník najde i kvalitní vína, různé destiláty a aperitivy (viz 

příloha č. 1) 

Pro milovníky kávových zrn jsou v cukrárně připraveny různé typy káv, a to 

v teplé či studené formě. Ke zde připravované italské kávě značky Filicori, je možnost si 

přikoupit klasické nebo sójové mléko. Dále je možné si vybrat příchutě z karamelu, 

oříšků, vanilky a dalších. 

3.3.2 Cenová politika (Price)  

Společnost Ollies si určuje a koriguje ceny svých produktů dle vlastního uvážení 

se zaměřením na prodejnost. Vnitřní a vnější faktory ovlivňují správné nastavení cenové 

strategie podniku. Minimální cena pro objednání dortu činí 250 Kč. Mezi nejlevnější 

produkty v oblasti dortů je dort Tiramisu s cenou 829 Kč a za stejnou cenu také dort 

Cheesecake Red Velvet nebo Carrot cake. K dortům lze také nabídnout doplňkové služby 

jako dárkové balení, nápis na dort nebo číslovku. Zpoplatněna je také doprava v rámci 

Ostravy nebo rozvozové mapy podniku. Ceny výrobků se odlišují podle hmotnosti, 

použitých surovin, velikosti a ostatních aspektů. Cena se liší rovněž u výroby dortů pro 

vegany či celiaky. 

Platbu je možné provádět na pobočce buďto hotově, platební kartou nebo 

stravenkami v papírové i elektronické podobě. Typ stravenek uplatňujících se v této 

provozovně je vystaven pro zákazníky uvnitř prodejny. Dovoz produktů prostřednictvím 

platformy ONE MENU je zpoplatněn částkou 99 Kč. Pokud zákazník v e-shopu vybere 

jakékoliv produkty nad částku 1050 Kč má dovoz zdarma. 

Firma využívá i dlouhodobé akce pro zákazníky a veřejnost, jako je 5 ks + 1 ks 

zdarma či 10 ks + 2 ks zdarma. Tato akce je viditelná na vitríně dortů v prodejnách. 

Na prodejnách nebo internetových stránkách společnosti je možno zakoupit do 

cukrárny poukazy v hodnotách 100, 200 nebo 500 Kč. [24] 

3.3.3 Marketingová komunikace (Marketing Communication)  

Firma aktivně využívá sociální sítě – Facebook, Instagram, Twitter, Foursquare a 

Pinterest. Na těchto stránkách je možné sledovat všechny výrobky, informace o firmě a 

soutěže nebo novinky, které jsou v nabídce. Na sociálních sítích majitel zveřejňuje různé 

akce na sortiment, školení a nové výrobky, které firma nabízí k prodeji pouze v konkrétní 

dny/svátky. Podnik Ollies má také svůj Blog, kde zveřejňují recepty pro veřejnost jako 
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inspiraci. Aktivně kontroluje recenze svých zákazníků a reaguje na ně. V případě 

negativní zpětné vazby se snaží nespokojeného zákazníka zkontaktovat a omluvit se mu 

jménem celé firmy. V případě zjištění závažnějšího problému je zákazníkovi nabídnuta 

kompenzace jako například dárková poukázka či vrácení peněz. Firma má své vlastní 

webové stránky, kde má zákazník přehled o veškerých službách a výrobcích, které firma 

nabízí. Dále je na stránkách uvedená i krátká historie podniku pro představu veřejnosti a 

také všechny pobočky i s fotografiemi. Webové stránky společnosti obsahují i klíčové 

události a momenty, které podniky Ollies posunuly k většímu úspěchu a povědomí 

u veřejnosti. Na webových stránkách lze také najít odkaz na doménu ONE MENU, přes 

kterou se dají dezerty objednávat přímo k zákazníkům domů. Minimální objednávky přes 

tuto doménu musí činit částku 400 Kč a dovoz je zpoplatněn částkou 99 Kč. Rozvoz je 

také omezen vzdáleností, která je do 4 km od pobočky. K podpoře prodeje firma využívá 

své zaměstnance, kdy personál předem ví, že musí každého ze zákazníků upozornit na 

aktuální slevu či výhodnou nabídku. K upoutání pozornosti potencionálního zákazníka 

mají také na ulici vystavenou tabuli s aktuálními akcemi. 

Společnost Ollies se účastní mnoha veřejných akcí. Na těchto událostech usiluje 

o zviditelnění a je to místo, kde se veřejnost může s podnikem Ollies setkat. Příkladem 

akcí jsou: festivaly (Colours of Ostrava, Dny NATO, …), food festivaly (Garden Food 

festival), rodinné akce (ZOO Ostrava, Dny Slezské), sportovní akce (Fed Cup, Zlatá 

tretra) a mnoho dalších. 

K osobnímu prodeji dochází v případě, kdy si zákazník přijde zakoupit výrobky 

přímo na pobočku Ollies. Výhodou tohoto prodeje je, že je zákazníkovi poskytnuta 

okamžitá zpětná vazba, rady či individuální komunikace. Za pomocí personálu, se tak 

zvyšuje zákazníkova důvěra k podniku. Na tento způsob zákazníci reagují a má na ně 

pozitivní vliv. 

Logo 

Před pár lety nejenže firma inovovala logo společnosti, ale měnila se i loga na 

veškerých obalových materiálech spolu s interiéry cukráren a bister Ollies. 
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Zdroj: [24] 

3.3.4 Distribuce (Place) 

Distribuční cesty Ollies: 

Přímé – výrobky firmy je možné zakoupit osobně v kamenné prodejně v Ostravě 

– Porubě na ulici Porubská, v Ostravě – Vítkovicích na ulici Výstavní a v rozšířeném 

stánku v ostravském nákupním centru AVION. Dále v Olomouci na ulici Horní Lán, a 

v Praze 2 na Balbínské ulici. Další variantou je také využití e-shopu. Všechny ruční 

výrobky firmy vznikají ve výrobně Ollies a následně jsou rozváženy na konkrétní 

pobočky nebo na adresy zákazníků. Zde nefigurují žádní prostředníci ani 

zprostředkovatelé, protože doprava je zajištěna vlastní firmou. 

Nepřímé – v minulém roce firma využívala dopravu zprostředkovatelů, např. 

pomocí aplikací Nesnězeno nebo Dáme jídlo. Upečený dort ve výrobně je zavezen 

spotřebiteli prostřednictvím těchto mobilních aplikací. Zprostředkovatelem se v tomto 

případě stává dopravce aplikace, pomocí které si kupující výrobky objedná. Aktuálně 

společnost využívá ONE MENU. Jedná se o nový projekt společnosti Storyous, 

přinášející restauracím a gastronomickým zařízením online objednávání jídla s sebou. 

Tímto vytváří podnikům možnost pokračování v provozu i během nouzového stavu, který 

zapříčinila pandemie Covidu-19. [16] 

3.3.5 Lidé (People) 

Celkově firma zaměstnává téměř 130 zaměstnanců na různých pracovních 

pozicích. Podnik Ollies v Porubě má zaměstnance na pozicích vedoucí prodejny a 

servírka. 

 

Obr. 3.2: Inovace loga podniku 
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Obr. 3.3: Organizační struktura firmy Ollies 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jestliže firma hledá kolegy do svého týmu, sdílí příspěvek s nabídkou na 

sociálních sítích nebo na svých internetových stránkách, a to přímo v sekci Kariéra. Na 

nich mají i aktuální nabídku volných pracovních míst (brigády i hlavní pracovní poměry) 

a případné instrukce kde a na koho se dále odkazovat. 

3.3.6 Materiální prostředí (Physical environment) 

Materiální prostředí je místo, kde se setkávají zaměstnanci se zákazníky, jedná se 

tedy o pobočku. Do tohoto prostředí zahrnujeme ale i hmotné věci, které jsou potřebné 

k poskytování služeb zaměstnanců. Patří zde například předem určené oblečení 

zaměstnanců Ollies, které tak působí na zvyšování kvality služeb. Výběr prostředí je 

velmi důležitý, proto se podnik snaží, aby měli zákazníci z prodejny příjemný pocit a 

zlepšují tak image jejich podniku. 

Všechny pobočky Ollies jsou v její charakterizující žluto-hnědé kombinaci. 

Nedávno podniky měnily image z jejich proužků na celistvé barvy. Barevná kombinace 

ale zůstává stejná a vystihuje tak veškeré jejich pobočky ve vnějším i vnitřním prostředí. 

V podnicích se můžeme posadit do vyztužených židlí nebo boxů ve stylu gauče. 

Ty doplňují polštáře pro pohodlné opření se. Pobočky jsou z části prosklené, takže ve dne 

je prostor plný denního světla a po setmění podnik disponuje osvětlením s teplými tóny, 

který doplňuje celkovou barevnou kombinaci interiéru. 
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3.3.7 Procesy (Process) 

Procesy zajišťují vznik a dodávání služeb. To znamená, že jsou to veškeré služby, 

které jsou zákazníkovi poskytovány zaměstnanci, pro jejich maximální spokojenost a 

vedoucí k zakoupení výrobků na prodejně. Zahrnují také například úkoly personálu, 

rutiny nebo časové rozvrhy. Tyto procesy si zajišťuje podnik sám. [8] 

Zákazník si může produkt objednat domů nebo si ho zakoupit na prodejně. Pokud 

se rozhodne si výrobek objednat, vybere si ho z pohodlí domova online přes e-shop firmy 

nebo pokud si neví rady, zavolá na pobočku, kde mu pomůžou s celým objednávkovým 

procesem. Produkt se následně zákazníkovi doveze firemním vozem a je možné si zásilku 

nechat dovézt v určitý den a hodinu. Placení probíhá online kartou nebo při převzetí. 

Pokud se rozhodnete si dezert vychutnat přímo v cukrárně, celý proces je svým 

způsobem jednodušší. Zákazník si v cukrárně vybere dezert, který najde v jídelním menu. 

Následně na požádání dezert obsluha přinese. Platba probíhá při odchodu. 

 

3.4 Pobočky firmy Ollies 

Kamenné pobočky firmy Ollies se nachází v Ostravě – Porubě na ulici Porubská, 

v Olomouci na ulici Horní Lán, v Ostravě – Vítkovicích na ulici Výstavní a nejnovější 

vznikla na Balbínské ulici v Praze 2 na Vinohradech. V ostravském nákupním centru 

AVION se nachází od Ollies pouze rozšířený stánek. [24] 

Podnik se plánuje rozrůst v České republice do města Brna a do zahraničních měst 

Bratislava nebo Katovice. [21] 

3.4.1 Organizační struktura poboček  

Obr. 3.4: Org. struktura provozoven  

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5 Charakteristika makroprostředí  

Společenské faktory, které působí na mikroprostředí všech aktivních účastníků 

trhu, tvoří makroprostředí. Toto širší okolí vytváří prostor, v němž respektování 

existujících faktorů makroprostředí, může podniku přinášet řadu zajímavých příležitostí 

pro podnikání. [2] 

3.5.1 Demografické prostředí 

Demografie se zabývá základními ukazateli, které charakterizují obyvatelstvo 

jako celek. Sleduje hustotu obydlení, jejich počet, pohlaví, zaměstnání a mnoho dalších 

statistických veličin. Jelikož se zabývá zkoumáním populace a trh představují právě lidé, 

je tento faktor v centru pozornosti marketingových pracovníků. [2] 

Tato analýza spotřebitelského chování je uskutečňována v České republice, 

v Moravskoslezském kraji, ve městě Ostrava. Počet obyvatel statutárního města Ostrava 

k datu 1. 1. 2021 bylo 294 446, z toho 11 126 obyvatel není občany České republiky. 

