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1 Úvod 

V dnešní době se stále častěji setkáváme s restauracemi s širokou nabídkou pizz  

či přímo se specializovanými pizzeriemi. Dá se říci, ţe jsou takřka na kaţdém „rohu“. Důvodů 

proč tomu tak je by se jistě dalo najít mnoho, ale za hlavní povaţuje autor především ty, jeţ 

jsou popsány v následujících dvou odstavcích. 

Moţná nejpádnější argumentem rostoucího mnoţství italských restaurací  

je skutečnost, ţe italská kuchyně patří mezi nejoblíbenější na světě, jelikoţ je pestrá, chutná  

a jednoduchá na přípravu, na rozdíl například od kuchyně francouzské. Z tohoto důvodu stále 

více roste poptávka po této kuchyni a tím pádem přibývá mnoţství italských restaurací  

či restaurací v nichţ právě tato kuchyně převládá. Ale proč se stále více restaurací zaměřuje 

právě na širokou nabídku pizzy? [22] 

Důvodů proč podnikatelé stále více zakládají pizzerie nebo rozšiřují nabídku své 

restaurace o nabídku pizz, můţe být více. Především, pizza je jídlo, které se dá poměrně 

jednoduše obměňovat dle chuťových poţadavků a zvyků jejich konzumentů. Také je relativně 

nenáročná na přípravu, její příprava netrvá příliš dlouho a z hlediska hygieny její výroby 

neexistují nějaká zvláštní opatření, jako například při výrobě studené kuchyně. [22] 

Avšak skutečnost, ţe konzumace pizzy je v současné době dá se říci „IN“ ještě zcela 

nezajišťuje udrţení stávajících a získání nových zákazníků. Toho jsou si vědomi i majitelé 

pizzerií, kteří přicházejí stále s něčím novým a svou nabídku tradičních pizz rozšiřují o nové 

druhy, mnohdy typické s typickými českými surovinami – např. olomoucké syrečky. [22] 

 Diplomová práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti pizzerií v městě 

Opava.  

Důvody pro volbu tohoto tématu jsou dva.  Prvním a hlavním důvodem je oblíbenost 

pizzerií autorem.  Opavské pizzerie jsou jim navštěvovány často a proto je pro něj jako pro 

častého zákazníka důleţité vědět, která z nich nabízí nejlepší sluţby. Druhý důvod se týká 

pizzerie, kterou navštěvuje nejčastěji – pizzerie Gastria. Jelikoţ se jedná o jeho nejoblíbenější 

pizzerii, tak je v zájmu autora zjistit prostřednictvím výzkumu přednosti a nedostatky 

konkurenčních pizzerií, na základě kterých bude moci navrhnout, jak by mohla pizzerie 

Gastria získat konkurenční výhody oproti těmto pizzeriím. 
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Cílem této diplomové práce je charakterizovat trh pizzerií v městě Opava, dále 

prostřednictvím metody Mystery shopping analyzovat konkurenci pizzerie Gastria, vyhodnotit 

postavení této pizzerie na daném trhu a na základě výsledků ve všech sedmi částech scénáře 

Mystery shoppingu navrhnout pro kaţdou část scénáře doporučení, které povedou k posílení 

její pozice na trhu, k získání nových zákazníků a k posílení loajality těch stávajících. 

Jednotlivé části scénáře se týkají dopravy, exteriéru a interiéru pizzerií, jídelního lístku  

a pizzy, obsluhy a objednávky, způsobu platby, webových stránek a ostatních sluţeb, jeţ 

pizzerie nabízí.  

Podobnými výzkumy prováděnými v restauracích s vyuţitím zmíněné metody  

se zabývá např. společnost MARKET VISION, TOUCH QUALITY či agentura NMS 

MARKET RESEARCH. 
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2 Charakteristika prostředí pizzerie 

Tato kapitola je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na charakteristiku 

makroprostředí pizzerie Gastria a druhá část je zaměřena na charakteristiku pizzerie Gastria  

a konkurenčních pizzerií.  

2.1  Charakteristika makroprostředí pizzerie Gastria 

Makroprostředí představuje nepředvídatelné nebo velmi málo předvídatelné vlivy, 

které působí na podnik a které podnik svou činností nemůţe ovlivnit.  

Makroprostředí zahrnuje demografické prostředí, ekonomické prostředí, přírodní 

prostředí, technologické prostředí, politicko-právní prostředí a společensko-kulturní prostředí. 

2.1.1 Demografické prostředí 

Podle Českého statistického úřadu měl Moravskoslezský kraj k 30. září 2011 celkem 

1 240 432 obyvatel. Přírůstek obyvatel byl v 1. – 3. čtvrtletí roku 2011 celkem – 2 788 osob. 

Průměrný věk obyvatel v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2010 byl 40,6 roku. [23] 

Město Opava mělo k 23. březnu 2011 celkem 58 643 obyvatel.  Přírůstek obyvatel byl 

v 1. – 3. čtvrtletí roku 2011 celkem + 38 osob. Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2010 byl 

v okrese Opava 40, 5 roku. [23] 

Z uvedených údajů je patrné, ţe přírůstek obyvatelstva je v městě Opava kladný,  

coţ je rozdíl oproti údaji za celý Moravskoslezský kraj. Tento přírůstek znamená, ţe pizzerie 

Gastria nebude s velkou pravděpodobností čelit klesající poptávce a naopak bude poptávka po 

jejich sluţbách růst.  

Věkový průměr je přibliţně stejný pro celý Moravskoslezský kraj i pro město Opava  

a rok od roku se zvyšuje. Dle autorova názoru jsou nejčastějšími zákazníky pizzerie teenageři 

a lidé do 40 let věku a proto tento faktor ovlivňuje pizzerii Gastria negativním způsobem. 

Znamená totiţ, ţe bude ubývat mladších lidí a přibývat těch starších, coţ bude pro pizzerii 

Gastria znamenat stagnaci či pokles poptávky a také změny v poţadavcích zákazníků.  
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2.1.2 Ekonomické prostředí 

Průměrná meziroční inflace v České republice v roce 2011 byla 1,9 %. V lednu 2012 

pak dosahovala hodnoty 2,1 %. Došlo tedy k jejímu mírnému nárůstu. [23] 

Zvýšení inflace znamená sníţení kupní síly obyvatelstva a pro pizzerii Gastria 

znamená hrozbu v podobě poklesu poptávky.  

Průměrná mzda v České republice byla ve 3. čtvrtletí roku 2011 24 089 Kč. 

V Moravskoslezském kraji byla její výše v tomto období 22 271 Kč. Oproti stejnému období 

předchozího roku to představuje nárůst o 2,8 %. [23] 

Tento faktor je pro pizzerii Gastria velice důleţitý. Jelikoţ návštěva pizzerie nepatří 

mezi levné záleţitosti a lidé se podle výše mzdy mohou rozhodovat, zda by nebylo lepší 

ušetřit a raději si připravit jídlo doma. 

 Míra nezaměstnanosti v České republice činila k 31.1.2012 9,1 %. 

V Moravskoslezském kraji byla její hodnota 11,32 % coţ je nárůst o 0,55 % oproti stejnému 

období předchozího roku.[23] 

Tento údaj je pro pizzerii Gastria rovněţ velice důleţitý, jelikoţ nárůst 

nezaměstnanosti znamená hrozbu v podobě poklesu zákazníků, protoţe nezaměstnaní mohou 

nahrazovat návštěvu pizzerii přípravou jídel doma.  

2.1.3 Technologické prostředí 

Nové technologie pomáhají vytvářet produkty efektivněji, zajišťují, ţe jsou produkty 

kvalitnější a celkově umoţňují lépe a efektivněji uspokojovat potřeby a přání zákazníků. Díky 

technologickému rozvoji se také zkracuje čas zpracování objednávky a splnění poţadavků 

zákazníka.  

U pizzerií je pro zákazníka velmi důleţité, za jak dlouhou dobu bude jeho objednávka 

vyřízena. Pizzerie Gastria by se proto měla snaţit prostřednictvím zavedení moderního 

vybavení uspokojovat přání zákazníka rychleji neţ konkurence. Měla by se zaměřit především 

na co nejmodernější vybavení kuchyně. Především by měla vyuţívat kvalitní a moderní pec, 

protoţe poţadavky zákazníků týkající se kvality například pizzy jsou stále vyšší. 
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Rovněţ by se měla snaţit vyhovět moderním poţadavkům zákazníka zejména 

z hlediska způsobu placení. V dnešní době lidé čím dál tím více vyuţívají platební karty,  

a proto by i pizzerie Gastria v tomto měla zákazníkům vyhovět a svou pokladnu vybavit 

terminálem pro platební karty.  

2.1.4 Politicko-právní prostředí 

Pizzerie Gastria je povinna se řídit řadou vyhlášek a norem týkajících se hygieny, 

bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele atd.  

V oblasti zdraví a hygieny se musí pizzerie Gastria řídit zákony a vyhláškami mezi něţ 

patří např. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Zákon č. 20/66 Sb., o péči  

o zdraví lidu, Zákon č. 166/99 Sb., veterinární zákon, Vyhláška č. 38/2001 Sb., o 

hygienických poţadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, Vyhláška č. 409/2005 

Sb.,  

o hygienických poţadavcích na výrobky, Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických 

poţadavcích na stravovací sluţby. [19] 

Tyto zákony a vyhlášky především určují, co musí podnik dodrţet, aby nebylo 

ohroţováno zdraví jeho zaměstnanců, a stanovují také hygienické poţadavky pro předměty  

a materiály určené pro styk s potravinami.  

V oblasti bezpečnosti potravin musí pizzerie Gastria dodrţovat Zákon č. 110/97 Sb,  

o potravinách a tabákových výrobcích a také řadu vyhlášek, mezi něţ patří např. Vyhláška  

č. 333/97 Sb., k zákonu 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích či Vyhláška  

č. 366/2005 Sb., o poţadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny. [19] 

Tyto vyhlášky stanovují především poţadavky na potraviny zpracovávané pizzerií, 

týkající se způsobu skladování a manipulace během jejich uvádění do oběhu.  

Jelikoţ v pizzerii dochází ke kaţdodennímu kontaktu se zákazníky, musí se pizzerie 

řídit také Zákonem o ochraně spotřebitele. [19]    

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo spolu s resortem zdravotnictví novelu 

hygienické vyhlášky, která přinese značné zjednodušení hygienických poţadavků  

pro restaurační zařízení. Touto novelou budou zrušeny paragrafy, které se týkaly například 

stavebních poţadavků, zásobování vodou či uchovávání pokrmů. Zanikne tak například lhůta 
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pro prodej teplých pokrmů do čtyř hodin po jejich výrobě. Celé znění této vyhlášky  

je uvedeno v Přílohách. [29] 

Pizzerie musí také dodrţovat řadu zákonů spojených se zaměstnanci. 

Nejvýznamnějším zákonem v této oblasti je Zákoník práce. Mezi další zákony patří Zákon  

o mzdě, o nemocenském pojištění atd. [19] 

V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie, a proto musí dodrţovat  

i právní předpisy Evropského společenství, tedy i nařízení související se stravováním. 

 Mezi tyto nařízení patří: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 kterým se stanoví zvláštní 

hygienická pravidla pro potraviny ţivočišného původu, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné 

zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. [19] 

Dále musí pizzerie dodrţovat také zákony týkající se daní. Konkrétně Zákon o dani 

z přidané hodnoty, Zákon o účetnictví, Zákony týkající se nemovitostí atd. [19] 

Jelikoţ pizzerie sousedí s obytnými domy, musí dodrţovat také Zákon o ochranně 

veřejného zdraví, který stanovuje maximálně přípustné limity pro hluk z restaurací. [19] 

2.1.5 Přírodní prostředí 

Z důvodu rozvoje průmyslu a zvýšené industrializace dochází ke zhoršování kvality 

ţivotního prostředí. Na základě tohoto problému dochází k nedostatku surovin a ke sniţování 

jejich kvality. Nedostatek surovin způsobuje, ţe ceny těchto surovin stále rostou. A díky 

tomu, ţe restaurace jsou nuceny nakupovat suroviny za stále vyšší ceny, zvyšují ceny jídel, při 

kterých jsou tyto suroviny vyuţity.  

Zhoršování ţivotního prostředí zahrnuje také stále se zvyšující znečišťování ovzduší. 

Tento negativní jev ovlivňuje kvalitu potravin pěstovaných pod širým nebem. V případě 

pizzerie Gastria se jedná zejména o různé druhy zeleniny vyuţívané při výrobě pokrmů. 

Z tohoto důvodu je pro pizzerii Gastria důleţitá důsledně prověřovat dodavatele, od kterých 

suroviny nakupuje, aby nedocházelo k nákupu nekvalitní zeleniny.  Kvalitu ovzduší výrazně 
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zhoršují také výfukové plyny z motorových vozidel. Z tohoto důvodu by pizzerie Gastria 

měla při své rozváţkové sluţbě vyuţívat takový typ automobilů, který výfukovými plyny 

znečišťuje ovzduší co nejméně. 

2.1.6 Společensko-kulturní prostředí 

V dnešní uspěchané době se stává stále častějším zvykem, ţe lidé vyuţívají své 

přestávky v práci k návštěvě restaurací, ve kterých vyhledávají polední menu. S tímto by měla 

pizzerie rozhodně počítat a vytvářet kvalitní a dostatečnou nabídku poledních jídel  

za přijatelné ceny. Měla by počítat také s tím, ţe tito lidé jsou časově omezeni a při vytváření 

menu brát v ohled čas nutný k přípravě daného jídla, které hodlá do menu nabídnout.  

Dalším jevem ovlivňující pizzerii Gastria je současný styl ţivota, kdy lidé stále častěji 

preferují moţnost poklidné večeře v teple domova před návštěvou pizzerie.  Klíčem 

k překonání tohoto pro pizzerii negativního jevu je nabídka dovozu jídla aţ do domu. Tato 

sluţba je dnes velmi rozšířená a zákazníky stále častěji vyhledávaná, a proto by v tomto 

pizzerie Gastria neměla zaostávat.  

Důleţitým faktorem je také rodina. Pizzerie stále více navštěvují rodiny s dětmi,  

a proto by pizzerie měla poskytovat také sluţby zaměřené na tento segment zákazníků. Měla 

by například poskytovat sluţby dětského koutku, jídla speciálně pro děti či slevové akce 

zaměřené právě na rodiny s dětmi 

2.2  Charakteristika mezoprostředí 

Mezoprostředí pizzerie Gastria zahrnuje její zákazníky, dodavatelé, distribuční články, 

konkurenci a také veřejnost. 

2.2.1 Zákazníci 

Hlavní skupinu zákazníků pizzerie tvoří občané města Opavy a také lidé ţijící 

v přilehlých vesnicích.  Tyto zákazníky lze dle věku rozdělit na tyto 3 skupiny: 

Lidé do 26 let – největší skupina zákazníků, kterou tvoří studenti a mladí lidé bez dětí.  

Tito zákazníci jsou nejvíce citliví na cenu, jelikoţ buď nemají vlastní příjem nebo jejich 

příjem není příliš vysoký.  Jejich útrata v pizzerii nebývá vysoká, ale pizzerii navštěvují 

relativně často. Tato skupina zákazníků také nejvíce vyuţívá akcí pizzerie.  
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Lidé mezi 27 a 55 lety – do této skupiny zákazníků patří především lidé pracující 

v podnicích v blízkosti pizzerie. Pracující lidé navštěvují pizzerii především v dopoledních 

hodinách, kdy vyuţívají nabídky obědového menu. Frekvence návštěv bývá u těchto 

zákazníků větší neţ u předchozí skupiny, ale útrata naopak niţší. 

Lidé nad 55 let – do této skupiny patří starší zákazníci a senioři. Tito zákazníci 

navštěvují pizzerii zejména při zvláštních příleţitostech (např. oslava narozenin). 

2.2.2 Dodavatelé 

Dodavatelé pizzerie Gastria jsou společnosti, které se zabývají výrobou a prodejem 

alkoholických a nealkoholických nápojů, producenti potravin a mraţených výrobků a také 

dodavatelé technického vybavení, energie a vody.   

2.2.3  Konkurence 

Konkurencí jsou pro pizzerii Gastria veškeré restaurace a pizzerie v městě Opava.  

Nejvíce pizzerii Gastria konkuruje 7 pizzerií, které jsou popsány na následujících stránkách. 

Mapa zobrazující tyto pizzerie je součástí přílohy č. 8. 

 Pizzeria UNO 

Pizzeria UNO sídlí na Olbrichově ulici vedle bývalého autobusového nádraţí  

a přímo naproti ní se nachází rozsáhlé, avšak placené parkoviště. Přibliţně 200 m od pizzerie 

se nachází zastávka MHD.  

 Interiér 

Pizzerie nemá bezbariérový vstup a je jednopatrová. Ihned za vstupem do pizzerie  

je bar, jenţ je celý postaven z cihel a vyzdoben dřevěným lemováním. Pizzerie je rozdělena 

na několik boxů, které zahrnují dřevěný stůl, ţidle a lavice, jeţ jsou potaţeny 

modročervenými textilními potahy. V celé pizzerii je velmi mnoho poliček, na kterých jsou 

různé vzácné láhve od vín a jiného alkoholu. Celkově působí interiér pizzerie takovým retro 

stylem, jelikoţ je zde spousta historických předmětů, především hodin, jimiţ jsou posety zdi 

v celé pizzerii.   
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 Jídelní a nápojový lístek 

Jídelní a nápojový lístek zahrnuje celkem 21 poloţek. Největší poloţku jídelního lístku 

jsou pizzy, kterých nabízí pizzerie celkem 40 druhů. Tyto pizzy jsou rozděleny na dvě 

velikosti – malou (průměr 18 cm) a velkou (průměr 35 cm). Jelikoţ se jedná o restauraci 

specializovanou na italskou kuchyni, je zde velké mnoţství dalších typických italských jídel 

jako jsou například gnocchi noky, špagety či jiné speciální italské těstoviny. [28] 

Součástí nabídky pizzerie je také denní MENU zahrnující dvě jídla za 89 Kč a jedno 

jídlo za 129 Kč. Dále pizzerie nabízí také týdenní MENU v podobě jednoho jídla za 99 Kč. 

[28] 

V nápojovém lístku pizzerie je moţné nalézt široký výběr alkoholických  

i nealkoholických nápojů, nápojů míchaných, vín a sektů našich i zahraničních značek. [28] 

 Akce a další sluţby pizzerie 

Pizzerie nabízí rozvoz pizzy po Opavě zdarma a do okolních vesnic za poplatek, který 

ale není pro dané vesnice na webových stránkách uveden. V souvislosti s rozvozem nabízí 

pizzerie svou jedinou akci – „BONUS PIZZA ZDARMA!“ Ta spočívá ve sbírání kupónů, kdy 

při kaţdém odběru pizzy dostane zákazník na poţádání kupón a při získání 9 kupónů získá 

pizzu zdarma dle vlastního výběru. Pizzerie rovněţ nabízí moţnost bezplatného připojení 

k internetu. [28] 

 Ristorante & bar da Capo 

Pizzerie Ristorante & bar da Capo se nachází na ulici Mezi trhy, která spojuje Dolní  

a Horní náměstí v Opavě. Přibliţně 200 m od pizzerie se nachází parkoviště, které je však 

k dispozici pouze lidem bydlícím v daném bytovém domě, v jehoţ přízemí se pizzerie 

nachází. Jiní potencionální zákazníci jej tedy vyuţít nemohou. Zastávka MHD se nachází 

přibliţně 100 m od pizzerie. 

 Interiér 

Ristorante & bar da Capo nemá bezbariérový vstup a je jednopatrová. Po vstupu  

do pizzerie se ocitneme v nekuřácké části pizzerie, kde se nachází Pizzeria bar, který slouţí 

zákazníkovi k tomu, aby si mohl prohlédnout, jak se jeho pizza připravuje. Kuřácká část  

se nachází v zadní části podniku, kde je umístěn také klasický bar, vinotéka a toalety. V celé 
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pizzerii jde vidět pokus o jakýsi retro styl zkombinovaný s moderními prvky. V nekuřácké 

části se například nachází velká plazmová televize, na které jsou promítány ukázky jídel 

pizzerie hned vedle dvou velkých cihlových sloupů, vedle kterých jsou dva velké dřevěné 

sudy, na nichţ jsou umístěny dochucovací prostředky. Veškeré ţidle i stoly v pizzerii jsou 

z tmavého dřeva stejně tak jako dlouhé police, které jsou umístěny téměř u stropu a na nichţ 

je mnoho prázdných láhví od vína. 

 Jídelní a nápojový lístek 

Jídelní lístek pizzerie je z velké části tvořen specialitami z italské kuchyně, ale lze 

v něm nalézt také různé speciality z kuchyně španělské a mexické. Kromě toho nabízí pizzerie 

denní MENU, ve kterém má zákazník na výběr vţdy z 2 druhů polévek, 3 druhů levnějších 

hlavních jídel a jedné speciality podniku. Polévka je nabízena zdarma, hlavní jídla  

se pohybují od 75 do 89 Kč a specialita podniku stojí vţdy 149 Kč. [20] 

Nápojový lístek pizzerie zahrnuje základní druhy alkoholických i nealkoholických 

nápojů, ale vzhledem k zaměření restaurace zahrnuje především rozsáhlou nabídku různých 

italských, španělských a jihoamerických vín. [20] 

 Akce a další sluţby pizzerie 

Pizzerie nenabízí klasické akce jako je například poskytnutí pizzy zdarma při splnění 

určitých podmínek, ale zaměřuje se na pořádání tematických večerů, které jsou vţdy 

zaměřeny na určitou kuchyň, respektive na speciality z této kuchyně. Tyto tematické večery 

probíhají vţdy poslední čtvrtek v měsíci. [20] 

Pizzerie nabízí také rozvoz pizzy po Opavě a také do okolních vesnic. Zatímco  

při rozvozu po Opavě není účtován ţádný poplatek za dopravu, při dovozu do okolních vesnic 

je účtován poplatek 5 Kč/km. [20] 

Pizzerie nabízí také moţnost pronájmu salónku pro pořádání různých akcí. K dispozici 

je zákazníkovi také bezplatné připojení k internetu. 

 Pizzerie San Marco 

Pizzerie San Marco se nachází na Hrnčířské ulici přímo v samotném centru města 

Opava přibliţně 300 m od Horního náměstí. Pizzerie nemá k dispozici vlastní parkoviště,  
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ale na přilehlé ulici a za budovou pizzerie se nachází několik parkovacích míst, u nichţ  

je ale malá pravděpodobnost najít volné místo, jelikoţ jsou takřka permanentně zaplněna. 

Větší veřejné parkoviště se nachází za budovou pizzerie zhruba 300-400 m. Zastávka MHD  

je vzdálená přibliţně 5 minut od pizzerie. 

 Interiér 

Pizzerie nemá bezbariérový vstup a je tvořena pouze jedním patrem. San Marco patří 

mezi luxusnější pizzerie a tomu odpovídá také vybavení interiéru. Restaurace je kromě bílého 

stropu celá vyvedena v oranţovo-červené barvě. Stoly a ţidle uvnitř restaurace jsou dřevěné, 

přičemţ ţidle jsou potaţeny červeným textilem a stoly pokryty bílým ubrusem. Jednotlivé 

stoly jsou odděleny v některých místech buď klasickým dřevěným přehrazením nebo moderně 

působícím obloukem. Bar se v pizzerii nachází v pravé části, ve které jsou umístěny také 

toalety. Na konci restaurace se nachází krásný cihlový krb, nad nímţ je velký obraz 

zobrazující hodinou věţ Big Ben ve Velké Británii. Zdi jsou v restauraci pokryty pouze 

obrazy, coţ dokresluje moderní vzhled restaurace.   

Pizzerie nabízí také velkou, velice dobře vybavenou terasu, která se nachází ihned  

u vstupu a která je přes jarní a letní období velice hojně vyuţívána. 

 Jídelní a nápojový lístek 

Jídelní lístek pizzerie se skládá z celkem 14 částí. V jídelním lístku jsou nabízeny 

speciality z jadranského grilu, mořské speciality, velký výběr pizzy, italských těstovin  

a pizzerie nabízí také velký výběr steaků.  Specialitou restaurace San Marco je pečení pizzy 

v peci na bukovém dříví, coţ ji činí výjimečnou oproti konkurenci. Kromě zmíněných 

poloţek jídelního lístku nabízí San Marco také denní MENU, které se skládá z 2 druhů jídel  

a polévky. Cena tohoto MENU je 80 Kč včetně polévky. [32] 

Nápojový lístek pizzerie se skládá z celkem 12 poloţek a nabízí široký výběr whiskey, 

bourbonů, brandy či koňaků. Velkou poloţkou v nápojovém lístku jsou také vína, konkrétně 

především vína česká, makedonská, černohorská a ostatní zahraniční. [32] 
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 Akce a další sluţby pizzerie 

Pizzerie ţádné slevové akce nenabízí. Rovněţ neposkytuje rozvoz pizzy a nehodlá ho 

zavést ani v budoucnu. Nabízí pouze moţnost si jídlo telefonicky objednat a ve sjednanou 

dobu si jej vyzvednout. [32] 

 Pizzerie Marina 

Pizzerie Marina se nachází na náměstí Osvoboditelů a přímo sousedí s městským 

parkem, který byl vytvořen před pár lety. Pizzeria nemá k dispozici parkoviště a nejbliţší 

zastávka MHD se nachází na Dolním náměstí, které je vzdáleno přibliţně 200 m.  

 Interiér 

Restaurace je jednopatrová a poskytuje bezbariérový vstup. Interiér pizzerie  

je vytvořen tak, aby co nejvíce připomínal podpalubí lodi. To znamená, ţe podlaha, zdi i strop 

je pokryt světle hnědými dřevěnými parketami a design lodního podpalubí doplňují také 

obrazy lodí na zdech a světla, která nápaditě připomínají lodní otvory pro děla. Dřevo v této 

restauraci hraje prim, a proto i stoly i ţidle v restauraci jsou dřevěné, stejně tak jako oblý bar, 

který se nachází v zadním rohu místnosti.  V restauraci se nachází také malá kovová kamna, 

za nimiţ je vyzděný sloup, coţ je jediné místo restaurace, která není pokrytá dřevěnými 

parketami. 

V jarních a letních měsících nabízí restaurace také posezení na malé terase před 

pizzerií s příjemným pohledem na městský park. 