Skládá se z 137 008 mužů a 146 312 žen.  Věková struktura se skládá z 15 % z obyvatel 

v předproduktivním, 64 % produktivním a 21 % postproduktivním věku. Podnik, jelikož 

je orientován na téměř každou věkovou skupinu, toto rozdělení nijak neovlivňuje na 

odbytu. Kamenná cukrárna Ollies se nachází v ostravské městské části Vítkovice a 

Poruba. Poruba je druhá nejobydlenější část v Ostravě se stále přibývajícími obyvateli, 

což je v konečném důsledku pozitivní. [22] 

3.5.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické faktory obsahují především ty, které ovlivňují kupní sílu spotřebitelů 

a strukturu jejich výdajů. Důležitost se přikládá zejména celkové kupní síle, závisející na 

skutečných příjmů obyvatelstva, výši úspor nebo úrovni cen. V České republice dochází 

v posledních letech k výrazné diferenciaci co se týče oblasti příjmů. Existují již příjmové 

skupiny, které si mohou dovolit zboží vysokých úrovní, ale jsou i skupiny, které mají 

potíže s uspokojením základních životních potřeb. Nyní je nutné vytvořit vhodnou 

strukturu spotřebitelů podle příjmů. [2] 

V roce 2021 výrazně vzrostla průměrná míra inflace. Za celý rok dosáhla 3,8 %, 

což je nejvyšší od roku 2008. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny, v prosinci roku 

2021 o 6,6 %. Zdražovaly se hlavně potraviny a nealkoholické nápoje. Z potravin zdražil 

např. cukr o 17,5 %, oleje a tuky meziročně o 24,7 % nebo pekárenské výrobky o 6,6 %. 
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Jedná se také o důsledek koronavirové krize, která Českou republiku sužuje od března 

roku 2020. [19,29] 

Míra nezaměstnanosti celkově klesla v České republice a zejména na Ostravsku 

k roku 2021 vzrostl zájem uchazečů o práci osob ve věku 25 – 44 let. [22] 

Z toho vyplývá, že podnik nese určité ztráty vyplývající z koronavirových 

opatření od roku 2020 (zákaz volného pohybu, nutnost uzavření cukráren, omezené 

množství osob v cukrárně apod.), které se snaží v době největšího výskytu nemoci po ČR, 

pokrýt alespoň e-shopovým prodejem. V této době je v ČR Covid-19 „na ústupu“, a proto 

cukrárny a podobné zařízení mohou být v provozu s určitým množstvím osob v prodejně 

a za použití respirátorů FFP2. Tyto podmínky nejsou úplně příznivé, ale nutno říct, že je 

to v této době nejlepší možná varianta fungování stravovacích podniků. 

3.5.3 Přírodní a ekologické prostředí 

Sice jsou přírodní a ekologické faktory mimo uvedený akronym STEP, ale to 

neznamená, že jsou méně důležité. Zahrnují veškeré přírodní zdroje, vstupující do 

procesu. Dnes je to ovšem výrazně limitující, kvůli nedostatku přírodních zdrojů a 

kritickým stavem množství získávání jednotlivých druhů či skupin. Omezení přinášejí 

také ekologické faktory jako např. rostoucí se znečišťování planety Země na souši i 

v oceánech. [2] 

Jelikož podnik získal řadu ocenění, kde jsou určité ekologické prvky také 

zohledňovány, vede si podnik i v tomto sektoru dobře. 

3.5.4 Politicko-legislativní prostředí 

Mezinárodní a vnitrostátní politické dění, může výrazně ovlivnit situaci na trhu. 

Taktéž legislativa vytváří důležité podmínky pro podnikání a vydává zákonné normy pro 

jeho ochranu. Nejde tedy jen o chránění zájmů společností a spotřebitele, ale také o jeho 

zdraví či životní prostředí. [2]  

3.5.5 Technické a technologické prostředí 

Tento faktor se v posledních letech stal dominantou marketingového prostředí. 

Pokud nechce firma ztratit kontakt se svými konkurenty v této sekci, musí vynaložit velké 

finanční prostředky na výzkum a vývoj. Proto tak technologické prostředí představuje 

velkou bariéru pro mnoho firem vstupujících na trh. K tomu se v dnešní době stále 

zrychluje tempo technických a technologických změn. Produkty, které nám kvalitně a 
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dostatečně uspokojují naše potřeby, jsou stále překonávány výrobky s vyšší užitnou 

hodnotou. [2] 

Podnik Ollies v tomto směru usiluje jít také s dobou a být o krok napřed před 

konkurenci, proto aby jejich výrobky byly co nejkvalitnější, využívají špičkové stroje pro 

výrobu zmrzlin, krémů či kávy.  

3.5.6 Sociálně-kulturní prostředí 

Kulturní faktory jsou charakterizovány jako soubor hodnot, idejí a postojů, 

předávající z generace na generaci. V marketingu se dělí názory a hodnoty na primární a 

sekundární. Primární názory a hodnoty jsou ty, které dědíme po rodičích. Sekundární jsou 

ty, které si vytváříme v důsledku styku s ostatními. [2] 

Cukrárny byly v minulosti a jsou nadále stále populární a vyhledávané lidmi 

různých věkových kategorií. Je to místo, kam si lidé do příjemného prostředí přijdou 

popovídat, zasmát se a odpočinout si. Proto je důležité, aby tyto typy podniků byly stále 

na našich ulicích k dispozici. Podnik Ollies to ví, a proto se snaží zákazníkům poskytnout 

maximální komfort a dopřát i sladký požitek z jejich dezertů. 

 

3.6 Charakteristika mikroprostředí 

Do této skupiny spadají faktory, jako jsou dodavatelé, distributoři, konkurence a 

zákazníci. 

3.6.1 Dodavatelé 

Dodavatelé jsou ti, kteří ovlivňují čas, kvalitu a množství potřebných zdrojů, nutné 

pro chod podniku. [2] 

Dodavateli cukrárny Ollies jsou podniky, zabývající se distribucí alkoholických a 

nealkoholických nápojů, dodávkou energií, výrobou a distribucí potravin. Hlavní 

dodavatel firmy je velkoobchodní společnost Makro, skrz které je realizováno 

nakupování veškerých potravin. Některé nápoje se objednávají u firem Coca-Cola nebo 

Kofola. 
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3.6.2 Distributoři 

Ne všechny aktivity podniku si je firma schopná zajistit sama. Proto je dobré, pro 

jejich realizaci využít speciální firmy, které jsou specializované na tyto služby a je možné 

s nimi dosáhnout větší efektivnosti. Nazýváme je distributory. [2] 

Podnik si poctivě zakládá na kvalitě a čerstvosti produktů. Využívají proto vysoce 

kvalitní a čerstvé suroviny. Usiluje tak o spokojenost a návratnost zákazníků. Distribuci 

a zásobování má v provozovně Ostrava – Poruba na starosti provozní pracovník pobočky.  

Cukrárna Ollies využívá jako distribuční službu platformu ONE MENU, která 

dopraví výrobky přímo k zákazníkovi. Tuto službu využívá jako jediná cukrárna 

v Ostravě, což je pro ně velké pozitivum. Výhody využívání této služby se projevily 

zejména v době pandemie Covid-19, kdy bylo zakázáno navštěvovat jakékoliv stravovací 

zařízení a zákazníci si mohli produkty pouze odnést s sebou nebo využít rozvozových 

služeb.  

3.6.3 Konkurence 

Pro úspěšný podnik je důležité, znát své konkurenty a snažit se, aby požadavky 

zákazníků byly uspokojovány lépe než u konkurence. Konkurenční prostředí má velký 

význam, především protože vytváří tlak na snižování nákladů, na inovaci a zdokonalování 

výrobků. Je důležité, aby si podnik nastolil svou marketingovou strategii, pro získání 

konkurenčních výhod. [2] 

Cukrárna U Babičky 

Cukrárna se nachází v centru Ostravy a nabízí různé dorty bez chemických a 

konzervačních látek, záviny, dezerty a klasické české zákusky. Disponuje zajímavým a 

příjemným staromódním interiérem. Na stránkách také uvádějí, že mají v cukrárně dětský 

koutek a bezplatné připojení k Wi-Fi. Tyto doplňkové služby materiálního prostředí 

mohou být tzv. „lákačem“ pro zákazníky a zejména pro maminky s dětmi. Cukrárna má 

na svém webu také možnost objednat si dezerty přes e-shop, stejně jako cukrárna Ollies. 

[33] 

Cukrárna Sladké království 

V této cukrárně se specializují více na dorty na zakázku, ale taktéž je v jejich 

cukrárně možné si sednout a objednat zákusek nebo jiný malý dezert z jejich široké 

nabídky. Cukrárna je sice méně prostornější, ale jelikož se nachází, jako cukrárna Ollies, 
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v Porubě, jedná se tak o jednu z hlavních konkurencí poblíž. Cukrárna pro komunikaci se 

zákazníky využívá sociální sítě.  [15] 

Sladký časy 

Jedná se o vyhlášený podnik na Ostravsku s bohatou nabídkou sladkých dezertů 

jako např.: dortíky, řezy, košíčky či klasické zákusky. Podnik nabízí také sladké 

delikatesy a taktéž je zde možnost objednat si dort či větší množství dezertů. Na svém 

webu také disponují možností objednat si výrobek přes e-shop. Na rozdíl od předchozích 

zmíněných konkurencí se zaměřují rovněž na snídaňové menu, které nabízí i cukrárna 

Ollies, proto i to je další důvod brát tuto cukrárnu za silnou konkurenci na území Ostravy. 

[31] 

3.6.4 Zákazníci 

Zákazníky považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů marketingového 

prostředí. [2] 

Zákazníky cukrárny Ollies jsou hosté všech věkových kategorií, a lze je rozdělit 

do třech segmentů. První segmentace zahrnuje zákazníky, kteří si do cukrárny přišli 

přečíst knížku, popovídat si s přáteli a oddechnout si od dnešního uspěchaného života. 

Do cukrárny chodí v kterýkoliv denní čas. Druhá segmentace zastupuje rodiny s dětmi 

nebo účastníky oslav. Objednávku pak utvářejí dorty z klasických nebo dětských 

kategorií a dle potřeby i nápoje. Tato skupina lidí cukrárnu navštěvuje většinou o 

víkendech nebo v pracovních dnech přibližně dvě hodiny před zavírací dobou podniku. 