 Jídelní a nápojový lístek 

Jídelní lístek se skládá celkem z 12 poloţek a kromě největší poloţky, kterou tvoří 

pizzy, v něm nalezneme speciality podniku, hovězí speciality, kuřecí speciality, rybí speciality 

či jídla z bramboráku. [31] 

Nápojový lístek je univerzálního charakteru, jelikoţ se na nic přímo nespecializuje  

a obsahuje klasickou nabídku alkoholických i nealkoholických nápojů, sektů a vín. [31] 

 Akce pizzerie a další sluţby 

Pizzerie nabízí rozvoz pizzy po Opavě zdarma a do okolních vesnic za poplatek, který 

činí 6 Kč/km. V souvislosti s rozvozem poskytuje pizzerie svou jedinou akci – „ 2 + 1 
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ZDARMA!“. Při této akci dostane zákazník při nákupu tří pizz jednu pizzu zdarma. Avšak 

nefunguje to tak, ţe zdarma je poskytována nejlevnější pizza z objednávky, ale zákazník  

si jako pizzu, která mu bude poskytnuta zdarma, musí určit jednu ze 4 nejlevnějších pizz 

v nabídce. Pizzerie rovněţ nabízí bezplatné připojení k internetu. [31] 

 Ristorante Venneto 

Ristorante Venneto se nachází v centru města Opavy na Horním náměstí 4 hned vedle 

Radnice a Slezského divadla. Pizzerie nemá k dispozici parkoviště a zastávka MHD  

se od ní nachází přibliţně 200 m.  

 Interiér 

Pizzerie se nachází v prvním patře označené budovy, z čehoţ vyplývá, ţe neposkytuje 

bezbariérový vstup. Celá restaurace je řešena v italském stylu kombinujícím různé odstíny 

hnědé barvy, bílé barvy a na některých místech, zejména nad dveřmi, barvy fialové. Stoly  

i ţidle v restauraci jsou dřevěné ve světle hnědém odstínu dobře ladícím s podlahou. Bar  

je v restauraci umístěn v pravé části, je cihlový a má elipsovitý tvar. Italský nádech restaurace 

doplňuje také spousta ţivých květin uvnitř restaurace a vůně pečení pizzy, která se dělá přímo 

před zraky hosta restaurace.  

V pizzerii se nachází také zastřešená terasa s kovovými stoly a ţidlemi doplněnými 

dřevěnými lavicemi a dřevěnými stoly.  

 Jídelní a nápojový lístek 

Jídelní lístek Ristorante Venneto se skládá z celkem 13 částí. Kuchyně je v této 

restauraci zaloţena na středoevropském stylu, a proto zde najdeme velký výběr salátů a pizzy, 

ale také řadu specialit z kuřecího, vepřového a hovězího masa a neschází také speciality 

podniku a nabídka rybích pokrmů. [30] 

Nápojový lístek má stejně jako u pizzerie Marina univerzální charakter. Lze v něm 

nalézt neroztříděnou nabídku alkoholických nápojů, nealkoholických nápojů, dále také úzkou 

nabídku především českých vín a teplých nápojů. [30] 
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 Akce pizzerie a další sluţby 

Ristorante Venneto nenabízí ţádné akce pro zákazníky. Pizzerie také neposkytuje 

rozvoz pizzy, avšak je moţné si objednanou pizzu v krabici odnést. Z hlediska dalších sluţeb 

pizzerie nabízí posezení na zmíněné terase a také moţnost vyuţití salónku s kapacitou 

maximálně 35 osob.  Zákazník můţe také vyuţít bezplatného připojení k internetu uvnitř 

restaurace. [30] 

 KAŠPÁRKOVA PIZZA 

Restaurace společnosti KAŠPÁRKOVA PIZZA konkrétně nazvaná „Kašpárkova 

hasičárna“ se nachází na ulici na Patvisku v městské části Opava-Kateřinky na nábřeţí řeky 

Opavy a byla otevřena v roce 2011. Restaurace má k dispozici malé parkoviště, které  

je ale určeno především pro zaměstnance restaurace, takţe míst, která jsou k dispozici 

zákazníkovi je zde velmi málo. Zastávka MHD se od restaurace nachází zhruba 10 minut 

cesty.  

 Interiér 

Kromě této restaurace se v Opavě nachází ještě jedna provozovna na Pekařské ulici, 

která ale zahrnuje pouze kuchyň pro vyřizování objednávek týkajících se rozvozu pizzy  

a ostatních jídel z nabídky. Z této pobočky je moţný také osobní odběr. [24] 

Interiér pizzerie je vyveden v různých odstínech hnědé barvy, kromě stropu, který  

je vymalován na bílo. Ihned při vstupu do pizzerie se zákazník setkává s barem, který zabírá 

celou pravou části pizzerie a je rozdělen na dvě poloviny. V první polovině je klasický bar, 

který je cihlový s dřevěným lemovánín a ve druhé části se nachází pec, takţe zákazník má 

moţnost sledovat přípravu pizzy. Stoly uvnitř pizzerie jsou z tmavého dubového dřeva a jsou 

doplněny černými koţenými ţidlemi a ţidlemi ratanovými. Zdi v pizzerii jsou takřka prázdné, 

zdobí je pouze pár poliček a dvě velké prosklené výkladní skříně zobrazující vinotéku 

pizzerie. Uvnitř restaurace se nachází také dětský koutek, umístěný v předním pravém rohu, 

zahrnující bednu s hračkami, malý kobereček a televizi, v níţ jsou promítány pohádky. 

 Jídelní a nápojový lístek 

Jídelní lístek pizzerie se skládá z celkem 12 poloţek. Je zaměřen především na pizzy, 

kterých nabízí 50 druhů a navíc je rozděluje do různých kategorií a velikostí. Z jídelního 



 

20 

 

 

lístku lze vypozorovat, ţe se pizzerie zaměřuje hlavně na rodiny s dětmi, protoţe v něm 

nalezneme zvláštní část „dětská jídla“ a také v části pizz jsou pizzy speciálně pro děti. Jídelní 

lístek dále obsahuje sekci klasických jídel, specialit podniku, jídel speciálně na objednávku, 

těstovin či salátů. Pizzerie vychází vstříc i méně zdatným „jedlíkům“ a nabízí i moţnost 

zakoupení poloviční porce jakéhokoliv jídla za 75 % z ceny. [24] 

Pizzerie nabízí také kaţdý týden 2 druhy denního MENU v ceně 75 a 85 Kč, jedno 

business MENU v ceně 125 Kč a kaţdý týden jsou zákazníkům k dispozici také 2 druhy 

stálého MENU. Součástí nabídky pizzerie je také „Raníček“ neboli poskytování snídaňového 

MENU v ceně 39 Kč. [24] 

Nápojový lístek je univerzálního charakteru a poskytuje klasickou nabídku 

alkoholických a nealkoholických nápojů, doplněných úzkou nabídkou sektů, teplých nápojů  

a českých vín. [24] 

 Akce a další sluţby pizzerie 

Kašpárkova hasičárna nabízí pro své zákazníky jazzové večery s kapelou a to co dva 

týdny v úterý od 19 hodin. Dále je v ní moţné vyuţít bezplatného připojení k internetu a také 

salónku pro pořádání různých druhů akcí. [24] 

Pizzerie nabízí také akci spojenou s osobním odběrem pizzy na pobočce na Pekařské 

ulici. Při kaţdém osobním odběru je moţné dostat na speciální kartičku razítko a při určitém 

mnoţství získaných razítek je poskytována pizza zdarma. [24] 

Další akce je spojená s rozvozem pizzy, konkrétně se jedná o akci „Objednej 4 pizzy  

a zaplať 3“. Uţ z názvu akce je jasné, ţe půjde o klasické poskytnutí pizzy zdarma (té 

nejlevnější v objednávce) při objednání 4 pizz. Při rozvozu pizzy také pizzerie nabízí 

speciální cenu (10 Kč) za plechovky Coca-Coly (0,33 l). [24] 

2.3  Charakteristika mikroprostředí 

Mikroprostředí představuje nejbliţší okolí podniku a podnik sám je jeho základním 

prvkem. Role podniku v mikroprostředí je závislá především na výši zdrojů a na jeho 

schopnostech a moţnostech vyrábět výrobky či poskytovat sluţby, prodávat je podle potřeb 

zákazníků a současně se rozvíjet jako podnik. [4] 
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 Pizzerie Gastria 

Pizzerie Gastria se nachází poblíţ centra Opavy, konkrétně velice blízko Horního 

náměstí v Opavě, na kterém se nachází zastávka MHD. Poblíţ pizzerie se nachází veřejné 

parkoviště a několik parkovacích míst je k dispozici přímo na ulici Kolářská.  

Interiér 

Pizzerie nemá bezbariérový vstup a je rozdělena na dvě patra, přičemţ v prvním patře 

se nachází bar, jeden sedací box vedle baru a naproti jsou umístěny 3 stoly. Stoly jsou laděny 

do oranţové barvy a ţidle a sedačky do barvy bílé.  V druhém patře se rovněţ nachází stoly, 

ţidle a boxy laděné do zmíněných barev, dále se zde nachází toalety a salónek pro pořádání 

různých akcí.  

V roce 2004 byla pizzerie rozdělena na dvě provozovny. Ke stávající restauraci  

na Kolářské ulici byla přidána provozovna na Bochenkově ulici. V této provozovně  

je ale pouze kuchyň, která přijímá objednávky pro rozvoz pizzy a jídel. [33] 

 Jídelní a nápojový lístek 

Jídelní a nápojový lístek pizzerie se skládá z celkem 21 poloţek, z čehoţ 14 poloţek 

představuje širokou nabídku různých druhů jídel (od předkrmů, čerstvých baget z vlastní 

pece, přes polévky, minutky, pizzy aţ po těstoviny, rizota či tortilly) a 7 poloţek zahrnujících 

různé druhy nápojů a doplňkové zboţí. Co se týče pizzy, tak pizzerie nabízí celkem 30 druhů 

pizz ve 3 různých velikostech (průměry 18, 30 a 45 cm). Kromě toho nabízí také dva druhy 

V.I.P pizz ze speciálních surovin a dva druhy ROLL pizzy (kombinace horkých ruliček pizzy 

se studenými tzatziki). [33] 

Kromě této stále nabídky jídel nabízí pizzerie také 2 druhy MENU. Jedná se o denní 

MENU, které je jiné pro kaţdý pracovní den a stálé MENU zahrnující 3 jídla, které  

je neměnné a je platné pro kaţdý pracovní den. Cena těchto MENU je stejná – 79 Kč. [33] 

 Akce a další sluţby pizzerie 

Pizzerie Gastria nabízí 4 druhy akcí. První akce ja nazvaná „3 a více PIZZ“. Podstatou 

této akce je, ţe při objednávce 3 a více pizz o průměru 30 cm je za kaţdou pizzu účtováno 

100 Kč. Další akce nazvaná „Den pro super pizzu za skvělou cenu“ znamená, ţe kaţdé úterý  
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a neděli jsou tzv. šťastné dny, kdy jsou zákazníkům nabízeny všechny pizzy o průměru 30 cm 

za jednotnou cenu 80 Kč. Třetí akce nazvaná „10 PIZZ = 1 PIZZA ZDARMA“ znamená 

odměnění stálých zákazníků v podobě nabídky 1 pizzy zdarma za kaţdých 10 objednaných 

pizz. Poslední akce nazvaná „4 + 1 ZDARMA“ se týká rozvozu pizzy a znamená,  

ţe při objednání 5 pizz má zákazník jednu z objednaných pizz zadarmo (samozřejmě tu 

nejlevnější). [33] 

Pizzerie Gastria nabízí také moţnost objednání dovozu pizzy. Tuto objednávku  

je moţné provést prostřednictvím elektronického nákupního košíku umístěného na webových 

stránkách pizzerie nebo prostřednictvím telefonní linky. Po městě Opava rozváţí pizzerie 

zdarma, do okolních vesnic si účtuje poplatek za dopravu, avšak ceník pro jednotlivé vesnice 

není na webových stránkách uveden. Pizzerie také nabízí moţnost konání různých akcí 

v odděleném salónku a rovněţ poskytuje bezplatné připojení k internetu. [33] 
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3 Teoretická východiska analýzy konkurence 

Tato kapitola je rozdělena na 3 části. V první části je popsán marketing sluţeb včetně 

marketingového mixu ve sluţbách, druhá část se zabývá konkurencí, konkrétně její 

identifikací a analýzou a ve třetí části je popsána vybraná metoda sběru dat. 

3.1  Marketing sluţeb 

 „Sluţba je jakákoliv aktivita nebo výhoda, kterou můţe jedna strana nabídnout druhé, 

je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce můţe, ale nemusí být spojena 

s fyzickým výrobkem.“ [8, s. 710]  

Sluţba můţe také symbolizovat organizaci, která má obchodní či neziskovou 

strukturu, a která patří do sektoru sluţeb (např. restaurace, pojišťovny či charity). Dále můţe 

představovat základní produkt, který je obchodním výstupem organizací (např. bankovní účet) 

a sluţbou lze označit také periferní činnost, která daný základní produkt zlepšuje (např. 

poskytnutí náhradního vozidla, či poskytnutí bezplatné kávy v kadeřnictví). [2] 

Od roku 2005 se v zahraničí rozvíjí nový obor týkající se sluţeb. Tento obor se nazývá 

design sluţeb a jeho principem je optimalizace kontaktních míst, tzv. touch pointů, firmy  

se zákazníkem takovým způsobem, aby docházelo k maximální spokojenosti zákazníka  

a současně k ziskovosti sluţeb pro společnost. [17] 

Metodologie designu sluţeb vychází z předpokladu, ţe danými sluţbami prochází 

konkrétní jednotlivci, nikoliv „typizované ovce“.  Nejčastějšími metodami designu sluţeb 

jsou analýza kontaktních míst, etnografický výzkum a mapování cesty zákazníka sluţbou. 