Do třetího segmentu se řadí zákazníci mimo cukrárnu. Spadá zde rozvoz na párty, svatby, 

posezení v rodinném či přátelském kruhu. Zákazníci si objednávají předem na stanovený 

den větší množství dezertů a dortů kvůli příplatkové dopravě za zboží. 

 

 

3.7 SWOT analýza  

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

slabé stránky podniku (interní záležitosti podniku) ve vztahu k příležitostem a hrozbám, 

jejichž původcem je vnější prostředí. [32] 

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

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

reprezentují 4 oblasti zájmu. [11,32] 
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 Díky SWOT analýze dokážete komplexně vyhodnotit fungování vaší firmy, 

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

být součástí strategického řízení firmy, a proto byste ji měli vykonat a její výstupy 

zohlednit při každém dalším plánování strategie podniku. [32] 

 Tab. 3.1 SWOT analýza cukrárny Ollies 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle vlastního posudku 

 

 

Z této SWOT analýzy vyplývá, že podnik Ollies má stále co vylepšovat, ale také 

se naopak může pyšnit skvělými výsledky a spokojeností zákazníků.  

Silná stránka disponuje příklady, které nemívá běžná cukrárna či bistro. 

Rozmanitost občerstvení slaných i sladkých produktů z kvalitních surovin pro zákazníky 

stále rozšiřují. Výhodou je také zajištění cateringu a rozvozu což u cukráren také není 

zcela běžné. 

Co se týče slabé stránky, tak zde tyto problémy a nedostatky jsou i u jiných 

cukráren a lze na nich zapracovat pro větší spokojenost zákazníků, jejich návratnost a 

vyššího dosažení zisků. 

Mezi příležitosti lze zařadit zejména možnost rozvážení dezertů do většího okolí 

města, což by mohlo přispět k většímu povědomí o cukrárně a navýšit tak návštěvnost 

podniků Ollies. Také vytvořit věrnostní program, který by zákazníky motivoval k vyšší 

aktivitě nakupování produktů. Naopak mezi hrozby můžeme zařadit odliv zákazníků 

k levnější konkurenci, jelikož někteří zákazníci se mohou rozmýšlet pouze na základě 

ceny, nikoliv na kvalitě dezertů a dalších kritérií. Také možný nezájem o cukrářské 

výrobky ze strany zákazníků, kvůli pandemii Covidu-19. 

Silné stránky 

 

• Známá zavedená značka 

• Rozmanitost sladkého a slaného 

občerstvení 

• Možnost objednání dortů 

• Možnost cateringu a rozvozu 

Slabé stránky 

 

• Vyšší ceny než v obvyklé 

cukrárně 

• Slabá propagace 

• Malá dostupnost po ČR  

• Absence vícejazyčného menu 

Příležitosti 

 

• Možnost rozvážení dezertů do  

většího okolí města 

• Věrnostní program 

Hrozby 

 

• Odliv zákazníků k levnější 

konkurenci 

• Nezájem zákazníků o cukrářské 

výrobky 
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4 Metodika shromažďování dat 

Tato kapitola obsahuje metodiku výzkumu, probíhající ve dvou fázích – přípravné 

a realizační. 

 

4.1 Přípravná fáze 

Tato podkapitola bude obsahovat jednotlivé kroky, navazující na sebe. Jedná se o 

definování problémů, cílů, metody, časového harmonogramu a rozpočtu výzkumu. 

4.1.1 Definování problémů a cíle výzkumu 

Neustály vznik nových cukráren, snažících se lišit od ostatních a poskytovat lepší 

služby než konkurence, je obrovský. Tudíž je stále náročnější uspokojovat nároky 

zákazníků. Ollies si klade velký důraz na kvalitu a rozmanitost výrobků, a tím se tak 

odlišit od konkurence. Vysoká kvalita se ale projevuje na ceně a ta některé zákazníky 

může odradit. 

Hlavním cílem tohoto marketingového výzkumu je tedy získání primárních i 

sekundárních dat pro pochopení spotřebitelského chování na trhu cukráren se zaměřením 

na cukrárnu Ollies. Sekundární data jsou lépe sehnatelné a doprovází je nízká časová a 

finanční náročnost. Tato data byla shromážděna z článků a webových stránek. Cílem je 

analyzovat obecně návštěvnost cukráren a poté se zaměřit na cukrárnu Ollies.  

4.1.2 Metoda výzkumu 

Výzkum obsahuje primární data, která byla použita k zajištění cíle výzkumu, který 

byl vytvořen k vyřešení konkrétního a aktuálního problému. [30] 

Primární data byla shromážděna pomocí dotazníkové šetření v online formě, 

polostrukturovaného typu, obsahující otevřené, polouzavřené i uzavřené otázky. Jedná se 

o kvantitativní výzkum, který může být proveden i malým počtem tazatelů, přesto tak 

umožní získat data i od širšího počtu zákazníků. Pro respondenty je zase důležitá časová 

nenáročnost a relativně vysoká míra anonymity. Při tvorbě dotazníku je potřeba si dávat 

pozor na jeho správné sestavení. Špatný dotazník může totiž negativně ovlivnit získané 

informace a výsledky nemusí odpovídat potřebám a cílům výzkumu. Výstupem 

kvantitativního výzkumu jsou tabulky a grafy. Na základě těchto informací byl vytvořen 

dotazník, (viz. příloha č. 2). Dotazník obsahuje úvod, zahrnující název, účel, pokyny 

k vyplnění a informace o výzkumníkovi. V dotazníku je uvedeno 20 otázek. V první části 
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jsou otázky týkající se cukráren obecně a následují dotazy zaměřené na cukrárnu Ollies. 

Poslední část obsahuje identifikační otázky zaměřené na pohlaví, věk a sociální status. 

[3] 

4.1.3 Základní a výběrový soubor 

Základní soubor je tvořen respondenty ve věku 15–99 let. Výběrový soubor je 

tvořen pomocí techniky vhodné příležitosti a zahrnuje veškeré obyvatele 

Moravskoslezského kraje, kteří online dotazník vyplnili. Velikost tohoto výběrového 

souboru se předpokládá 200 respondentů, kteří navštěvují cukrárny. 

4.1.4 Časový harmonogram a rozpočet výzkumu 

Tato tabulka představuje harmonogram jednotlivých činností, které byly naplánovány pro 

uskutečnění výzkumu. 

Činnost 

Měsíc 

Prosinec 

2021 

Leden 

2022 

Únor 

2022 

Březen 

2022 

Duben 

2022 

Definování cíle X     

Plán výzkumu  X    

Tvorba dotazníku  X    

Sběr dat  X X   

Zpracování dat   X X  

Analýza dat    X X 

Návrhy a doporučení     X 

Tab. 4. 1. Časový harmonogram činností 

Rozpočet výzkumu  

Dotazník byl vytvořen online na bezplatných webových stránkách Vyplňto.cz, 

náklady na výzkum byly tudíž nulové. 
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4.2 Realizační fáze 

V této realizační fázi bude popsána struktura respondentů, sběr a zpracování dat. 

Jedná se o druhou fázi metodiky výzkumu. 

4.2.1 Sběr dat 

Data byla sesbírána prostřednictvím dotazníkového šetření v době od 29. 1. 2022 

do 28. 2. 2022. Využit byl server Vyplňto.cz, kde dotazník vznikl a zároveň je přístupný 

široké veřejnosti. Respondenti byli osloveni především prostřednictvím sociálních sítí, 

kde se dotazníkové šetření posílalo do různých facebookových skupin a sdílelo i pod mým 

jménem. Touto formou lze dosáhnout nejširšího dosahu respondentů za relativně krátký 

časový úsek. Dotazník byl vyplněn 187 respondenty a jeho návratnost byla 76,5 %. 

Struktura respondentů podle pohlaví 

Dotazník zahrnoval tři identifikační otázky – na pohlaví, věk a sociální postavení, 

díky kterému můžeme vyhodnotit strukturu výběrového souboru. Procento žen a mužů 

ve výběrovém souboru, vyjadřuje Obr. 4. 1. 

Obr. 4.1: Struktura respondentů podle pohlaví 

Z celkového počtu respondentů bylo 124 žen a 63 mužů, kteří dotazník vyplnili. 

Vyššímu číslu respondentů ze strany žen mohla pomoci větší aktivita žen na sociálních 

sítích nebo vyšší míra osobního doporučení. 

 

 

 

 

33,69%

66,31%

Muž

Žena
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Struktura respondentů podle věku 

Na Obr. 4.2 lze vidět strukturu výběrového souboru podle věkových skupin. 

Obr. 4.2: Struktura respondentů podle věku  

Nejpočetnější věková skupina byla v rozmezí 21 – 35 let, která se skládala z 158 

respondentů. Cukrárnu Ollies navštěvují hlavně rodiny s dětmi, což odpovídá průměrné 

věkové škále věku rodičů. Toto věkové rozmezí mohou také z části zastupovat 

vysokoškolští studenti či osoby na mateřské dovolené. Skupinu odpovídajících 

respondentů s věkem méně než 20 let, tvořilo 19 osob. 

Struktura respondentů dle měsíčních příjmů 

Následovala otázka týkající se čistého měsíčního příjmu respondentů. Odpověď 

na otázku „Jaký je Váš čistý měsíční příjem?“, odpovědělo 125 respondentů „do 15 000 

Kč“. Druhá nejčastější odpověď byla „20 001 – 30 000 Kč“, zvolena 29 respondenty. 

„30 001 – 40 000 Kč“ zvolilo 13 respondentů, „15 001 – 20 000 Kč“ zvolilo 10 

respondentů a odpověď „40 001 Kč a více“ taktéž 10 respondentů.  

Struktura respondentů dle sociálního postavení 

Obr. 4.3 nám ukazuje rozdělení respondentů podle sociálního postavení. 

Obr. 4.3: Struktura respondentů podle sociálního postavení 

10,16%

84,49%

4,81%
0,53%

Méně než 20 let 21-35 let 36 - 50 let 51 - 65 let

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

73,26%

24,60%

2,14%

Student/ka

Zaměstnaný/á

Na mateřské dovolené
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 Na otázku sociálního postavení odpovědělo 137 studentů/studentek, 46 

zaměstnaných osob a 4 osoby na mateřské dovolené. 

Návštěvnost cukráren 

Plánem dotazníkového šetření bylo získat 200 respondentů, kteří navštěvují 

cukrárnu. Tento plán se ale nepodařilo splnit. Bylo získáno 113 respondentů. 

Celkem počet odpovídajících osob na dotazník bylo, 187 respondentů, což je 

dostačující a dá se pracovat s takovým množstvím respondentů na relevantních 

výsledcích, viz Obr. 4.4. 

Obr. 4.4: Návštěvnost cukráren 

Podle obrázku 4.4 můžeme zhodnotit, že 77 % respondentů navštěvuje cukrárny, 

a tak mohli následně odpovědět na obecné otázky, které se týkaly cukráren. Ostatních 23 

% respondentů, nenavštěvující tyto zařízení byli přesměrováni na identifikační otázky. 

Tato otázka je označována jako filtrační otázka.  

4.2.2 Zpracování dat 

Po skončení dotazníku byla datová matice ze serveru Vyplňto.cz převedena do 

souboru Microsoft Office Excel. V tomto programu byly tvořeny jednotlivé kódy pro 

veškeré otázky a odpovědi. Následně byla data v tomto programu zpracována, a nakonec 

byly převedeny do Microsoft Office Word. Na základě celkové analýzy dat byly 

vytvořeny návrhy a doporučení. 

76,60%

23,40%

0,00%
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40,00%
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5 Analýza faktorů ovlivňujících chování zákazníků 

Obsahem této kapitoly je analýza výsledků provedeného výzkumu, na jejímž 

základě bylo provedeno grafické znázornění o doplněné obrázky a tabulky. 

Důvod návštěvy 

Po úvodním filtračním dotazu výzkumu ohledně návštěvnosti cukráren 

následovala otázka, která se zabývala nejčastějším důvodem návštěvy cukráren. Na tuto 

otázku odpovědělo 145 respondentů a tyto výsledky výzkumu byly roztříděny dle 

pohlaví. Na výběr bylo z pěti možností, a respondenti mohli také doplnit vlastní odpověď, 

viz Tab. 5. 1. 

Tab. 5.1: Důvody návštěvy cukrárny dle pohlaví 

V tabulce 5.1 lze vidět, jak se jednotlivé preference návštěvy cukrárny odlišují dle 

každého pohlaví. Z výsledků výzkumu vyplývá, že ženy i muži preferují nejvíce návštěvu 

cukrárny pro posezení s přáteli či rodinou. Ženy jsou ve větším zastoupení než muži, 

jelikož průzkum tvořila nadpoloviční většina odpovědí žen. Obě pohlaví jako druhý 

nejčastější důvod k návštěvě cukrárny uvádějí kvalitní dezerty. A pouze jeden muž uvedl 

vlastní vepsanou odpověď: rande.  

Doba návštěvy 

Další otázkou, která se týkala obecné návštěvnosti cukráren je čas, ve kterém 

respondenti nejčastěji cukrárny navštěvují. Na tuto otázku odpovědělo 144 respondentů 

a výsledky byly rozřazeny dle sociálního postavení, viz. Obr. 5.1. 

 

 

 žena muž 

Posezení s přáteli či rodinou 80 % 45,7 % 

Kvalitní dezerty 14,6 % 34,3 % 

Relaxovat 4,5 % 14,2 % 

Pracovní schůzka 0,9 % 2,9 % 

Učit se 0 % 0 % 

Vlastní odpověď 0 % 2,9 % 

Celkem 100 % 100 % 
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Obr. 5.1: Časové intervaly návštěvnosti cukráren dle sociálního postavení 

Na Obr. 5.1 můžeme z výsledků výzkumů vidět, že všechny skupiny navštěvují 

cukrárny nejvíce v odpoledních hodinách. Studenti jsou ovlivněni školním rozvrhem, 

tudíž nápor na cukrárnu padá logicky na odpoledne. U zaměstnanců to je obdobné, 

ovlivňuje je pracovní doba. Ženy na mateřské dovolené upřednostňují taktéž návštěvu 

cukráren odpoledne. Tento výsledek může být ovlivněn mnoha dalšími individuálními 

faktory každého jedince. Nicméně odpoledne tvoří poměrně velkou část dne, tudíž 

cukrárny mohou být s těmito výsledky spokojeny. Jelikož všichni respondenti byli 

studenti, osoby na mateřské dovolené nebo zaměstnanci, nemůže být posouzeno, kolik 

seniorů nebo nezaměstnaných osob navštěvuje cukrárny a v jakých časových intervalech. 

Návštěvnost cukráren obecně 

Další graf, viz. Obr. 5.2 znázorňuje návštěvnost cukráren obecně nezávisle na 

jejich sociálním postavení. Celková návštěvnost respondentů v nejnavštěvovanější část 

dne „Odpoledne“, zaujímá 85 % s počtem 122 respondentů.  

Obr. 5.2: Časový interval návštěvnosti cukráren obecně 
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Preference doplňkových služeb 

Další obecná otázka byla zaměřena na doplňkové služby cukráren. Na výběr bylo 

ze šesti možností a respondent musel zaznamenat alespoň jednu odpověď. Respondenti 

měli také možnost odpovědět dle vlastních preferencí a dopsat jimi zvolenou doplňkovou 

službu, kterou v cukrárnách preferují nejvíc, viz Obr. 5.3. 

Obr. 5.3: Doplňkové služby 

Podle výsledků na Obr. 5.3 dává přednost nejvíce respondentů, konkrétně 81, 

„možnost take away“. Tato doplňková služba je v dnešní době běžná, a ještě hojněji 

využívanou se stala v dobách největšího nárůstu pandemie Covid-19. Pro cukrárny je to 

jednoduchý a rychlý příjem. Další nejčastější označenou odpovědí byla „Wi-Fi zdarma“ 

(73 respondentů). Tato služba je dostupná téměř v každé cukrárně. „Možnost objednání 

nabízených produktů“ odpovědělo 65 respondentů. Tuto službu cukrárna nabízí 

prostřednictvím platformy ONE MENU s dovozem domů. Méně uváděné doplňkové 

služby byly „dětský koutek“ (11 respondentů), „možnost pořádání soukromých akcí (10 

respondentů) a další možnosti označeny respondenty v minimálním množství. Veškeré 

výsledky je možné vidět v Obr. 5.3. 

Kritéria výběru cukrárny dle pohlaví 

Další dotaz se týkal toho, jaká kritéria preferují zákazníci při výběru cukrárny. 

Respondenti měli zvolit odpověď na škále od 1 do 5 (1= důležité, 2= spíše důležité, 3= 

nevím, 4= spíše nedůležité, 5= nedůležité), jak jsou daná kritéria při výběru cukrárny pro 

ně důležitá. Výsledky výzkumu byly zprůměrovány dle pohlaví a v Obr. 5.4 lze zřetelně 

vidět, jak se důležitost kritérií pro jednotlivá pohlaví od sebe odlišují.  
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Obr. 5.4: Důležitost kritérií při výběru cukrárny dle pohlaví 

Na výše uvedeném grafu můžeme vidět, že pro ženy jsou kritéria cena, prostředí 

cukrárny, provozní doba, sortiment, doporučení zákazníků a předchozí zkušenosti 

důležitější než pro muže. Jelikož dle předchozích údajů bylo zjištěno, že cukrárny 

navštěvují více ženy než muži, je zřejmé, že ženy při výběru cukrárny vybírají na základě 

více kritérií. Spadají zde také ženy na mateřské dovolené, které určitá kritéria ovlivňují 

taktéž. Ze zprůměrovaných výsledků lze rovněž vidět, že pro muže je důležitější lokalita 

více než pro ženy. Toto kritérium pro muže může být důležitější z důvodů pracovních 

schůzek nebo pro posezení s přáteli či rodinou, viz. Tab. 5.1. 

Doporučení cukrárny zákazníkem 

Zákazníci byli také vyzváni, aby odpověděli, zda mají ve zvyku poskytovat 

doporučení cukrárny na základě vlastní zkušenosti, viz Obr. 5.5. 

Obr. 5.5: Doporučení cukrárny zákazníkem 
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Dle Obr. 5.5 lze zřetelně vidět, že většina zákazníků (67 respondentů), poskytují 

ostatním doporučení na základě vlastních zkušeností v každém případě. 48 respondentů 

odpovědělo, že neposkytují žádné doporučení nebo hodnocení daného podniku. 

Respondentů poskytujících doporučení, pouze mají-li pozitivní zkušenost s podnikem, 

bylo 25. „Ano, ale pouze mám-li negativní zkušenost“, odpověděli 4 respondenti. 

Preference postojů respondentů 

Následující povinná otázka se týkala souboru určitých tvrzení a respondent měl 

odpovědět na jaké škále od 1 (Spíše souhlasím) do 5 (Zcela nesouhlasím) s nimi souhlasí. 

Většina respondentů se shodla v těchto tvrzeních:  

„Než abych zkoušel/a něco nového, obvykle raději navštívím cukrárnu, kterou již znám.“ 

Průměr této odpovědi byl 2,70. „V současné době chodím do cukráren kvůli opatřením 

proti Covid-19 méně než dřív.“ Průměr této odpovědi byl 2,36. „Spíše než nákup zákusků 

a podobných výrobků domů, preferuji posezení v cukrárně.“ U této otázky byl průměr 

odpovědí 3,37. „Pro domácí oslavu dávám přednost doma vyrobeným dezertům (dortům, 

koláčům apod.) než kupovaným v cukrárně.“ Zde byl průměr odpovědí 2,37. „Pro 

narozeninovou oslavu někoho blízkého bych zvažoval/a objednání dortu v cukrárně.“ U 

tohoto posledního tvrzení byl průměr odpovědí 2,41. 

Z těchto výsledků lze jasně vidět, jak pandemie Covid-19 ovlivnila zákazníky 

všech cukráren. Respondenti už nechodí do cukráren tak, jak tomu bylo před pandemií 

Covid-19, jelikož si museli zvyknout být doma a maximálně si pro výrobek do cukrárny 

zajít bez možnosti posezení a jít domů. Je proto zřejmé, že se respondenti začali v době 

pandemie více zajímat o pečení a tvorbu vlastních dezertů. Někteří tak zůstali u domácího 

pečení i po rozvolnění restrikcí, jiní zákazníci se do cukráren vracejí. Není to ovšem tak 

vysoká návratnost jako tomu bylo před pandemií Covid-19. 

Útrata v cukrárnách závisející na sociálním postavení 

Respondentů jsme se jako zákazníků tázali, jak velkou útratu v cukrárně obvykle 

mají. K této otázce se dostalo 144 respondentů. To znamená, že někteří respondenti 

ukončili dotazník předčasně. Výsledky výzkumu se interpretovali na sociálním postavení, 

viz. Obr. 5.6. 
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Obr. 5.6: Závislost útraty v cukrárnách na sociálním postavení  

Na výše uvedeném Obr. 5.6 můžeme vidět, že většina respondentů se sociálním 

statusem „Student/ka“, utratí v cukrárně 101 – 300 Kč. Toto je průměrné rozmezí ceny, 

za kterou si v dnešní době v cukrárně lze koupit dezert a kávu nebo jiné průměrně dva 

komponenty. A jelikož studenti nejsou primárně vydělávajícími osobami, nýbrž studující 

osoby, tak toto rozmezí cen je běžné jak u studentů středních, tak i vysokých škol. Tento 

faktor se totiž neodvíjí od příjmů studentů, ale od vzrůstajících cen v cukrárnách kvůli 

zdražování téměř veškerých surovin. U osob na mateřské dovolené je toto rozmezí cen 

také nejčastější a ani u zaměstnaných osob tomu není jinak. Nicméně u zaměstnaných 

osob lze vidět, že cenová relace 101 – 300 Kč, již není tak silně dominantní, jako tomu 

bylo u studujících osob. Taktéž je u zaměstnanců možno vidět, že někteří respondenti, 

v cukrárně nechají útratu i přes více než 501 Kč. Což už se může odlišovat i na základně 

platových poměrů.  