[17] 

3.1.1 Vlastnosti sluţeb 

Při přípravě marketingových programů musí firma vzít v potaz 5 základních 

charakteristik sluţeb: nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenitu, zničitelnost a absenci 

vlastnictví. [8] 

Nehmotnost představuje vlastnost, která je pro sluţby nejvíce charakteristická,  

a od které se odvíjejí další vlastnosti. Čistou sluţbu nelze zhodnotit ţádným fyzickým 

smyslem, nelze si ji před koupí prohlédnout a jen v málo případech ji lze vyzkoušet. Mnohé 
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vlastnosti, na které se při marketingové komunikaci odvolává reklama, a které zákazník můţe 

pouhým pohledem ověřit, zůstávají při prodeji sluţeb zákazníkovi skryté. [8] 

Neoddělitelnost patří mezi významné charakteristiky sluţeb. Znamená, ţe sluţbu 

nelze oddělit od poskytovatele sluţby. Pokud sluţbu poskytuje zaměstnanec, tak se stává 

součástí poskytované sluţby. [10] 

Druhým rysem neoddělitelnosti sluţeb je, ţe jsou současně přítomní či zúčastnění 

ostatní zákazníci. Obecenstvo na koncertě, studenti ve třídě, zákazníci v restauraci – ti všichni 

jsou přítomni, zatímco daný jedinec vyuţívá sluţbu. [8] 

Neoddělitelnost sluţeb od poskytovatele je příčinou, ţe zákazník je spoluproducentem 

sluţby. Na to musí management společnosti či organizace reagovat oddělením produkce  

a spotřeby sluţby (výuka na vysokých školách můţe být například prováděna prostřednictvím 

e-learningu). Dále musí reagovat řízením vztahu producent-zákazník (nabízením slev 

zákazníkům za to, ţe přesunou svou poptávku do jiného období – při řízení nepravidelné 

poptávky po určitých sluţbách v určitém sezónním období). [15] 

Heterogenita (proměnlivost) sluţeb je příčinou, ţe zákazník nemusí vţdy obdrţet 

stejnou kvalitu poskytované sluţby (například v kadeřnictví můţe kaţdá kadeřnice nabídnout 

jinou kvalitu obsluhy a jiný konečný výsledek – kvalita účesu můţe být odlišná). Navíc  

si zákazník obtíţně vybírá mezi konkurujícími si produkty a musí se často podrobit pravidlům 

souvisejících s poskytování sluţby, aby byla zachována konzistence její kvality. V souvislosti 

s touto vlastností musí management společnosti reagovat stanovením norem kvality chování 

zaměstnanců a jejich výchovou a motivací, spolu s výběrem a plánováním procesů 

poskytování sluţeb. [15] 

Zničitelnost (pomíjivost) znamená, ţe sluţby nelze skladovat, uchovávat, znovu 

prodávat či vracet. Například sedadlo v divadle, které není vyuţito v čase, tedy prodáno 

v čase, kdy jsou nabízeny, nelze skladovat a prodat později. To ovšem neznamená, ţe špatně 

poskytnutou sluţbu nelze reklamovat. Lze, ale je to pro zákazníka obtíţné, jelikoţ pouze 

v některých případech lze nekvalitní sluţbu nahradit poskytnutím jiné, kvalitní. Management 

společnosti musí reagovat stanovením pravidel pro důsledné vyřizování stíţností zákazníků  

a plánováním poptávky tak, aby byly vyuţity kapacity. [15]  
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Absence vlastnictví souvisí s její nehmotností a zničitelností. Při nákupu zboţí 

přechází na zákazníka právo nakoupené zboţí vlastnit. Při poskytování sluţby zákazník 

nezískává směnnou za své peníze ţádné vlastnictví, jelikoţ si pouze kupuje právo  

na poskytnutí sluţby (například čas lékaře spolu s časově omezeným vyuţitím jeho vybavení). 

Nemoţnost vlastnit sluţbu má vliv na konstrukci distribučních kanálů, prostřednictvím 

kterých se sluţba dostává k zákazníkovi. Distribuční kanály jsou převáţně přímé nebo velmi 

krátké, jelikoţ na zprostředkovatele nemůţe přecházet vlastnické právo, jak tomu bývá 

zpravidla u výrobků. V souvislosti s touto vlastností musí management společnosti 

zdůrazňovat výhody nevlastnění sluţby (například při vyuţití sluţby hotelového ubytování 

nemusí host investovat do hotelu, a i přesto získá sluţbu, v tomto případě postel pro pohodlný 

spánek). [15] 

3.1.2 Marketingový mix ve sluţbách 

Marketingový mix zahrnuje soubor nástrojů, jejichţ pomocí marketingový manaţer 

utváří vlastnosti sluţeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu můţe marketingový 

manaţer poskládat v různých intenzitách a také v různém pořadí. Slouţí k jedinému cíli, 

kterým je uspokojit potřeby zákazníků a přinést podniku zisk. [15] 

Původně obsahoval marketingový mix 4 prvky a to produkt (product), cenu (price), 

distribuci (place) a marketingovou komunikaci (promotion). [15] 

V marketingovém mixu se „zhmotňuje“ marketingová strategie daného podniku. 

Tvrdíme-li, ţe marketingový mix vyţaduje provázanost, znamená to, ţe nejen samotné prvky 

marketingového mixu musejí být vnitřně koherentní, ale ţe musí také existovat vazba  

na segmentační či positioningovou strategii. Příprava marketingového mixu zahrnuje operace, 

v nichţ je soustředěno na 90 % aktivit marketingových odborníků. Většina času, zdrojů  

či finančních prostředků těchto odborníků je věnována přípravě marketingového mixu, jeho 

realizaci a kontrole. [9] 

Za účelem zdůraznění specifických charakteristik sluţeb bylo původní známé schéma 

čtyř P či čtyř politik marketingového mixu a jejich nástrojů v teorii i praxi marketingu sluţeb 

rozšířeno o další P – materiální prostředí (physical evidence), lidé (people) a procesy 

(processes). [13] 
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Těmto doplňkovým P je přisuzován velký strategický význam. Zejména při vysokém 

stupni interakce přispívá personál, jenţ je v kontaktu se zákazníkem a fyzickým vybavením 

podniku poskytujícím sluţbu, podstatným způsobem k dosaţení strategických cílů podniku. 

Daný strategický význam managementu procesu závisí na stupni individualizaci sluţeb. 

Procesní management bude schopen k celkovému úspěchu podniku přispět tím více, čím lépe 

je průběh realizace sluţby předem odhadnutelný a tedy i plánovatelný. Tento fakt se týká více 

sluţeb standardizovaných a méně sluţeb interaktivních. [13] 

 Produkt 

Produktem rozumíme vše, co daná organizace nabízí spotřebiteli za účelem uspokojení 

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

většinou bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem, který definuje sluţbu, je její 

kvalita. Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, ţivotního cyklu, sortimentu produktů  

a image značky. [15] 

 Cena 

Cena je základním prvkem patřícím do marketingového mixu sluţeb. Od cenové 

politiky se odvíjí výše příjmů podniku. Cenová rozhodnutí jsou důleţitá pro vnímání hodnoty 

a kvality sluţeb zákazníkem a hrají významnou roli při budování image sluţby. Cena bývá 

nejčastěji stanovena prostřednictvím cenové přiráţky k nákladům. [12] 

Manaţer, který rozhoduje o ceně, si všímá nákladů, relativní úrovně ceny, úrovně 

koupěschopné poptávky, úlohy ceny při podpoře prodeje a úlohy ceny při snaze o soulad mezi 

reálnou poptávkou a produkční kapacitou v místě a čase. Vzhledem k nehmotné povaze 

sluţeb se cena stává významným ukazatelem kvality. Neoddělitelnost sluţby od jejího 

poskytovatele znamená další specifika při utváření cen sluţeb. Veřejné sluţby nemají 

většinou ţádnou cenu, nebo nemají cenu dotovanou. To znamená, ţe organizace musí věnovat 

značnou pozornost nabídkové straně stanovení ceny, tedy nákladům. [15] 

 Distribuce 

Rozhodování týkající se distribuce souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke sluţbě. 

Konkrétně souvisí s umístěním sluţby, s volbou případného zprostředkovatele dodávky 

sluţby (např. zda letecká společnost prodává danou sluţbu přímo, nebo prostřednictvím 
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cestovní agentury). Kromě toho sluţby více či méně souvisí s pohybem hmotných prvků, 

které tvoří součást sluţby. [15] 

 Marketingová komunikace 

Propagace jako základní prvek marketingového mixu sluţeb zajišťuje komunikaci 

umístění dané sluţby zákazníků a ostatním klíčovým trhům. Propagace také zvyšuje význam 

sluţeb a můţe také přispět k jejich hmatatelnosti. Tím napomáhá spotřebitelům se lépe 

orientovat na trhu a hodnotit celkovou nabídku sluţeb. [12] 

Propagace sluţeb pokrývá mnoho oblastí. Tyto oblasti, známé jako propagační  

či komunikační mix, obsahují tyto prvky: reklamu, osobní prodej, podporu prodeje, styk 

s veřejností, ústní podání či přímý marketing. [12] 

 Lidé 

Při poskytování sluţeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům mezi zákazníkem 

a poskytovatelem sluţby – zaměstnancem. Z tohoto důvodu se lidé stávají jedním z velmi 

významných prvků marketingového mixu sluţeb a mají přímý vliv na kvalitu sluţeb. 

Vzhledem k tomu, ţe zákazník je součástí procesu poskytování sluţby, ovlivňuje kvalitu dané 

sluţby také on. Firma se musí zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivování zaměstnanců. 

Zároveň by měl stanovovat určitá pravidla pro chování zákazníků. Obojí hledisko je důleţité 

pro vytváření pozitivních vztahů mezi zákazníky a zaměstnanci. [15] 

 Materiální prostředí 

Nehmotná povaha zboţí znamená, ţe zákazník dokáţe pouze obtíţně posoudit kvalitu 

sluţby dříve, neţ ji spotřebuje. To zvyšuje riziko při nákupu sluţeb. Materiální prostředí  

je svým způsobem důkazem o vlastnostech sluţeb. Můţe mít mnoho podob – od vlastní 

budovy či kanceláře, ve které je daná sluţba poskytována, aţ po např. broţuru, která 

vysvětluje různé typy pojištění nabízených pojišťovací společností nebo obsahující nabídku 

předplatného v divadle. Důkazem o kvalitě sluţby je také oblečení zaměstnanců,  

které je v mnoha případech typické pro sítě organizací poskytujících sluţby (např. 

McDonald´s), letecké společnosti či hotely. [15] 
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 Procesy 

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování sluţby  

je důvodem se podrobněji zaměřit na to, jakým způsobem je sluţba poskytována. Lidé, kteří 

musejí čekat hodiny na vyřízení např. ţádosti o přídavky na děti, nejsou jistě spokojeni 

s poskytovanou veřejnou sluţbou. Pokud nejsou ţadateli o pojištění dobře vysvětleny výhody 

celého produktu, jeho srovnání s konkurenčními produkty, pokud mu není poskytnuta pomoc 

během vyplňování formuláře, není celý proces poskytování sluţby dobře zvládnut a zákazník 

je nespokojen. Z tohoto důvodu je nutné provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, 

klasifikovat je a postupně se snaţit zjednodušovat jednotlivé kroky, ze kterých jsou procesy 

sloţeny. [15] 

3.2  Konkurence  

V této kapitole je popsáno, jakým způsobem lze identifikovat konkurenci, jsou zde 

charakterizovány konkurenční síly a poslední část je zaměřena na analýzu konkurence. 

3.2.1 Identifikace konkurentů 

Konkurenci lze rozlišovat např. podle jejího očekávaného chování či reakce.  

Na základě jejich chování lze konkurenty zařadit do 4 kategorií. [14] 

Laxní konkurent je ten, který nereaguje na aktivity či ohroţení konkurenčních firem. 

Můţe tak činit z různých důvodů – někdy prostě o konkurenci neví, jindy nemá dostatek 

finančních ani jiných prostředků a někdy prostě pokládá své zákazníky za věrné. [14] 

Vybíravý konkurent reaguje pouze na určité formy ohroţení svých podnikatelských 

aktivit a jiných si nevšímá. Takţe např. pokud konkurent sníţí ceny, učiní tak také, ale na 

zvýšené propagační úsilí konkurenčních firem nijak nereaguje. [14] 

Konkurent tygr reaguje rychle a pruţně na jakékoliv ohroţení svých zájmů a někdy 

přechází do protiútoku. S konkurencí bojuje aţ do konce, ale nikdy se předem nevzdává. [14] 

Nevypočitatelný konkurent je charakteristický svým nepředvídatelným jednáním. 

V některých případech na své ohroţení zareaguje, v jiných nikoli. Chová se takovým 

způsobem, ţe ani z minulých zkušeností není moţné bezpečně předvídat, jak se zachová. 
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Takto záměrně a cíleně se chová mnoho firem a konkurenční soupeření s těmito firmami 

nebývá lehké. [14] 

3.2.2 Konkurenční síly 

Michael Porter definoval 5 sil (hrozeb), jeţ tvoří model, který slouţí ke zmapování 

tzv. konkurenční pozice firmy v odvětví a dá se dobře vyuţít i pro analýzu v marketingu. 

Vychází z předpokladu, ţe strategická konkurenční pozice společnosti působící v určitém 

odvětví je především určována působením právě těchto 5 sil a marketing můţe tyto síly 

ovlivňovat. Jedná se o 7 sil, které jsou popsány v následujících odstavcích. [7] 

Hrozba silné rivality v segmentu – Segment je neatraktivní, jestliţe v něm působí 

velké mnoţství silných nebo agresivních konkurentů. Ještě více neatraktivním se stává, 

jestliţe stagnuje nebo upadá, jestliţe jsou fixní náklady na vysoké úrovni, bariéry výstupu 

jsou vysoké nebo jestliţe mají konkurenti značnou motivaci se v daném segmentu udrţet. 

Všechny tyto podmínky povedou k častým cenovým válkám, reklamním bitvám a zaváděním 

nových produktů, takţe konkurenční soupeření bude nákladnější. S rozsáhlou konkurencí  

se v důsledku rivality v segmentu setkali například výrobci mobilních telefonů. [7] 

Hrozba nově vstupujících konkurentů – Atraktivitu segmentu určuje výška bariér 

vstupu a výstupu. Nejatraktivnější je ten segment, který má vysoké bariéry vstupu a nízké 

bariéry výstupu. Jen málo nových konkurentů do něj dokáţe vstoupit a firmy, které si vedou 

špatně, mohou snad ze segmentu odejít. Jestliţe jsou bariéry vstupu i výstupu vysoké, ziskový 

potenciál je také vysoký, avšak firmy se vystavují větší míře rizika, jelikoţ špatně si vedoucí 

firmy v trţním segmentu zůstávají a bojují dál. Naopak v případě nízkých bariér vstupu  

i výstupu dochází k situaci, ţe firmy do odvětví snadno vstupují, ale také z něj snadno 

vystupují, přičemţ zisky jsou stabilní, ale nízké.  Nejhorším případem je situace, kdyţ jsou 

bariéry vstupu nízké a výstupu vysoké. Tehdy dochází k tomu, ţe firmy v dobrých časech do 

segmentu vstupují, ale následně zjišťují, ţe naopak v těţkých časech bude velmi těţké 

z odvětví odejít. Výsledkem je chronická nadměrná kapacita a nízká úroveň zisků pro 

všechny. Příkladem můţe být odvětví leteckých společností. [7]    

Hrozba náhraţek – Segment se stává neatraktivním, jestliţe existují skutečné nebo 

potencionální náhraţky produktu – tedy to, co můţe daný produkt nahradit. Tyto náhraţky 

limitují ceny i zisky, a proto musí společnost pozorně sledovat cenové trendy. Kdyţ  
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se v odvětví těchto náhraţek zvýší technologický pokrok či konkurence, spadnou 

pravděpodobně dolů ceny produktů a tím pádem i zisky v segmentu. [7]    

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků – Segment je neatraktivní v případě, 

kdy mají zákazníci velkou nebo vzrůstající vyjednávací sílu. Tato síla zákazníků vzrůstá, 

jsou-li koncentrovanější a organizovanější, kdyţ výrobek představuje značnou část celkových 

nákladů zákazníka, dále kdyţ je daný výrobek nediferencovaný, kdyţ jsou zákazníci citliví na 

cenu v důsledku nízkých zisků či kdyţ se zákazníci mohou spojovat ke společnému postupu. 

Aby se prodejci měli moţnost chránit, měli by si vybírat zákazníky, kteří mají nejmenší 

vyjednávací sílu nebo moţnost měnit dodavatele. Avšak ještě výhodnější obrana spočívá  

ve vytvoření tak výhodné nabídky, kterou ani silní zákazníci nebudou chtít odmítnout. [7]    

Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů – Segment je neatraktivní, jestliţe 

jsou dodavatelé schopni sniţovat ceny či dodávané mnoţství. Dodavatelé mají velkou 

vyjednávací sílu, kdyţ jsou koncentrovaní nebo organizovaní, kdyţ existuje jen málo 

náhraţek, kdyţ dodávaný produkt patří mezi důleţité sloţky výroby či kdyţ jsou náklady  

na změnu dodavatele vysoké. [7]  

3.2.3 Analýza konkurence 

Analýza konkurence je velmi důleţitou součástí plánovacího procesu. Podnik 

identifikuje jak své přímé konkurenty, tak i nepřímé a potencionální konkurenty.  Analýza 

konkurence slouţí společnosti k pochopení jejích konkurenčních výhod či nevýhod oproti 

konkurenci, dále k pochopení minulých, současných, ale hlavně budoucích rozhodnutí 

konkurentů, včetně jejich marketingových rozhodnutí v budoucnu. Dále slouţí k předpovědi, 

jak pravděpodobně konkurenti zareagují na firemní marketingová rozhodnutí a také pomáhá 

předpovědět návratnost, kterou firma očekává z budoucích investic. Prostřednictvím analýzy 

konkurence jsou definovány takové strategie, pomocí kterých společnost dosáhne 

konkurenční výhody v budoucnu a díky této metodě dochází ke zvýšení povědomí  

o příleţitostech a hrozbách. [1] 

Cílem analýzy konkurence je vytvoření informační báze za účelem předvídání akcí 

konkurentů. Analýza konkurence zahrnuje analýzu všech informací o konkurenčních 

podnicích, které jsou důleţité pro vlastní rozhodování v rámci strategického plánování 

společnosti.[1] 
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Zatímco některé informace o konkurenci jsou poměrně jednoduše zjistitelné, jiné 

nikoli. Pravděpodobně nejjednodušší a časově nejméně náročné je získat informace, co a jak 

konkurenti komunikují, popřípadě jak se graficky prezentují (typická barevnost, logo, typ 

písma či jiné grafické symboly, které identifikují). K tomu stačí pravidelně sledovat kampaně 

konkurentů, případně jejich webové stránky. Lze také, alespoň rámcově, z celkového dojmu 

z komunikace konkurence odhadnout, jak se celkově prezentuje jejich značka – např. na 

jakých hodnotách stojí (v některých případech tyto informace firmy samy explicitně 

komunikují, stačí navštívit jejich webové stránky). Obdobně je moţné rámcově monitorovat 

také PR aktivity konkurence. [3] 

Obtíţnější uţ je ale získat informace např. o marketingových výdajích jednotlivých 

konkurentů. Zde je důleţité vyuţít například osobních kontaktů, v některých případech 

přispěje k získání těchto informací i náhoda. Určitá data o konkurenci lze nakoupit  

od specializovaných agentur, které se zabývají monitoringem a výzkumem trhu.[3] 

Za účelem určení přímé a nepřímé konkurence podniku lze pouţít matici identifikace 

konkurentů zobrazenou na Obr. 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Tato matice je zaloţena na dvou faktorech, a to na společném trhu a podobnosti 

schopností. [1] 

Společný trh znamená, do jaké míry si konkurenti konkurují na společných trzích, 

tzn., jak moc se překrývají trhy, na nichţ podnikají jednotliví konkurenti, z hlediska 

uspokojení potřeb zákazníka. Při definici trhu z hlediska zákaznických potřeb dostaneme širší 

trh neţ při definici trhu z hlediska výrobku. Tento říká, kdo je pro firmu přímý či nepřímý 

konkurent. [1] 

Obr. 3.1 Matice identifikace konkurentů  

      Zdroj: [1] 
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Podobnost schopností zobrazuje podobnost v silných stránkách posuzovaných firem. 

Vyjadřuje, do jaké míry je příslušný konkurent schopen uspokojit potřeby daného trhu,  

a to v současnosti i v budoucnosti. [1] 

Jako přímé konkurenty označujeme firmy, které bodují vysoko na obou osách, zatímco 

firmy, které mají podobné schopnosti, ale neoperují na stejném trhu, označujeme jako 

konkurenty potencionální. Firmy skórující nízko na obou osách nejsou v současnosti naší 

konkurencí, ale je důleţité monitorovat případné změny v jejich aktivitě či schopnostech 

v budoucnu. Velkou pozornost je třeba věnovat poslednímu typu – nepřímým konkurentům. 

Ti se vyskytují na našem trhu, ale jejich skóre v podobnosti schopností je malé. V současnosti 

patří mezi nepřímé konkurenty firmy, ale díky nějaké významné změně, např. technologické, 

se mohou stát našimi přímými konkurenty. [1] 

 Analýza konkurenční výhody  

Součástí analýzy konkurence je také analýza konkurenční výhody. Pro její nalezení  

je moţné vyuţit matici, která obsahuje čtyři kvadranty – udrţení zvláštnosti, výjimečný 

úspěch, víra v rostoucí rozsah a udrţení cenové výhody. [6] 

Obr. 3.2 Matice nalezení konkurenční výhody [1] 

 

          Zdroj: [1] 

Prostřednictvím této matice (Obr. 3.2) se měří relativní náklady, tj. náklady ve vztahu 

ke konkurenci a stupeň diferenciace produktu určité firmy od konkurence. To jak si firma 

v matici stojí, závisí na popsání schopnosti vytvořit bariéry vstupu, rozpoznání značky 

a jedinečnosti produktu, distribučních cest, ceny a dalších faktorů. Dané pozice v matici jsou 

následující: [6] 
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 udrţení zvláštností – Zde jsou relativní náklady na vysoké úrovni, stejně jako stupeň 

diferenciace. Firma uvádí svůj jedinečný produkt na trh za vyšší cenu, [6] 

 výjimečný úspěch – V tomto kvadrantu jsou relativní náklady nízké a stupeň 

diferenciace vysoký. Tato pozice nabízí vynikající příleţitost k úspěchu, jelikoţ firma 

má jedinečný výrobek a moţnost jim konkurovat za jakoukoli cenu, [6] 

 víra v rostoucí trh – Tento kvadrant představuje vysoké relativní náklady a nízký 

stupeň odlišení. Díky komoditnímu trhu a vysokým nákladům představuje jedinou 

šanci na úspěch rychlý růst trhu. Nevýhodou je, ţe tato strategie nezajišťuje vţdy 

nalezení konkurenční výhody, [6] 

 udrţení cenové výhody – V tomto kvadrantu jsou na nízké úrovni relativní náklady  

i stupeň diferenciace. Produkty určité firmy jsou podobné konkurenčním produktům 

a firma je schopna konkurovat jen za předpokladu udrţení cenové výhody. [6] 

3.3  Metody sběru dat 

Marketingový výzkum má k dispozici mnoho nástrojů, metod a technik pro získání 

primárních dat. Mezi tyto metody patří pozorování, dotazování a experiment. Při výzkumu 

v rámci této diplomové práce byla vyuţita metoda pozorování, a proto je popsána detailněji 

neţ další dvě zmíněné metody.  

3.3.1 Dotazování 

Dotazování je jednou z nejrozšířenějších a také nejpouţívanějších výzkumných metod. 

Její podstatou je kladení otázek, na které dotazovaní podle svého názoru odpovídají a jejich 

odpovědi se poté sumarizují. Podle způsobu, kterým je dotazování prováděno, rozlišujeme 

ústní, písemné, telefonické a elektronické dotazování. [14] 

3.3.2 Experiment 

Experiment představuje výzkumnou metodu, jejíţ podstatou je, ţe nově nabízený 

produkt má nějaké jiné vlastnosti neţ produkt stávající a jeho pokusné uvedení na trh ukáţe, 

zda se nový produkt bude prodávat více či méně neţ produkt původní. Tato metoda je také 

velmi rozšířená – kaţdý nový či inovovaný produkt je vlastně určitým experimentem, o jehoţ 

úspěchu či neúspěchu na trhu podá informace samotný cílový trh. [14] 
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3.3.3 Pozorování 

Pozorování představuje v podstatě nepřímý nástroj sběru dat, jelikoţ nevyţaduje 

přímý kontakt se zkoumanými subjekty a není závislé na ochotě respondentů spolupracovat. 

Jeho podstatou je záměrné, cílevědomé a plánované sledování probíhajících skutečností, aniţ 

by sledovaný subjekt nějak aktivně zasahoval. [11] 

Pozorování se pouţívá především v kombinaci s jinými metodami sběru dat, zejména 

s osobním dotazováním. V roli pozorovatele vystupuje zpravidla člověk, ale vyuţívají  

se i různé technické pomůcky (kamery, magnetofony, chronometry apod.). [11] 

Pozorování se uskutečňuje podle předem připraveného plánu (scénáře), jehoţ účelem 

je zabezpečit, aby výsledky byly spolehlivé, dále zabezpečit hospodárný průběh pozorování  

a zabránit moţným zkreslením. Základem pozorování je přesné vymezení cíle a podstatných 

rysů chování, které poţadujeme zjistit. [11] 

Hlavní výhodou pozorování je, ţe není závislé na ochotě pozorovaného subjektu 

spolupracovat nebo odpovídat na otázky. Pokud navíc pozorovaný neví, ţe je sledován, chová 

se spontánně, neměnní záměrně své chování a nedochází tak ke zkreslování výsledků. [11] 

Pozorování je velmi náročné na osobu pozorovatele a to především na jeho schopnosti 

interpretace získaných údajů. Některé sledované jevy se totiţ velmi obtíţně zaznamenávají  

a díky tomu můţe docházet k jejich zkreslování. Pro získání věrohodných dat jsou proto 

nezbytná různá školení a průběţná kontrola pozorovatelů. [11] 

Podle subjektu pozorování rozlišujeme osobní pozorování (situace, kdy pozoruje 

člověk) a mechanické pozorování (vyuţití technických zařízení). [11] 

 Pravděpodobně nejvyuţívanější technikou pozorování je fiktivní nákup (Mystery 

shopping) o němţ pojednává následující kapitola. 