Obecně můžeme říct, že 79 % respondentů (114 osob) zaznamenalo nejčastější 

odpověď s útratou 101 – 300 Kč.  

Znalost ostravských cukráren obecně 

Dotaz na znalost cukráren na území Ostravy byl nepovinný. Na tuto otázku 

odpovědělo 66 respondentů a ve výsledcích dominovala s více než 31,8 % odpověď 

Ollies. Další cukrárny, které si respondenti spontánně vybavili a měly větší četnost než 

ostatní, byly cukrárna U Babičky, Sladké Království, Prokopovy dorty nebo Sladký časy. 

Některé cukrárny jsou považovány za přímou konkurenci Ollies. Respondenti také psali 

CrossCafe, CO CAFÉ, Polo Cafe, atd., což jsou ale kavárny a specializují se více na kávu 

než dezerty a cukrářství. 
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Konkurence 

Další otázka byla zaměřena na přímou konkurenci a vyzývala respondenty, aby 

zaškrtli jednotlivá políčka, jestliže znají nebo navštěvují uvedené cukrárny. Respondenti 

hodnotili pomocí škály od 1 (Znám), 2 (Neznám) do 3 (Navštěvuji). Uváděla se cukrárna 

U Babičky, Sladký časy a cukrárna Sladké Království. Nejznámější a nejnavštěvovanější 

konkurence pro respondenty byla cukrárna U Babičky, kterou označilo 20,1 % 

respondentů jako známou a 9,7 % respondentů jako navštěvovanou.  Zmíněná cukrárna 

se nachází ve více lokalitách v Ostravě a jednou z nich je jako u Ollies Ostrava – Poruba. 

Tato cukrárna je považována za největšího konkurenta na základě velmi podobného 

konceptu. Stejně známá (20,1 %), ale respondenty méně navštěvovaná (5,6 %), byla 

uváděna cukrárna Sladký Časy v centru Ostravy. Menší návštěvnost může být zapříčiněna 

i kratší otevírací dobou, než jakou má cukrárna U Babičky. Nejméně známá pro 

respondenty (13,2 %) byla vyhodnocena Cukrárna Sladké Království, která se nachází 

v lokalitě Ostrava – Poruba. Tato cukrárna byla taktéž označena jako nejméně 

navštěvovaná (2,1 %). Cukrárna má výrazněji kratší otevírací dobu než obě předchozí 

cukrárny a také méně propracované sociální sítě. To mohou být faktory, které mají vliv 

na hodnocení cukráren respondenty a také jiné individuální faktory a preference.  

Povědomí respondentů o cukrárně Ollies 

K otázce, jestli respondent zná cukrárny Ollies, se dostalo 144 respondentů. Na 

Obr. 5.7 můžeme vidět, že 71 % respondentů zná cukrárnu Ollies. Vzhledem k tomu, že 

Ollies má ve městě Ostrava tři pobočky, by mohla být tato znalost větší. 29 % 

respondentů, nezná cukrárnu Ollies. Tento dotaz byl filtrační a tito respondenti byli 

přesměrováni na identifikační otázky.  

Obr. 5.7: Povědomí respondentů o cukrárně Ollies 
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Způsoby získání povědomí o cukrárně Ollies respondenty 

Následující Obr. 5.8 uvádí, jak se respondenti o cukrárně Ollies dozvěděli.  

Obr. 5.8: Počty respondentů na jednotlivé způsoby, jak se dozvěděli o cukrárně Ollies 

Nejvíce respondentů se o cukrárně Ollies dozvědělo prostřednictvím osobního 

doporučení. Tato forma není ovlivnitelná z hlediska marketingu, nicméně lidé na 

takovéto formy doporučení reagují pozitivně. Jako druhý nejčastější jsou uvedeny 

sociální sítě. Ty cukrárna využívá k propagování novinek a různých akcí a také ke 

sdělování různých aktuálních informací o cukrárně. Pouze 7 respondentů se o cukrárně 

Ollies dozvědělo prostřednictvím jejich webových stránek. 10 respondentů vepsalo svou 

vlastní odpověď dle svých osobních preferencí. V těchto odpovědích se uváděl ještě 

způsob: od přátel, cestou kolem nebo vystupování Ollies na různých akcích. Tato 

odpověď sice byla uvedena pouze jednou, nicméně pro podnik Ollies to může být také 

důležitá pozitivní zpětná vazba. 

Obecně se o cukrárně Ollies dozvědělo přes osobní doporučení 64 % respondentů. 

Přes sociální sítě se jednalo o 35 % respondentů, kteří se tímto způsobem o cukrárně 

dozvěděli. 

Návštěvnost cukrárny Ollies 

Poslední filtrační otázka „Jak často navštěvujete cukrárnu Ollies?“ obsahovala 3 

předdefinované odpovědi a byla povinná. Na Obr. 5.9 lze vidět, že návštěvnost cukrárny 

je ve většině méně častá, než návštěva několikrát za měsíc. Respondenti, kteří uvedli, že 

cukrárnu Ollies nikdy nenavštívili, byli automaticky přesměrováni na identifikační 

otázky. 
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Obr. 5.9: Návštěvnost cukrárny Ollies 

Dle Obr. 5.9 lze vidět, že 89 % respondentů (100 osob) navštěvuje cukrárnu méně 

často než 1–5x za měsíc. 11 % respondentů (12 osob) odpovědělo, že navštěvuje cukrárnu 

1–5x za měsíc. A pouze 1 respondent navštěvuje cukrárnu každý den. 

Pobočky Ollies a jejich návštěvnost 

Cukrárna Ollies má tři pobočky. Jsou umístěné v různých lokalitách města 

Ostravy. Nacházejí se v Porubě, ve Vítkovicích a v Zábřehu. 

Na Obr. 5.10 jsou zobrazeny výsledky respondentů, kteří volili, kterou pobočku 

Ollies v Ostravě nejčastěji navštěvují. Nejnavštěvovanější je cukrárna Ollies v Porubě. 

Jedná se o 43 respondentů a vysoká oblíbenost se vzhledem k návštěvnosti očekávala. 

Velmi oblíbená, podle výsledků respondentů, je také cukrárna a bistro ve Vítkovicích. 

Zde se jednalo o 41 respondentů. Nejméně navštěvovaný je cukrárenský stánek v OC 

AVION v Zábřehu. Jednalo se o 22 respondentů a jelikož se jedná pouze o stánek, tudíž 

bez posezení, budou tito respondenti pravděpodobně preferovat doplňkovou službu take 

away. Malá návštěvnost tohoto stánku je pochopitelná také proto, protože lidé chodí do 

obchodních center prioritně za účelem nakoupit oblečení, kosmetiku nebo domácí 

spotřebiče. Pokud chtějí do cukrárny, vyhledávají spíše cukrárnu jako samostatný objekt.  
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Obr. 5.10: Návštěvnost jednotlivých poboček cukráren Ollies 

Návštěvnost poboček podle preferencí 

Další otázka směřovala na důvody preference dané pobočky. Respondenti měli 

zvolit minimálně 1 a maximálně 3 odpovědi, viz Obr. 5.11. 

Obr. 5.11: Návštěvnost jednotlivých poboček Ollies podle důvodů preference 

Dle Obr. 5.11 můžeme vidět, že respondenti nejvíce navštěvují danou pobočku 

z důvodu „Dobrá lokalita“, konkrétně 53 odpovědí. Pobočky Ollies jsou rozmístěny 

v různých částech Ostravy, takže si každý respondent může oblíbit tu svou danou 

pobočku v jeho lokalitě. Další důležitou předností pro respondenty je „Pestrá nabídka“ 

(40 odpovědí), kterou disponují všechny podniky Ollies a je pozitivní zpětná vazba, že ji 

zákazníci oceňují formou jejich preference ať už se jedná o bistro Ollies nebo cukrárny. 

„Vhodná dostupnost“ je další preferencí pro respondenty a tento faktor zahrnuje např. 

parkování u podniků Ollies, dostupnost MHD apod. Další upřednostnění představují 

„Příjemný interiér“ a „Ochotná obsluha“. Co se týče interiéru, preference směřují nejspíše 

především k ostatním pobočkám Ollies, jelikož cukrárna v Ostravě – Porubě procházela 

v lednu rekonstrukcí, respondenti mohli hodnotit tyto preference jedině na základě 
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doposud známého prostoru a interiéru. Preference „Ochotná obsluha“ získala nejmenší 

procento od respondentů co se preferencí týče. Nicméně na tomto faktoru lze pracovat a 

v ostatních preferencích si Ollies vedlo uspokojivě. 

Spokojenost respondentů s uvedenými faktory 

 V Tab. 5.2 jsou zaznamenány výsledky spokojenosti respondentů s uvedenými 

faktory v cukrárně Olllies. Respondenti hodnotili spokojenost od 1 do 5, kdy 1 

představovala nejvyšší spokojenost a 5 nejnižší. 

 Tab. 5.2: Spokojenost respondentů s uvedenými faktory 

 

V Tab. 5.2 můžeme vidět, že nejvíce jsou respondenti spokojeni s kvalitou 

dezertů, která představuje průměrnou hodnotu 1,95. Tento výsledek je uspokojivý, 

protože na kvalitě dezertů si Ollies zakládají. Od jejich ingrediencí až po finální servis. 

Naopak nejméně spokojeni jsou respondenti s cenovou úrovní. Tento faktor má 

průměrnou hodnotu 3,24. Ceny cukrárenských výrobků Ollies se mohou jevit některým 

respondentům vyšší než v ostatních cukrárnách, nicméně respondent neboli zákazník, by 

měl brát zřetel na suroviny, ze kterých se tyto produkty vyrábí. Suroviny jsou prvotřídní 

kvality a tento fakt se odráží na chuti výrobků. Závěrem z tohoto výsledku výzkumu 

plyne, že zákazníci jsou sice nejméně spokojeni s cenovou úrovní cukrárny, ale naopak 

jsou nejvíce spokojeni s kvalitou dezertů. Oba faktory na sobě závisí, a proto pokud chce 

mít zákazník dále kvalitní dezert v podobě přípravy Ollies, není možné snížit dlouhodobě 

cenu. 