 Mystery shopping 

Mystery shopping (v textu také jako MS) je kontrolní aktivita, při které Mystery 

shopper (člověk, který danou kontrolu provádí) navštíví například provozovnu společnosti  

a následně zaznamená poznatky z této návštěvy). Předmětů této kontroly můţe být několik, 
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přístupem a chováním personálu začínaje, obchodními dovednostmi a relevantností informací 

pokračujíc aţ k vzhledu, připravenosti a pořádku v prodejních prostorech. [34] 

MS je obdobou metody pozorování, která probíhá na místě. Rozdíl oproti  

ní představuje anonymita pozorování a časová návaznost zpětné vazby. Při Mystery 

shoppingu zůstávají hodnotitelé po celou dobu v anonymitě a jsou k nerozeznání od ostatních 

zákazníků. Zpětná vazba na jednotlivé zaměstnance nenásleduje ihned, jelikoţ je nezbytné  

ji zpracovat. [5] 

 Úloha tajného nákupčího „Mystery shoppera“ 

Jak jiţ bylo zmíněno, Mystery shopping se provádí prostřednictvím vyškoleného 

inspektora – Mystery shoppera (tajného nákupčího). Jeho úloha ovšem není lehká. Svým 

vzhledem a chováním musí odpovídat cílové skupině zákazníků. Musí se také tvářit jako 

zákazník, který podle předem dohodnutých kritérií hodnotí chování zaměstnanců, včetně 

parametrů prostředí a atmosféry prodeje. Při návštěvě prodejny pozoruje uspořádání a čistotu 

prodejny, umístění informačních materiálů, chování, odborné vědomosti a profesionalitu 

personálu. Poté co Mystery shopper opustí prodejnu, zaznamená výsledek návštěvy  

do strukturovaného dotazníku. [18] 

Profesionálně provedený Mystery shopping umoţňuje dosahovat různých cílů. Patří 

mezi ně například zhodnocení servisních a kvalitativních standardů společnosti, odhalení 

slabých stránek či určení problematických oblastí a nalezení rozvojového potenciálu. Kvalitní 

Mystery shopping umoţňuje také benchmarking s konkurenty a já nástrojem motivace 

profesního rozvoje zaměstnanců. [17] 

Mystery shopping můţe mít celou řadu podob, mezi nejpouţívanější patří: 

 Mystery visits - hodnocení obsluhy zákazníků na prodejnách,  

 Mystery calling - testování obsluhy call centra,  

 Mystery delivery - kontrola plnění standardů při doručování zásilek,  

 Mystery flying - hodnocení obsluhy zákazníků na palubách letadel,  

 Mystery clicks - hodnocení internetového prodeje a komunikace se zákazníkem,  
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 Motivation Based Mystery shopping - mystery shopping s vyuţitím motivačních 

programů,  

 Competitive Mystery - srovnání úrovně s konkurencí, analýza Best Practices,  

 Merchandising audit - kontrola a hodnocení merchandisingových a jiných 

promoakcí,  

 Audio Mystery shopping - pořizování audionahrávek pro účely coachingu  

a přesnějšího hodnocení prodejců,  

 Real Customer Mystery shopping - speciální kategorií jsou projekty, kdy v roli 

mystery shopperů vystupují skuteční zákazníci; jedná se především o situace, kdy 

zákazníka nelze „simulovat“, tzn. zákazník musí vykazovat skutečnou historii. [26] 

 Uţití metody a její výhody 

Tato metoda se velmi častou pouţívá tam, kde pracovník přichází do přímého 

kontaktu se zákazníkem a vzhledem k dodrţení principu „tajnosti“ pozorování je prováděna 

většinou externími pracovníky. [5] 

Základní výhodu představuje fakt, ţe v pozorování získáme chování, se kterým  

se běţně potkává zákazník. S určitou pravděpodobností je chování k zákazníkovi jiné, kdyţ 

v roli zákazníka vystupuje nadřízený, popřípadě je v blízkosti jednání se zákazníkem, neţ 

kdyţ prodávající nevnímá přítomnost nadřízeného. [5]  

Nezbytnou součástí této metody je pozorovací plán, prostřednictvím něhoţ 

zabezpečíme, aby kaţdý pracovník hodnocený pomocí mystery shoppingu byl opakovaně 

sledován. Kromě tohoto pozorovacího plánu je třeba mít k dispozici záznamový arch 

pozorování. [5] 

Proces zavádění pracovního hodnocení prostřednictvím MS v organizaci 

 Průběh projektu MS lze rozdělit do několika po sobě jdoucích fází: [16] 
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      Obr. 3.3 Fáze MS 

 

      Zdroj: [16] 
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4 Metodika výzkumu 

Proces marketingového výzkumu, kterým byl v diplomové práci vyuţit, zahrnuje dvě 

fáze – přípravnou a realizační. Obě tyto fáze v sobě zahrnují několik kroků, které na sebe 

navazují, úzce spolu souvisejí a vzájemně se doplňují. 

4.1  Přípravná fáze 

Přípravná fáze zahrnuje určení problému, stanovení cíle výzkumu, zdrojů informací, 

časového harmonogramu a plánu výzkumu. 

4.1.1 Určení problému 

Problémem je neznalost konkurenceschopnosti pizzerie Gastria vůči vybraným 

pizzeriím v městě Opava. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je prostřednictvím metody Mystery shopping analyzovat vybrané 

pizzerie v městě Opava a na základě této analýzy srovnat pizzerii Gastria s nejbliţší 

konkurencí. Podle předem definovaných kritérií je hodnoceno, zda pizzerie nabízí moţnost 

vyuţití vlastního parkoviště či jestli je moţné se k pizzeriím dopravit prostřednictvím městské 

hromadné dopravy.  Hodnocen je také interiér a exteriér pizzerií, jídelní lístek a pizza, kvalita 

obsluhy a objednávky, způsob platby, ostatní sluţby, jeţ pizzerie nabízí a hodnoceny jsou 

také jejich webové stránky. Účelem výzkumu je získat potřebné informace, na základě 

kterých bude autor moci navrhnout doporučení k jednotlivým částem scénáře.  

4.1.3 Zdroje informací 

V diplomové práci byly vyuţity primární i sekundární data. 

 Sekundární data byla získána prostřednictvím webových stránek pizzerií a portálů 

nabízejících přehled o restauracích v městě Opava.  

Primární data byla získána zejména prostřednictvím marketingového výzkumu  

a to pomocí metody Mystery shopping. Další doplňkové informace byly získány 

prostřednictvím návštěvy restaurace ještě před provedením Mystery shoppingu a také pomocí 

emailových dotazů.   
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4.1.4 Vyuţitá metoda a obsah výzkumu 

Při analýze byla vyuţita metoda Mystery shopping, která byla detailně popsána 

v předcházející kapitole.  

 Výhody a nevýhody zvolené metody 

Hlavní výhodou této metody je, ţe jsou pomocí ní získány reálné výsledky, které 

nemohou být pracovníky pizzerie zkreslovány. Pokud totiţ pracovníci pizzerie neví o tom,  

ţe je pizzerie tajně posuzována, nemohou například dopředu kvůli tomuto výzkumu opravit 

poškozené ţidle, uklidit prostředí před pizzerií apod.  Díky této metodě je tedy popisován 

reálný stav, respektive stav, se kterým se běţně setkává zákazník. Na základě tohoto výzkumu 

pak můţe pizzerie zvýšit svůj výkon, image apod. 

Hlavní nevýhodou této metody jsou vysoké pozorovací poţadavky kladené  

na osobnost Mystery shoppera, jelikoţ musí během relativně krátké doby zvládnout 

odpozorovat řadu skutečností definovaných ve scénáři. Další nevýhodou je, ţe není moţnost 

získat komentář k danému kritériu, jelikoţ se jedná o skryté pozorování. To znamená,  

ţe pomocí této metody je sice popisováno určité chování, ale nejsou známy příčiny.  

 Způsob zaznamenávání údajů 

Pro metodu Mystery shopping byl vypracován scénář, jenţ zahrnuje celkem  

48 kritérií. Tato kritéria jsou rozděleny do několika částí – doprava, exteriér, interiér, jídelní 

lístek a samotný produkt, obsluha a objednávka, způsob platby, další sluţby pizzerie a webové 

stránky pizzerií. 

Většina kritérií zahrnuje dvě moţnosti odpovědi a to ANO či NE. Moţnost ANO  

je ohodnocena 1 bodem a představuje splnění daného kritéria. Moţnost NE je ohodnocena  

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

odpovědi. Důvodem je snaha zabránit subjektivnímu zkreslování odpovědí a snaha  

o co největší subjektivitu. 

Ve výzkumu nebyly vyuţity hypotézy, a to z důvodu neexistence předchozího 

výzkumu a nevhodnosti hypotéz ve vyuţité výzkumné metodě.  
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 Obsah scénáře 

V první části bylo pomocí scénáře zjišťováno, jestli mohou zákazníci pizzerií 

zaparkovat před danou pizzerií či v její blízkosti nebo zdali se blízkosti pizzerie nachází 

zastávka městské hromadné dopravy. 

V druhé části bylo hodnoceno prostředí před vstupem do pizzerií, vzhled vstupních 

dveří, kvalita informací na nich obsaţených a viditelnosti pizzerií ve tmě. 

Ve třetí části bylo hodnoceno prostředí uvnitř pizzerií. Konkrétně zda nejsou zákazníci 

obtěţování zakouřeným prostředím či příliš hlasitou hudbou. Hodnotila se zde také kvalita  

a čistota vyuţívaných stolů a ţidlí. 

Ve čtvrté části byl hodnocen jídelní lístek a kvality pizzy. U jídelního lístku  

se hodnotilo například jeho správné rozdělení podle příslušných kategorií či jeho sestavení 

také v anglickém či německém jazyce. Dále se hodnotilo, zdali pizzerie disponuje dostatečnou 

nabídkou pizz, jestli si můţe zákazník poskládat pizzu dle vlastního výběru či jestli pizzerie 

nabízí moţnost přidat k pizze další surovinu. 

Pátá část byla zaměřena na zjištění toho, zdali můţe zákazník zaplatit prostřednictvím 

stravenek či platební karty. Bylo také zjišťováno, za jak dlouhou dobu byl po vyzvání 

donesen zákazníkovi účet a jakou měl formu.  

V šesté části byly hodnoceny další sluţby, jeţ pizzerie nabízí. Například zda nabízí 

moţnost objednat a nechat si dovést pizzu aţ domů, jestli nabízí posezení venku či zdali 

zahrnují dětský koutek. Hodnoceny byly v této části také toalety v prostorách pizzerií.  

V poslední sedmé části jsou hodnoceny webové stránky pizzerií. Bylo zjišťováno 

například, jestli je na webových stránkách uvedena aktuální nabídka pizz, jestli webové 

stránky nabízejí moţnost elektronického objednání dovozu pizzy apod. 

4.1.5 Časový harmonogram 

 V Tab. 4.1 je uveden přehled jednotlivých dílčích aktivit výzkumu. Nejdříve bylo 

potřeba definovat problém a cíl výzkumu. Další aktivitou bylo vytvoření obsahu výzkumu  

a provedení pilotáţe. Po pilotáţi následoval sběr údajů, jejich zpracování a analýza. Poslední 

aktivitou bylo vytvoření návrhů a doporučení pro pizzerii Gastria.  
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          Tab. 4.1 Harmonogram činností 

Činnosti 
Měsíce 

Prosinec 2011 Leden 2012 Únor 2012 Březen 2012 

Definice problému a cíle 
výzkumu 

10.12 – 14.12    

Obsah výzkumu  15.1 – 31.1 1.2 – 7.2  

Pilotáţ   10.2  

Sběr údajů   17.2 – 28.2 1.3 – 15.3 

Zpracování údajů    17.3 – 20.3 

Analýza údajů    21.3 – 23.3 

Návrhy a doporučení    24.3 – 25.3 

 

4.1.6 Plán výzkumu 

Plán výzkumu zahrnuje určení velikosti základního souboru a velikosti a způsobu 

tvorby výběrového souboru.  

 Velikost základního souboru 

 Základní soubor představoval veškerá restaurační zařízení v městě Opava. Těchto 

zařízení bylo identifikováno celkem 32.  

 Velikost a způsob tvorby výběrového vzorku 

 Pizzerie byly vybrány na základě splnění čtyř kritérií. Prvním kritériem bylo umístění 

pizzerie v městě Opava, druhým kritériem bylo, aby disponovala nabídkou pizzy, třetí 

kriterium spočívalo v podmínce, aby daná pizzerie provozovala restauraci a čtvrté kritérium 

udávalo podmínku, aby daná restaurace měla zřízena webové stránky. Toto kritérium bylo 

stanoveno z důvodu, ţe pokud by pizzerie webové stránky zřízena neměla, nebylo by moţné 

část scénáře webové stránky vůbec zhodnotit a také by nebylo moţné získat některé důleţité 

informace charakterizující jednotlivé pizzerie.   

Na základě těchto kritérií bylo identifikováno 7 pizzerií, mezi něţ patřily:  

 Pizzerie Gastria, 

 KAŠPÁRKOVA PIZZA, 

 Ristorante Venneto, 

 Restaurant a pizzerie Marina, 
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 Pizzeria UNO, 

 San MARCO pizzerie, 

 Ristorante & bar da Capo. 

4.1.7 Kontrola plánu 

Kontrola plánu výzkumu byla provedena prostřednictvím pilotáţe v Ostravské pizzerii 

U Šneka, která se uskutečnila 10. 2. v 12 hodin. Účelem této pilotáţe bylo zjistit, zda je scénář 

pro Mystery shopping správně sestaven.  