Oblíbenost produktů v cukrárně Ollies 

Na následujícím Obr. 5.12 je uvedena celková oblíbenost uvedených skupin 

produktů v cukrárně Ollies. Respondenti museli zvolit alespoň jednu odpověď a měli 

možnost dopsat i svůj oblíbený produkt. 
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Obr. 5.12: Oblíbenost uvedených skupin produktů v cukrárně Ollies 

Dle Obr. 5.12 je viditelné, že nejvíce oblíbený produkt v cukrárně jsou „Zákusky“ 

s 76 %, což je 78 respondentů. Následně jsou uvedené „Dorty“, které zvolilo 67 

respondentů. Tyto dvě odpovědi jsou si blízké a je pro cukrárnu Ollies dobrý výsledek, 

že respondenti preferují jejich hlavní výrobky jako nejoblíbenější. Zmrzlinu volilo 37 

respondentů. Tento produkt je oblíbený zejména v létě, nicméně tento výsledek je taktéž 

uspokojivý a v letních dnech opět nabude na své důležitosti. Dále produkt „Makronky“ 

volilo 20 respondentů, „Sladké pečivo“ 11 respondentů. Tato skupina produktů je 

oblíbená zejména v ranních hodinách, kdy se podávají snídaně a jelikož z předchozích 

výsledků lze vidět, že návštěvnost cukrárny je vysoká zejména odpoledne, může být toto 

důvod pro jejich malou oblíbenost. Následně produkt „Eclairky“ zvolili 3 respondenti a 

kávu pouze 1 respondent. Celkově výše uvedené výsledky souhlasí s prodejností výrobků 

v cukrárně a také je to pozitivní zpráva, že respondenti např. neupřednostňují kávu před 

zákusky, jelikož se jedná o cukrárnu a ne kavárnu.  

Tato otázka byla interpretována i na výsledky oblíbenosti produktů podle 

jednotlivých pohlaví, vyobrazeno na Obr. 5.13. 

Obr. 5.13: Oblíbenost uvedených skupin produktů cukrárny Ollies dle pohlaví 
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Podle výsledků z Obr. 5.13 můžeme vidět, že ženy i muži řadí mezi nejoblíbenější 

skupinu produktů „Zákusky“. Tato skupina produktů je u cukrárny Ollies nejširším 

sortimentem, tudíž toto hodnocení respondenty je pro cukrárnu kladné. Druhou oblíbenou 

skupinou produktů byly u mužů i žen zvoleny „Dorty“. Jelikož je u veřejnosti cukrárna 

Ollies často spojována hlavně s dorty, je to pro cukrárnu také velmi uspokojivý výsledek. 

Další volenou skupinou byla „Zmrzlina“, která je populární zejména v létě, nicméně 

v nabídce cukrárny ji najdeme i mimo letní sezónu. U skupiny „Makronky“, se 

procentuálně výsledek u jednotlivých pohlaví lišil, nicméně co se týče pořadí, je to pro 

obě skupiny hodnoceno 4. místem. Rozdíl pak můžeme vidět u žen, které dále označovaly 

odpověď „Sladké pečivo“ a „Eclairky“. Zatímco ženy, nevepisovaly žádnou svou vlastní 

odpověď, u mužů byla vepsána jedna vlastní odpověď v podobě „Káva“. 
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6 Návrhy a doporučení 

V této kapitole jsou obsaženy návrhy a doporučení, které byly zpracovány na 

základě výsledků dotazníkového šetření. Jsou zde uvedeny všechny prvky 

marketingového mixu. Cukrárna Ollies by se měla především zaměřit na produkt, 

marketingovou komunikaci, materiální prostředí a procesy. 

Účelem každého sestaveného návrhu a doporučení pro cukrárnu, je zvýšení 

množství nových zákazníků, udržení spokojenosti dosavadních hostů a dosažení vyšší 

konkurenceschopnosti podniku Ollies na trhu cukráren ve městě Ostrava. 

 

6.1 Produkt 

Nejméně uváděnou skupinou produktů v cukrárně Ollies byla káva a Eclairky. 

Eclairky byla předdefinovaná skupina, zatímco káva byla vepsaná odpověď. Z toho 

vyplývá, že pro většinu respondentů jsou důležitější ostatní skupiny jako – zákusky, 

zmrzlina apod., než kávové nápoje. Je nutné podotknout, že výzkum se zaměřoval na 

cukrárenské produkty, nikoli kávové a je tedy možné, že pokud by se výzkum týkal 

výhradně nápojů či konkrétně káv, výsledky by mohly vypadat jinak. Autorka by proto 

doporučila dotazníkovým výzkumem prošetřit, zda jsou zákazníci dostatečně spokojeni 

s nápojovým lístkem a širokým výběrem kávového sortimentu. Dezert Eclair by autorka 

doporučila chuťově pozměnit či jakkoliv jinak inovovat, například přidat další druhy 

náplní a příchutí vybraného dezertu. Tato změna by mohla být pro zákazníky příjemná a 

vyvolat v nich dojem, vyzkoušet novou verzi dezertu, kterou neznají.  

V letní sezóně je zákazníky oblíbená zmrzlina a její druhy, které cukrárna nabízí. 

Zde by autorka neměnila nic, jelikož to má svůj efekt a zákazníci se na zmrzlinu a 

zmrzlinové poháry vrací. Pouze jako možný doplněk letní sezóny autorka navrhuje 

doplnit nápojový lístek o ovocné smoothies a podobně osvěžující ovocné nealkoholické 

nápoje. Rozšíření by mohlo vést k uspokojení více respondentů a přilákat nové zákazníky. 

 

6.2 Cenová politika 

Podnik Ollies si vyrábí veškeré dezerty sám z prémiových ingrediencí, proto je 

denně dohlíženo na kvalitu a čerstvost všech surovin. Ceny se tudíž mohou zdát o něco 

vyšší. Je však třeba vzít na vědomí, kolik dní práce stojí za výrobou těchto rozmanitých 
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produktů. Cenová úroveň v poměru s kvalitou byla nejhůře hodnoceným faktorem 

cukrárny Ollies. Většina respondentů nebyla s tímto faktorem spokojena, nicméně 

v aktuální situaci zdražování veškerých surovin a potravin, které jsou nezbytné pro 

výrobu dezertů, se s cenou velmi hýbat nedá. Z tohoto důvodu autorka doporučuje i 

nadále tyto ceny udržovat. 

 

6.3 Marketingová komunikace 

Největší množství respondentů se o cukrárně Ollies dozvědělo prostřednictvím 

osobního doporučení, které je jedním z nejúčinnějších způsobů komunikace. Nicméně 

jedná se o spontánní doporučení, které není ovlivněno marketingovými aktivitami, proto 

autorka nachází možnost pro zlepšení. Cukrárna Ollies působí na Facebooku, Instagramu 

a vlastních webových stránkách. Velkou skupinou návštěvníků cukrárny Ollies jsou 

studenti, kteří mají největší předpoklad k působení na sociálních sítích. Autorka proto 

doporučuje veškeré sdílení zákazníků s označením cukrárny Ollies využít a ihned je sdílet 

na své profilové stránce. Tímto způsobem je možné navýšit marketingové působení a 

většina respondentů bude ráda za zviditelnění svého profilu na sociálních sítích. Dále 

pokud se na jakékoliv pobočce obmění exteriér či interiér je vhodné zákazníky o této 

změně informovat, jednak z hlediska toho, že se zákazník může cítit jako méně důležitý 

pro podnik, když s takovou věcí nebyl obeznámen a také pokud se taková změna 

propaguje, může to mít pozitivní dopad na stávající i potencionální zákazníky cukrárny. 

Jelikož je nepravidelnost návštěv cukrárny Ollies vysoká, autorka by doporučila 

komunikovat více pomocí podpory prodeje. Například mohou nabízet svým zákazníkům 

ochutnávku káv pro domácí spotřebu. Autorka také doporučuje začít využívat 

databázového marketingu a tím rozšířit relační neboli vztahový marketing. Může se 

jednat například o vytvoření databáze zákazníků, která by byla vytvořena na základě 

souhlasu zákazníka s uvedením základních údajů o něm (jméno, datum narození a e-

mailová adresa), a dále zapojením do věrnostního programu. Následně by zákazník 

obdržel věrnostní kartu, na kterou by získával body za každou návštěvu, což by mohlo 

být motivováno různými odměnami nebo slevy po dosažení určitého počtu bodů. Každý 

zaevidovaný zákazník by v den narozenin dostal drobný dezert či kávu zdarma. Díky této 

evidenci zákazníků by cukrárna dostala přímý kontakt na zákazníka a mohla ho 
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informovat prostřednictvím e-mailové adresy. Dále by bylo možné odesílat newslettery 

či akce na aktuální zvýhodněné nabídky v cukrárně.  

 

6.4 Distribuce 

Distribuce je uskutečňována prostřednictvím zaměstnanců přímo v cukrárně 

Ollies, prodejem výrobků online na e-shopu cukrárny nebo přes distribuční kanál ONE 

MENU. Autorka proto chod distribuce považovala za správný a fungující, tudíž k ní nemá 

žádné návrhy ani doporučení. 

 

6.5 Lidé  

Podle výsledků výzkumu bylo zjištěno, že většina zákazníků je s personálem 

spokojena. V cukrárnách Ollies je vždy více než jeden obsluhující personál, který se 

věnuje zákazníkům, aby eliminovali jejich čekání objednané produkty. Nicméně 

hodnocení nespadá mezi nejlepší, tudíž autorka doporučuje zaměření se na své 

pracovníky v podobě rekvalifikačních kurzů či školení zaměstnanců pro zlepšení 

celkového dojmu zákazníků na zaměstnance cukrárny. 

 

6.6 Materiální prostředí 

V lednu 2022 v cukrárně Ollies v Ostravě – Porubě došlo k rekonstrukci a 

modernizaci interiéru. Obměnily se barvy interiéru, vyměnil se nábytek za nový a stěny 

pokryly nové tapety s logy. V cukrárně se již nachází malý dětský koutek, nicméně přibyli 

plyšáci, které děti také velmi vítají. Bohužel fotografie nově zrekonstruovaného interiéru 

se nenacházejí na webových stránkách cukrárny ani na jejich sociálních sítích.  

Vzhledem k velkému počtu studentů by autorka doporučila vytvořit v cukrárně 

Ollies klidnější prostor. Tento prostor by mohli využívat studenti ke studiu a zároveň i 

zákazníci, kteří chodí do cukrárny pracovat nebo mají sjednané pracovní schůzky. Dále 

respondenti často volili již zmíněný dětský koutek, který by se také mohl nacházet 

v uvedeném prostoru a rozšířit tak spektrum hraček pro děti. To by mohlo přilákat více 

maminek, které většinou v dopoledních hodinách vycházejí na procházky s kočárkem 

ven. Tímto by cukrárna Ollies vyřešila i nižší počet zákazníků v dopoledních hodinách, 

který byl podle výzkumu zaevidován. Autorka si uvědomuje finanční náročnost tohoto 
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doporučení, nicméně cukrárna Ollies v Porubě, má v zadní části menší prostor, který by 

mohl s menšími úpravami k tomuto účelu sloužit. 