Na základě pilotáţe byla určitá kritéria upravena tak, aby se dala posoudit pro všechny 

restaurace. Kritérium týkající se dochucovacích prostředků bylo konkretizováno, aby bylo 

jasné, o které dochucovací prostředky se jedná a kritérium týkající se kvality ţidlí bylo 

upraveno tak, aby se nevztahovalo pouze na potahy ţidlí, ale také na ţidli jako celek.  

Do scénáře byla také přidána nová kritéria týkající se moţnosti bezplatného připojení 

k internetu či zapůjčení novin nebo časopisů během návštěvy restaurace. 

4.1.8 Rozpočet výzkumu 

Rozpočet výzkumu představoval především náklady spojené s návštěvou pizzerií. 

Konkrétně se jednalo o výdaje na nákup pizzy a nápojů. Další náklady představovaly výdaje 

na dopravu do města Opavy, respektive do daných pizzerií. Malou poloţkou rozpočtu byly 

také náklady na tisk a kopírování scénářů. Další náklady spojené s výzkumem nevznikly.  

Tab. 4.2 Celkové náklady 

Pizza, nápoje 1176 Kč 

Dopravné 155 Kč 

Tisk a kopírování 40 Kč 

Celkem 1371 Kč 

 

4.2 Realizační fáze 

Tato fáze zahrnovala sběr údajů v pizzeriích, jejich zpracování a následné 

vyhodnocení. 
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4.2.1 Sběr údajů 

Návštěva pizzerií byla prováděna v období od 13. února do 31. března 2012, vţdy  

ve všední pracovní dny (úterý nebo čtvrtek) v 18 hodin. Mezi těmito dny nebyl dle autorova 

názoru velký rozdíl jak z hlediska akcí pizzerií, tak i návštěvnosti.  

 Rozdíly mezi plánem a skutečností 

Během realizace výzkumu byly zjištěny rozdíly oproti plánu. Bylo zjištěno, ţe pizzerie 

Tutti neprovozuje svou vlastní restauraci, ale zaměřuje se pouze na rozvoz pizzy. Z tohoto 

důvodu bylo nutné jí z výzkumu vyřadit. Dále bylo zjištěno, ţe v lednu 2012 zahájila v Opavě 

svou činnost nová pizzerie Ristorante & bar da Capo a jelikoţ tato pizzerie splnila všechna 

nutná kritéria, byla zahrnuta do výzkumu. 

Dále byla během návštěvy první pizzerie upravena některá dílčí kritéria scénáře,  

aby je bylo moţné objektivně posoudit ve všech pizzeriích. Jedno kritérium bylo z důvodu 

irelevantnosti odstraněno a jedno přetransformováno na kritérium pro výběr vzorku. 

Důvodem bylo, ţe se jednalo o důleţité kritérium, na jehoţ splnění závisela celá jedna část 

scénáře.  

4.2.2 Zpracování údajů 

Zpracování údajů probíhalo od 17. 3. do 20. 3. (viz. Tabulka 4.1 Harmonogram 

činností). Pro zpracování údajů byly vyuţity program MS Word a MS Excell.  

4.2.3 Analýza údajů 

Analýza údajů probíhala od 21. 3. do 23. 3. Spočívala ve vyhodnocování primárních 

údajů získaných prostřednictvím mystery shopping. Při analýze byly vyuţity základní 

statistiky -  průměr a maximum.  
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5 Analýza konkurence 

V této kapitole byly analyzovány údaje získané prostřednictvím výzkumu 

realizovaného v sedmi pizzeriích v městě Opava. Tato kapitola je rozdělena na dvě části. 

První část se zabývá vyhodnocováním výsledků jednotlivých částí scénáře – doprava, 

exteriér, interiér, jídelní lístek a samotný produkt, obsluha a objednávka, způsob platby, další 

sluţby pizzerie a webové stránky.  V druhé části jsou vyhodnoceny celkové výsledky všech 

hodnocených pizzerií.  

Veškeré výsledky jsou zpracovány pomocí sloupcových či spojnicových grafů, které 

zobrazují výsledky všech pizzerií, dále také maximum, které u daného parametru mohly 

získat a také umoţňují porovnání s průměrným hodnocením za všechny pizzerie.  

5.1  Vyhodnocení parametrů scénáře 

Tato část je zaměřena na analýzu a vyhodnocení jednotlivých částí scénáře 

prostřednictvím sloupcových či spojnicových grafů. Tyto grafy zobrazují osm pozorovaných 

kritérií v kaţdé pizzerii v porovnání s maximálním počtem bodů, které mohla daná pizzerie 

získat a s průměrným hodnocením ve všech zkoumaných pizzeriích. Grafy jsou zpracovány 

od nejvyššího počtu získaných bodů po nejniţší a kaţdé pizzerii je přiřazena barva, která je ve 

všech grafech dodrţena. U kaţdé částí scénáře jsou vyzdvihnuty pizzerie s nejlepším 

 a nejhorším výsledkem a byla popsána kritéria, která pizzerie splnila a nesplnila. Důraz  

je v této části kladen na porovnání výsledků pizzerie GASTRIA s výsledky ostatních 

konkurentů, a proto je u této pizzerie vţdy popsán výsledek, kterého dosáhla bez ohledu na to, 

na jakém místě se v dané části scénáře umístila. 

5.1.1 Doprava 

Parametr DOPRAVA zahrnuje celkem 3 kritéria, za které bylo moţné získat 

maximálně 3 body. U kritéria týkající se parkoviště bylo moţné získat 1, 0,5 či 0 bodů. 

U zbývajících dvou kritérií bylo moţné získat buď 1, nebo 0 bodů.  Průměrný počet získaných 

bodů za toto kritérium byl 1,29. 

Z následujícího grafu (Obr. 5.1) lze vyčíst, ţe 3 pizzerie (Kašpárkova hasičárna, San 

Marco, Uno) dosáhly nadprůměrného počtu bodů a 4 pizzerie podprůměrného počtu bodů 

(Venneto, da Capo, Marina, Gastria). 
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Nejlepšího výsledku dosáhla Kašpárkova hasičárna, která poskytuje svým 

zákazníkům sluţby bezplatného parkoviště a splňuje také kritérium blízkosti zastávky 

městské hromadné dopravy. Jediné kritérium, které pizzerie nesplnila, je umístění stojanu  

 na kola u vstupního vchodu, avšak toto kritérium nesplnila ţádná z testovaných pizzerií.  

               Obr. 5.1 Kritérium DOPRAVA 

 

Druhého nejlepšího výsledku dosáhly shodně pizzerie San Marco a Uno, které shodně 

svým zákazníkům nabízejí sluţby placeného parkoviště a splňují kritérium blízkosti zastávky 

městské hromadné dopravy. 

Pizzerie Gastria dosáhla spolu s třemi dalšími pizzeriemi zisku 1 bodu,  

coţ je podprůměrné hodnocení. Pizzerie nemá k dispozici parkoviště, před jejím vchodem 

se nachází pouze několik parkovacích míst, která jsou vyhrazena obyvatelům přilehlých bytů. 

Před jejím vchodem se stejně jako u konkurentů nenachází stojan na kola. Jediné kritérium, 

které pizzerie splnila, je blízkost zastávky městské hromadné dopravy, která se nachází 

přibliţně 5 minut cesty od pizzerie.  

Zavedení stojanu na kola by bylo dle autorova názoru dobrým krokem, který by mohl 

zajistit nárůst zákazníků především v jarních a letních měsících. V těchto měsících totiţ řada 

lidí minimálně o víkendech vyuţívá kola pro výlety nebo obyčejné projíţďky a moţnost si 

dočasně a bezpečně odloţit kolo by pro ně bylo jistě vítanou volbou. Vzhledem k tomu, ţe 

parkovací místa před pizzerii Gastria jsou většinou všechna obsazena a zákazníci tak musí do 
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pizzerie docházet pěšky, by zavedení stojanu na kola byl vstřícný krok k zákazníkovi, který 

by mu nabízel moţnost usnadnit si cestu do pizzerie.  

5.1.2 Exteriér 

Parametr EXTERIÉR zahrnuje dohromady 7 kritérií, za které bylo moţné získat 

celkem 7 bodů, přičemţ u kaţdého z těchto kritérií bylo moţné získat 1 nebo 0 bodů. 

Průměrný počet získaných bodů v této části byl 6.  

Z následujícího grafu (Obr. 5.2) je patrné, ţe 1 pizzerie (Kašpárkova hasičárna) 

dosáhla nadprůměrného výsledku, 5 pizzerií dosáhlo průměrného výsledku (da Capo, 

Venneto, Uno, Marina a Gastria) a 1 (San Marco) podprůměrného výsledku. 

Nejvyšší počet bodů získala opět Kašpárkova hasičárna a to maximum, kterého bylo 

moţné v této části scénáře dosáhnout. Před vstupem do pizzerie bylo čisté prostředí bez 

odpadků, vstupní dveře nebyly nijak poškozeny a byla na nich uvedena jak otevírací doba tak 

i odpovědný vedoucí. U vstupu do pizzerie bylo k nahlédnutí aktuální menu a pizzerie byla 

díky velkému světelnému rámu dobře viditelná ve tmě.  

Všechna zmíněná kritéria splnila také pizzerie Gastria. Jediné kritérium, které pizzerie 

Gastria oproti Kašpárkově hasičárna nesplnila, bylo bezbariérové řešení vstupu. 

                         Obr. 5.2 Kritérium EXTERIÉR 

 

 

 

 

 

 

 

Dalších 5 pizzerií dosáhlo průměrného zisku 6 bodů a kaţdá z nich nesplnila jedno 

kritérium. Ristorante & bar da Capo mělo poškozenou dřevěnou kliku a obloţení u vstupních 
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dveří, Ristorante Venneto nemělo bezbariérový vstup, Pizzeria Uno neměla u vstupu 

k nahlédnutí aktuální menu a Restaurace Marina nebyla viditelná ve tmě (neměla světelný 

rám s názvem restaurace).   

Nejhoršího výsledku dosáhla pizzerie San Marco, která nesplnila dvě kritéria. Nebyla 

dobře viditelná ve tmě a stejně jako Ristorante Venneto a pizzerie Gastria neměla řešen vstup 

jako bezbariérový.  

Pizzerie Gastria získala u tohoto parametru celkem 6 bodů, coţ je průměrný 

výsledek. Restaurace měla před vstupem čisté prostředí bez odpadků, vstupní dveře nebyly 

nijak poškozeny a nechybělo na nich označení otevírací doby ani uvedení odpovědného 

vedoucího. U vstupu do pizzerie byla také umístěna dobře viditelná tabule s menu pizzerie  

pro aktuální den. Pizzerie byla také díky obdélníkovému světelnému rámu s názvem 

restaurace dobře viditelná i ve tmě a to z obou moţných stran příchodu do pizzerie, jelikoţ 

nebyl tento světelný rám umístěn přímo na budově, ale pomocí malého přichycení vyčníval 

kolmo do ulice. Jediné kritérium, které pizzerie Gastria nesplnila, bylo bezbariérové řešení 

vstupu, jelikoţ pro vstup do restaurace bylo potřeba překonat dva schody.  

Významnou roli v celkovém obrazu, jeţ si zákazník o pizzerii vytváří, hraje také čisté 

prostředí před pizzerii a její viditelnost. Pizzerie se nachází velmi blízko centra města,  

ve kterém se denně pohybuje mnoho lidí. Díky tomu, ţe pizzerie byla dobře viditelná ve tmě  

a nebyl před ní nepořádek, je zde předpoklad oslovení velkého počtu nových zákazníků, kteří 

se pohybují v centru města a kolem pizzerie procházejí či projíţdějí. Zřízení bezbariérového 

vstupu není u pizzerie Gastria moţné, ale vhodnou alternativou by bylo zavedení 

bezdrátového zvonku, díky kterému by pizzerie mohla oslovit i segment zákazníků  

na vozíčku. 

5.1.3 Interiér 

Tato část scénáře zahrnuje celkem 11 kritérií, za něţ bylo moţné dohromady získat 

celkem 11 bodů. U 9 z těchto kritérií bylo moţné získat buď 1 či 0 bodů, u jednoho kritéria 

zjištujícího zdali je místnost rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou část bylo moţné získat 

1, 0,5 nebo 0 bodů.  Průměrný bodový zisk za tento parametr činil 6, 29 bodů.  
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            Obr. 5.3 Kritérium INTERIÉR 

 

Obr. 5.3 ukazuje, ţe celkem 3 pizzerie (da Capo, Marina, Gastria) dosáhly 

nadprůměrného a 4 pizzerie (Kašpárkova hasičárna, Venneto, Uno, San Marco) 

podprůměrného hodnocení. 

 Nejlepšího bodového hodnocení dosáhlo Ristorante & bar da Capo. Tato restaurace 

získala celkově 10 z celkového počtu 11 bodů. Pizzerie byla rozdělena na kuřáckou  

a nekuřáckou část. Nekuřácká část byla dostatečně oddělena od kuřácké a nebyl v ní ani 

jemně cítit kouř. U kaţdého stolu byl k dispozici věšák pro odloţení oděvu a celou pizzerii  

se prolínala příjemná hudba z reproduktorů, která ale nebyla hlasitá. Restaurace také splnila  

5 kritérií týkající se stolu. Jediné kritérium, které pizzerie nesplnila, se týkalo osvětlení stolu. 

Tento bodový zisk činil největší rozdíl oproti pizzerii Gastria, která v kritériích týkající  

se stolu zcela propadla. 