 

6.7 Procesy 

Cukrárna Ollies nabízí různé možnosti úpravy kávy, např. Ledové Latté, Flat 

White apod., nicméně výsledky průzkumu ukázaly, že káva není velice oblíbený produkt 

cukrárny. Autorka proto navrhuje vyzkoušet jinou značku kávy či upravit kávové nápoje 

tak, aby kávy nabraly na oblíbenosti a tím tak zákazníkům daly impuls více si objednávat 

kávu k dezertům. Cukrárna ve své nabídce disponuje také řadou kvalitních vín a prosecc. 

Nicméně oblíbenost těchto produktů je taktéž jako u kávy nízká. Autorka by dále 

doporučila upravit provozní dobu tak, aby zákazníci mohli cukrárnu navštívit i ve 

večerních hodinách a ocenit tak kvalitu těchto vín a ostatních alkoholických produktů 

v nabídce. Provozní dobu by autorka doporučila upravit především v pátek včetně 

víkendů, a to posunutím zavírací doby do 21:00. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce byla analýza spotřebitelského chování zákazníků 

cukrárny se zaměřením na cukrárny Ollies. Analýza proběhla prostřednictvím 

dotazníkového šetření, které obsahovalo 21 otázek. Dotazník byl rozdělen na dvě části. 

První část zahrnovala otázky na cukrárny obecně a v druhé části se dotazník zaměřoval 

konkrétně na cukrárnu Ollies. 

Mezi uvedenými ostravskými cukrárnami si Ollies vedlo velmi dobře. Cukrárna 

obsadila první místo. Ollies byla nejčastěji uváděná cukrárna respondenty u otázky 

znalost cukráren na území Ostravy. 

Podle výsledků výzkumu bylo zjištěno, že z 144 respondentů zná cukrárnu Ollies 

pouze 71 % respondentů. Jelikož má Ollies na území Ostravy tři pobočky, mohla být 

znalost cukrárny větší. Nejvíce respondentů se o cukrárně Ollies dozvědělo 

prostřednictvím osobního doporučení. Dále byla zaznamenána vysoká nepravidelnost 

v návštěvách, což není považováno za pozitivní výsledek. Dle těchto výsledků byly 

uvedeny návrhy a doporučení pro vylepšení marketingové komunikace cukrárny.  

Z analýzy návštěvnosti vyplynulo, že nejvíce zákazníků navštěvuje pobočku 

Ollies v Ostravě – Porubě z důvodů dobré lokality. Jelikož v této práci byl kladen důraz 

na cukrárnu konkrétně v Porubě, můžeme brát tento výsledek jako pozitivní. Samozřejmě 

pro majitelé je dobré vědět, jak v tomto průzkumu dopadly výsledky návštěvnosti všech 

poboček Ollies. 

V rámci materiálního prostředí bylo zjištěno, že respondenti nejvíce v cukrárnách 

preferují kromě klasických doplňkových služeb, možnost využití dětského koutku, 

kterým cukrárna Ollies sice disponuje, ale není pro děti dostatečně velký. Byla také 

zaznamenána největší návštěvnost respondentů cukráren Ollies se sociálním statusem 

student. Tento výsledek je ovlivněn složením výběrového souboru dotazníku. Na základě 

tohoto zjištění autorka uvedla návrhy a doporučení pro zlepšení materiálního prostředí 

cukrárny Ollies. 

Měřením spokojenosti s uvedenými faktory v cukrárně Ollies bylo zjištěno, že 

nejvíce jsou respondenti spokojeni s kvalitou dezertů. Naopak nejméně spokojeni jsou 

s cenovou úrovní v poměru s kvalitou. Nicméně u veškerých uvedených faktorů byla více 

než polovina respondentů spíše spokojena, což je pro cukrárnu Ollies optimálním 

výsledkem.  
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Výsledky výzkumu odhalily, že nejoblíbenější výrobek v cukrárně Ollies jsou 

zákusky. Naopak nejméně oblíbenou je u respondentů káva. Na základě tohoto zjištění 

bylo doporučeno vyzkoušet jinou značku kávy nebo přidat klasické typy káv, jako je 

například turecká káva či vídeňská apod.  

V analýze spokojenosti zákazníků nebyly zjištěny žádné větší nedostatky. Na 

základě výsledků bakalářské práce byly uvedeny návrhy a doporučení, které mohou 

majitelům cukrárny Ollies posloužit ke zvýšení spokojenosti zákazníků.  
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Příloha č.1 Jídelní a nápojové menu 

 

 



1 

Zdroj: [28] 
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Příloha č. 2 Dotazník 

Dotazník: 

 

Vážení respondenti a respondentky, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí mé bakalářské 

práce na téma „Analýza spotřebitelského chování zákazníků cukrárny“. Vyplnění tohoto 

dotazníku je zcela anonymní a Vaše odpovědi budou použity pouze pro účely mé 

bakalářské práce. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu. 

Tereza Szusciková, studentka 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO 

oboru Marketingová komunikace.  

 

1. Navštěvujete cukrárny? 

a) Ano 

b) Ne (přesměrování na otázku č. 21) 

 

2. Z jakého důvodu navštěvujete cukrárny nejčastěji? 

a) Relaxovat 

b) Učit se 

c) Posezení s přáteli či rodinou 

d) Pracovní schůzka 

e) Kvalitní dezerty 

f) Jiné, uveďte: 

 

3. Ve které části dne navštěvujete cukrárnu nejčastěji? 

a) Ráno 

b) Dopoledne 

c) Odpoledne 

d) Večer 

 

4. Které doplňkové služby preferujete v cukrárně?  Zvolte alespoň jednu možnost, 

maximálně 5 možností. 

a) Dětský koutek 

b) Wi-Fi zdarma 

c) Možnost take away 

d) Možnost objednání nabízených produktů 

e) Možnost pořádání soukromých akcí 

f) Jiné, uveďte: 
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5. Na škále 1–5 uveďte, do jaké míry je pro Vás důležité dané kritérium při výběru 

cukrárny  

(1= důležité, 2= spíše důležité, 3= nevím, 4= spíše nedůležité, 5= nedůležité) 

• Cena    1 2 3 4 5 

• Prostředí cukrárny  1 2 3 4 5 

• Provozní doba  1 2 3 4 5 

• Sortiment   1 2 3 4 5 

• Doporučení zákazníků 1 2 3 4 5 

• Předchozí zkušenosti 1 2 3 4 5 

• Lokalita   1 2 3 4 5 

 

6. Máte ve zvyku poskytovat na základě vlastní zkušenosti s cukrárnou doporučení nebo 

hodnocení daného podniku? 

 

a) ano, ale pouze mám-li pozitivní zkušenost 

b) ano, ale pouze mám-li negativní zkušenost 

c) ano, v každém případě   

d) ne 

 

7. Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními. 

U každé podotázky prosím zvolte odpověď na dané škále: 
 

Než abych zkoušel/a něco nového, obvykle raději navštívím cukrárnu, kterou již znám. 

ᵒ Souhlasím ᵒ Spíše souhlasím ᵒ Nevím ᵒ Spíše nesouhlasím ᵒ Nesouhlasím

 

V současné době chodím do cukráren kvůli opatřením proti Covid-19 méně než dřív.  

ᵒ Souhlasím ᵒ Spíše souhlasím ᵒ Nevím ᵒ Spíše nesouhlasím ᵒ Nesouhlasím

  

Spíše, než posezení v cukrárně preferuji nákup zákusků a podobných výrobků ke 

konzumaci domů. 

ᵒ Souhlasím ᵒ Spíše souhlasím ᵒ Nevím ᵒ Spíše nesouhlasím ᵒ Nesouhlasím

  

Pro domácí oslavu dávám přednost doma vyrobeným dezertům (dortům, koláčům 

apod.) než kupovaným v cukrárně. 

ᵒ Souhlasím ᵒ Spíše souhlasím ᵒ Nevím ᵒ Spíše nesouhlasím ᵒ Nesouhlasím

  

Pro narozeninovou oslavu někoho blízkého bych zvažoval/a objednání dortu v cukrárně. 

ᵒ Souhlasím ᵒ Spíše souhlasím ᵒ Nevím ᵒ Spíše nesouhlasím ᵒ Nesouhlasím 

 

  

8. Jak velkou útratu v cukrárně obvykle máte? 

 

a) Do 100 Kč 

b) 101-300 Kč 

c) 301-500 Kč 

d) 501 Kč a více 
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9. Uveďte, jaké znáte cukrárny na území Ostravy? 

a) Otevřená odpověď: 

 

10. Zaškrtněte, jestliže znáte nebo navštěvujete jednotlivé cukrárny. 

• Cukrárna U Babičky ᵒ Znám  ᵒ Neznám ᵒ Navštěvuji 

• Sladký časy  ᵒ Znám  ᵒ Neznám ᵒ Navštěvuji 

• Sladké Království  ᵒ Znám  ᵒ Neznám ᵒ Navštěvuji 

 

11. Znáte cukrárnu Ollies? 

a) Ano 

b) Ne (přesměrování na č. 21) 

 

12. Jak jste se dozvěděli o cukrárně Ollies? 

Zvolte alespoň jednu možnost, maximálně 2 možnosti. 

a) Sociální sítě 

b) Webové stránky 

c) Osobní doporučení 

d)  Jiné, uveďte: 

 

13. Jak často navštěvujete cukrárnu Ollies? 

a) Každý den 

b) Přibližně 1x týdně 

c) Přibližně 1–5x za měsíc 

d) Méně často 

 

14. Kterou pobočku Ollies v Ostravě nejčastěji navštěvujete? 

a) Cukrárnu v Porubě 

b) Cukrárnu a bistro ve Vítkovicích 

c) Cukrárenský stánek v OC AVION 

 

15. Z jakého důvodu preferujete danou pobočku? 

a) Pestrá nabídka 

b) Příjemný interiér 

c) Dobrá lokalita 

d) Vhodná dostupnost 

e) Ochotná obsluha 

 

16. Na škále 1 až 5 uveďte, jak jste spokojeni s níže uvedenými faktory v cukrárnách 

Ollies?  

(1= spokojen/a, 2= spíše spokojen/a, 3= nevím, 4= spíše nespokojen/a, 5= nespokojen/a) 
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• Kvalita dezertů  1 2 3 4 5 

• Nabídka nápojů  1 2 3 4 5 

• Cenová úroveň  1 2 3 4 5 

• Provozní doba  1 2 3 4 5 

• Personál   1 2 3 4 5 

• Interiér   1 2 3 4 5  

• Dostupnost   1 2 3 4 5 

 

17. Z níže uvedených produktů, vybere Vaše nejoblíbenější produkty.  

Zvolte alespoň jednu možnost, maximálně 3 možnosti. 

a) Makronky 

b) Dorty 

c) Eclairky 

d) Zmrzlina 

e) Sladké pečivo 

f) Zákusky 

g) Jiné, uveďte: 

 

18. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 

19. Kolik je Vám let? 

a) Méně než 20 let 

b) 21–35 let 

c) 36–50 let 

d) 51–65 let  

e) 66 let a více 

 

20. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

a) Do 15 000 Kč 

b) 15 001 – 20 000 Kč 

c) 20 001 – 30 000 Kč 

d) 30 001 – 40 000 Kč 

e) 40 001 Kč a více 

 

21. Jaké je Vaše sociální postavení? 

a) Student/ka 

b) Na mateřské dovolené 

c) Zaměstnaný/á 

d) Nezaměstnaný/á  

e) Důchodce 
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Příloha č. 3 Výsledky třídění 1. stupně 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Žena 124 66,31 % 

Muž 63 33,69 % 

Celkový součet 187 100,00 % 

Tab. 1. Struktura respondentů podle pohlaví 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Méně než 20 let 19 10,16 % 

21-35 let 158 84,49 % 

36-50 let 9 4,81 % 

51-65 let 1 0,53 % 

66 let a více 0 0 % 

Celkový součet 187 100,00 % 

Tab. 2. Struktura respondentů podle věku 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Do 15 000 Kč 125 66,84 % 

15 001 – 20 000 Kč 10 5,35 % 

20 001 – 30 000 Kč 29 15,51 % 

30 001 – 40 000 Kč 13 6,95 % 

40 001 Kč a více 10 5,35 % 

Celkový součet 187 100,00 % 

Tab. 3. Struktura respondentů podle čistého měsíčního příjmu 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Student/ka 137 73,26 % 

Na mateřské dovolené 4 2,14 % 

Zaměstnaný/á 46 24,6 % 

Nezaměstnaný/á 0 0 % 

Důchodce 0 0 % 

Celkový součet 187 100,00 % 

Tab. 4. Struktura respondentů podle sociálního postavení  

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 144 76,6 % 

Ne 43 23,4 % 

Celkový součet 187 100,00 % 

Tab. 5. Návštěvnost cukráren 
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Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Relaxovat 10 6,9 % 

Učit se 0 0 % 

Posezení s přáteli či rodinou 104 71,72 % 

Pracovní schůzka 2 1,38 % 

Kvalitní dezerty 28 19,31 % 

Jiné 1 0,69 % 

Celkový součet 145 100,00 % 

Tab. 6. Důvod návštěvy 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Ráno 1 0,69 % 

Dopoledne 17 11,81 % 

Odpoledne 122 84,72 % 

Večer 4 2,78 % 

Celkový součet 144 100,00 % 

Tab. 7. Doba návštěvy 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Dětský koutek 11 7,64 % 

Wifi zdarma 73 50,69 % 

Možnost take away 81 56,25 % 

Možnost objednání nabízených 

produktů 

65 45,14 % 

Možnost pořádání soukromých 

akcí 

10 6,94 % 

Ostatní 4 2,76 % 

Celkový součet 244 169,42 % 

Tab. 8. Preference doplňkových služeb v cukrárnách 

Možnosti Průměr 

Cena 2,41 

Prostředí cukrárny 1,65 

Provozní doba 2,38 

Sortiment 1,67 

Doporučení zákazníků 2,44 

Předchozí zkušenosti 1,80 

Lokalita 2,19 

Tab. 9. Kritéria při výběru cukrárny 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano, ale pouze mám-li pozitivní 

zkušenost 

25 17,36 % 

Ano, ale pouze mám-li negativní 

zkušenost 

4 2,78 % 

Ano, v každém případě 67 46,53 % 

Ne 48 33,33 % 

Celkový součet 144 100,00 % 

Tab. 10. Doporučení cukrárny zákazníkem 
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Možnosti Průměr 

Než abych zkoušel/a něco nového, obvykle raději navštívím 

cukrárnu, kterou již znám. 

2,70 

V současné době chodím do cukráren kvůli opatřením proti Covid-19 

méně než dřív. 

2,36 

Spíše, než posezení v cukrárně preferuji nákup zákusků a podobných 

výrobků ke konzumaci domů. 

3,37 

Pro domácí oslavu dávám přednost doma vyrobeným dezertům 

(dortům, koláčům apod.) než kupovaným v cukrárně. 

2,37 

Pro narozeninovou oslavu někoho blízkého bych zvažoval/a 

objednání dortu v cukrárně. 

2,41 

Tab. 11. Preference postojů respondentů 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Do 100 Kč 14 9,72 % 

101–300 Kč 114 79,17 % 

301–500 Kč 13 9,03 % 

501 Kč a více 3 2,08 % 

Celkový součet 144 100,00 % 

Tab. 12. Útrata v cukrárnách závisející na sociálním postavení 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Ollies 18 27,27 % 

Olies 3 4,45 % 

CrossCafe 2 3,03 % 

Ollies, U Babičky 2 3,03 % 

Žádné 2 3,03 % 

Ollies, U Babičky, Croissant House, 

Polo Cafe, Sladký časy 

1 1,52 % 

Ollies, Řehová 1 1,52 % 

Ollies, cukrárna U Babicky, Prokopovy 

dorty 

1 1,52 % 

Dejsi, Crosscafe, kočičí kavárna 1 1,52 % 

CO CAFÉ, OLLIES 1 1,52 % 

Ostatní 34 51,52 % 

Celkový součet 66 100,03 % 

Tab. 13. Znalost ostravských cukráren obecně 

Možnosti Absolutní četnost Celkový součet 

Znám Neznám Navštěvuji 

Cukrárna U Babičky 29 101 14 144 

Sladký časy 29 107 8 144 

Cukrárna Sladké Království 19 122 3 144 

Tab. 14. Konkurence – absolutní četnosti 
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Možnosti Relativní četnost Celkový 

součet Znám Neznám Navštěvuji 

Cukrárna U Babičky 20,1 % 70,2 % 9,7 % 100,00 % 

Sladký časy 20,1 % 74,3 % 5,6 % 100,00 % 

Cukrárna Sladké Království 13,2 % 84,7 % 2,1 % 100,00 % 

Tab. 15. Konkurence – relativní četnost 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 102 70,83 % 

Ne 42 29,17 % 

Celkový součet 144 100,00 % 

Tab. 16. Povědomí respondentů o cukrárně Ollies 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Sociální sítě 39 34,82 % 

Webové stránky 7 6,25 % 

Osobní doporučení 72 64,29 % 

Ostatní 10 8,9 % 

Celkový součet 128 114,26 % 

Tab. 17. Způsoby získání povědomí o cukrárně Ollies respondenty 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Každý den 1 0,88 % 

Přibližně 1 – 5x za měsíc 12 10,62 % 

Méně často 100 88,5 % 

Celkový součet 113 100,00 % 

Tab. 18. Návštěvnost cukrárny Ollies 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Cukrárna v Porubě 43 40,57 % 

Cukrárna a bistro ve Vítkovicích 41 38,68 % 

Cukrárenský stánek v OC AVION 22 20,75 % 

Celkový součet 106 100,00 % 

Tab. 19. Pobočky Ollies a jejich návštěvnost 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Pestrá nabídka 40 38,1 % 

Příjemný interiér 27 25,71 % 

Dobrá lokalita 53 50,48 % 

Vhodná dostupnost 36 34,29 % 

Ochotná obsluha 16 15,24 % 

Celkový součet 172 163,82 % 

Tab. 20. Návštěvnost poboček podle preferencí 
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Možnosti Průměr 

Kvalita dezertů 1,95 

Nabídka nápojů 2,06 

Cenová úroveň 3,24 

Provozní doba 2,06 

Personál 2,18 

Interiér 2,02 

Dostupnost 1,97 

Tab. 21. Spokojenost respondentů s uvedenými faktory 

Možnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Makronky 20 19,61 % 

Dorty 67 65,69 % 

Eclairky 3 2,94 % 

Zmrzlina 37 36,27 % 

Sladké pečivo 11 10,78 % 

Zákusky 78 76,47 % 

Ostatní 1 0,98 % 

Celkový součet 217 212,74 % 

Tab. 22. Oblíbenost produktů v cukrárně Ollies 
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Příloha č. 4 Výsledky třídění 2. stupně 

 

 

 

Tab. 1.  Průměrné hodnocení důležitosti kritérií při výběru cukrárny dle 

jednotlivých pohlaví 

 

 

Tab. 2. Nejčastější důvody návštěvy cukráren dle pohlaví. 

 

Student/ka 

Na mateřské 

dovolené Zaměstnaný/á 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ráno 0 0 % 0 0 % 1 2,6 % 

Dopoledne 13 12,9 % 0 0 % 4 10,3 % 

Odpoledne 86 85,1 % 4 100 % 32 82,1 % 

Večer 2 2 % 0 0 % 2 5 % 

Celkový 

součet 101 100,00 % 4 100,00 % 39 100,00 % 

Tab. 3. Části dne, kdy respondenti nejčastěji navštěvují cukrárny dle 

sociálního postavení. 

Možnosti Žena Muž 

Cena 2,34 2,65 

Prostředí cukrárny 1,53 2,03 

Provozní doba 2,32 2,59 

Sortiment 1,56 2,03 

Doporučení zákazníků 2,44 2,47 

Předchozí zkušenosti 1,75 1,97 

Lokalita 2,20 2,15 

 

Žena Muž 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Relaxovat 5 4,5 % 5 14,2 % 

Posezení s přáteli či 

rodinou 88 80 % 16 45,7 % 

Pracovní schůzka 1 0,9 % 1 2,9 % 

Kvalitní dezerty 16 14,6 % 12 34,3 % 

Učit se 0 0 % 0 0 % 

Vlastní odpověď 0 0 % 1 2,9 % 

Celkový součet 110 100, 00 % 35 100, 00 % 



7 

Tab. 4. Velikost útraty v cukrárně podle sociálního postavení 

 

  

Ženy Muži 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Dorty 54 30,7 % 13 31,7 % 

Zákusky 61 34,6 % 17 41,5 % 

Makronky 18 10,2 % 2 4,9 % 

Zmrzlina 29 16,5 % 8 19,5 % 

Eclairky 3 1,7 % 0 0 % 

Sladké pečivo 11 6,3 % 0 0 % 

Ostatní 0 0 % 1 2,4 % 

Celkem 176 100, 00 % 41 100,00 % 

Tab. 5. Oblíbenost skupin produktů cukrárny Ollies podle pohlaví 

 

 

Student/ka Na mateřské dovolené Zaměstnaný/á 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Do 100 Kč 12 11,9 % 0 0 % 2 5,1 % 

101-300 Kč 84 83,2 % 4 100 % 26 66,7 % 

301-500 Kč 5 4,9 % 0 0 % 8 20,5 % 

501 Kč a více 0 0 % 0 0 % 3 7,7 % 

Celkem 101 100,00 % 4 100,00 % 39 100,00 % 

       