 Nejhoršího výsledku dosáhla opět restaurace San Marco, získala pouhé 4 body. 

Restaurace nebyla rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou část, byla celá nekuřácká. Dále 

restaurace nesplnila stejně jako pizzerie Gastria většinu kritérií týkající se stolu. Na stole 

nebyly připraveny příbory a ubrousky, nebyla na něm ani ţádná nabídka akcí pizzerie a stůl 

nebyl ani dostatečně osvětlen, jelikoţ neměl svou vlastní lampu a nebylo nad ním ani stropní 

svítidlo. Bez chyby nebyla ani ţidle u stolu, jelikoţ potah na ţidli byl ve spodní části 

roztrhnutý a ţidle byla na krajích mírně poškozena – odloupnutí kousku dřeva.  

Pizzerie Gastria dosáhla u tohoto parametru lepšího výsledku neţ 4 její konkurenti. 

Konkrétně získala stejně jako pizzerie Marina 7 bodů z moţných 11. Pizzerie byla rozdělena 
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na kuřáckou a nekuřáckou část, přičemţ v kuřácké nebyl ani jemně cítit kouř. V celé místnosti 

nehrála nahlas hudba a zákazníkům byly k dispozici věšáky pro odloţení oděvu. Co se týče 

stolu, tak pizzerie nesplnila 4 z 5 kritérií. Na stole nebyly připraveny příbory ani ubrousky, 

nebyly zde k nahlédnutí aktuální akce pizzerie a stůl nebyl ani dostatečně osvětlen. Jediné 

kritérium týkající se stolu, které pizzerie Gastria splnila, byla nepřítomnost pouţitého nádobí 

od předchozího zákazníka. Ţidle u stolu nebyly ţádným způsobem poškozeny. 

Dle autorova názoru by pizzerie měla lépe dbát na kvalitu stolování v pizzerii. Autor 

se domnívá, ţe pokud by na stole byly vţdy automaticky připraveny čisté a vyleštěné příbory 

a úhledně poskládané ubrousky, vytvořilo by to u zákazníka lepší dojem z návštěvy restaurace 

a motivovalo by ho to k další návštěvě. Vhodně připravený stůl s příbory a ubrousky by také 

mohl u zákazníka, který navštívil pizzerii s původním záměrem si dát například pouze kávu 

nebo jiný nápoj, vzbudit zájem si přece jen objednat něco k jídlu a tento fakt by tak zvýšil 

zisky pizzerie a dozajista i její image.   

5.1.4 Jídelní lístek a samotný produkt 

V této části scénáře byly pizzerie hodnoceny na základě 11 kritérií, za něţ bylo moţné 

získat celkem 11 bodů. U 10 kritérií bylo moţné získat buď 0 či 1 bod. U jednoho kritéria 

týkajícího se moţnosti přidání dalších surovin k pizze byly tři bodové moţnosti, a to 0, 0,5 a 1 

bod. Průměrný bodový zisk u této části scénáře činil 6,21 bodů.  

Z následujícího grafu (Obr. 5.4) je vidět, ţe 3 pizzerie dosáhly nadprůměrného zisku 

bodů (Kašpárkova hasičárna, da Capo, Marina) a 4 (Venneto, Uno, San Marco a Gastria) 

podprůměrného zisku bodů. 

          Obr. 5.4 Kritérium JÍDELNÍ LÍSTEK A SAMOTNÝ PRODUKT 
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Nejvyššího počtu bodů dosáhla pizzerie Kašpárkova hasičárna. Ta získala 

8 z celkového počtu 11 bodů. Pizzerie splnila kritérium dostatečné nabídky pizz, a to zcela 

suverénně, jelikoţ její nabídka zahrnovala 50 druhů pizz, coţ je o 18 pizz více neţ nabízela 

pizzerie Gastria. Zákazník si také mohl buď poskládat pizzu zcela dle vlastního výběru anebo 

si stejně jako v pizzerii Gastria mohl k pizze z nabídky přidat další suroviny, u nichţ byly 

uvedeny také jejich ceny. Samotná pizza splnila také všechna definovaná kritéria. Nebyla 

příliš připečená či spálená, její konce nebyly tvrdé, byla dostatečně rozkrojená na kousíčky  

a její skutečné sloţení odpovídalo sloţení uvedenému v jídelním lístku. 

Nejméně bodů u tohoto parametru získaly pizzerie Gastria a San Marco, a to shodně 

 5 bodů. Tyto pizzerie tedy nesplnily celkem 6 kritérií.  

Pizzerie San Marco neměla jídelní a nápojový lístek rozdělený dle příslušných 

kategorií, konkrétně v něm nebyly do příslušných kategorií rozděleny alkoholické nápoje. 

Jídelní a nápojový lístek také nebyl sestaven v jiném neţ českém jazyce a ceny v něm nebylo 

moţné přepočíst na Eura, jelikoţ pizzerie nenabízela aktuální sazebník. Pizzerie sice 

disponovala dostatečnou nabídkou pizz (20 a více), ale neměla ve své nabídce pizzy speciálně 

pro děti, nenabízela zákazníkovi moţnost si poskládat pizzu dle vlastního výběru a také 

nenabízela moţnost přidání suroviny k pizzám v nabídce.  

Pizzerie Gastria také nesplnila kritérium rozdělení jídelního a nápojového lístku dle 

příslušných kategorií, jelikoţ stejně jako pizzerie San Marco měla veškeré druhy 

alkoholických nápojů v jedné kategorii. Rovněţ byl její jídelní a nápojový lístek sestaven 

pouze v českém jazyce a ceny v něm nebylo moţné přepočíst na Eura, jelikoţ pizzerie 

nenabízela aktuální sazebník. Pizzerie také nenabízela pizzy speciálně pro děti a zákazník v ní 

neměl moţnost si poskládat pizzu dle vlastního výběru. Na rozdíl od restaurace San Marco ale 

nabízela moţnost přidání suroviny k jakékoliv pizze v nabídce, včetně uvedení jejich cen. 

Pizzerie Gastria by měla dbát na to, aby nabízela kvalitní jídelní a nápojový lístek, 

který bude přehledný a zákazník se v něm lehce zorientuje. Jelikoţ právě jídelní lístek a 

nápojový lístek obsahuje veškerou nabídku pizzerie a lze tedy předpokládat, ţe pokud 

zákazník lehce dle příslušných kategorií najde, co potřebuje, utratí v pizzerii více peněţ neţli 

v případě, ţe by mu například celou půl hodinu trvalo, neţ se v jídelním a nápojovém lístku 

vůbec zorientuje. Pizzerie by také měla myslet na skutečnost, ţe ji mohou navštívit také 

rodiny s dětmi a také vybíravější zákazníci, kteří si rádi dotváří pokrmy alespoň z části dle 
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vlastní úvahy. Lze tedy opět předpokládat, ţe zavedení například 2 nebo 3 pizz určených 

speciálně pro děti a přidání moţnosti si poskládat pizzu dle vlastního výběru by zajistilo 

pizzerii větší klientelu zákazníků a díky tomu i vyšší zisky.   

5.1.5 Obsluha a objednávka 

U tohoto parametru byly pizzerie hodnoceny na základě 14 kritérií, za něţ bylo moţné 

získat maximálně 14 bodů. U 12 kritérií bylo moţné získat 1 či 0 bodů a u dvou kritérií bylo 

moţné získat 1, 0,5 či 0 bodů. Jednalo se o kritéria týkající se toho, za jak dlouho mě obsluha 

oslovila poté, co jsem si sedl ke stolu a za jak dlouho se mě po předání jídelního a nápojového 

lístku zeptala na mé přání. Průměrný bodový zisk činil v této části scénáře 8,71 bodů.    

Následující graf (Obr. 5.5) ukazuje, ţe 4 pizzerie (Marina, da Capo, Venneto 

a Kašpárkova hasičárna) získaly nadprůměrný počet bodů a zbylé 3 (Gastria, San Marco, 

Uno) podprůměrný počet bodů. 

          Obr. 5.5 Kritérium OBSLUHA A OBJEDNÁVKA 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepšího výsledku zde dosáhla pizzerie Marina, která získala 11,5 z moţných 

14 bodů.  Poté, co jsem v této pizzerii usedl ke stolu, mě obsluha oslovila do 5 minut, 

pozdravila mě, nabídla jídelní a nápojový lístek a odešla. Na mé přání se zeptala přibliţně 

za 7 minut od předání jídelního a nápojového lístku. Obsluhující číšnice byly ve stejnokroji, 

ale neměly jmenovku. Ve všech těchto kritériích získala stejně bodů také pizzerie Gastria.  

Za dobu mé návštěvy pizzerie mě obsluhovala stejná obsluha, která také po objednávce 

donesla bez vyzvání na stůl dochucovací prostředky. Obsluha také prokázala dobrou znalost 
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produktu, jelikoţ dokázala dobře vysvětlit pojem „prosciutto“. Po dokončení konzumace  

se obsluha sama zeptala, zda jiţ chci zaplatit a po zaplacení účtu se rozloučila, popřála hezký 

zbytek večera, ale nepoděkovala za návštěvu.  

2 kritéria týkající se objednávky pizzerie Marina také splnila. Po objednání byla pizza 

donesena na stůl za 17 minut a nádobí, na kterém byla donesena, nebylo poškozeno. 

Nejhoršího výsledku u tohoto parametru dosáhla pizzerie Uno, která získala pouhých 

6 bodů ze 14. Nesplnila tedy celkem 8 kritérií. Po usednutí ke stolu mi obsluha předala jídelní 

a nápojový lístek, aniţ by pozdravila. Číšník a číšnice, kteří v této pizzerii obsluhovali, nebyli 

ve stejnokroji, neměli jmenovku a u mého stolu byli za dobu návštěvy oba dva. Coţ znamená, 

ţe mě za dobu návštěvy pizzerie neobsluhoval stále stejný člověk. Dále obsluha nedokázala 

vysvětlit pojem „artyčoky“ a dochucovací prostředky donesla aţ po mém vyzvání. Pizzeria 

Uno nesplnila ani poslední kritérium týkající se obsluhy, jelikoţ po dokončení konzumace 

jsem musel sám poţádat obsluhu o zaplacení.  

2 kritéria týkající se objednávky pizzerie splnila. Pizza byla po objednání donesena  

na stůl za 15 minut a nádobí, na němţ byla donesena, nebylo poškozené.   

Pizzerie Gastria získala u tohoto parametru 7,5 bodu, coţ je lehce podprůměrný 

výsledek. Po usednutí ke stolu mě obsluha oslovila s nabídkou do 5 minut, pozdravila a na mé 

přání se zeptala za cca 8 minut od předání jídelního a nápojového lístku. Obsluha byla  

ve stejnokroji, ale bez jmenovky a po celou dobu návštěvy mě obsluhovala stejná číšnice. 

Dále obsluha prokázala znalost produktu, kdy dokázala dobře vysvětlit pojem „prosciutto“. 

Dochucovací prostředky byly obsluhou doneseny aţ na základě mého poţádání a pizza byla 

od objednání donesena za 19 minut na nepoškozeném nádobí. Pizzerie Gastria dopadla 

nejhůře ze všech pizzerii v kritériích týkajících se chování obsluhy při odchodu. Obsluha  

se při odchodu nerozloučila, nepoděkovala za návštěvu a ani nepopřála hezký večer.  

Hlavní cíl pizzerie Gastria by měl spočívat v tom, aby z ní zákazník odcházel 

spokojený po všech stránkách. K tomuto cíli výrazně přispívá i chování obsluhy během 

návštěvy pizzerie. Nepříjemné chování obsluhy při odchodu můţe u zákazníků vyvolat dojem, 

ţe uţ zde nejsou vítáni a můţe je to odradit od další návštěvy. Pizzerie Gastria by proto měla 

zajistit, aby obsluha byla na zákazníky příjemná i při jejich odchodu z pizzerie, jelikoţ  

i to můţe působit jako stimul pro opakovanou návštěvu.  
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5.1.6 Způsob platby 

Tato část scénáře zahrnovala 5 kritérií, za které bylo moţné získat maximálně 5 bodů. 

U kaţdého kritéria v této části bylo moţné získat 1 či 0 bodů. Průměrným bodovým ziskem 

byly v této části scénáře 3 body. 

             Obr. 5.6 Kritérium ZPŮSOB PLATBY 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 5.6 lze vidět, ţe 2 pizzerie (Kašpárkova hasičárna, San Marco) získaly 

nadprůměrný počet bodů, 4 pizzerie (da Capo, Gastria, Venneto, Uno) získaly průměrný počet 

bodů a 1 pizzerie (Marina) podprůměrný počet bodů. 

Nejlepšího výsledku dosáhly shodně Kašpárkova hasičárna a pizzerie San Marco, 

které získaly shodně 4 z moţných 5 bodů.  

Kašpárkova hasičárna nabízela moţnost zaplatit účet prostřednictvím stravenek 

 a podle aktuálního sazebníku na internetu byla také moţnost platit v Eurech. Jediné 

kritérium, které pizzerie nesplnila, byla moţnost zaplatit účet prostřednictvím platební karty. 

Účet byl zde donesen do pěti minut od vyzvání a byl vytisknut na pokladně i s názvy jídel 

 a nápojů.  

Pizzerie San Marco také nabízela moţnost zaplatit účet prostřednictvím stravenek 

 a platebních karet, ale nenabízela moţnost platit v Eurech. Ceny v této pizzerii patřily spolu 

s pizzerií Marina k těm nejniţším, takţe investice do platebního terminálu a s tím spojená 

nutnost odvádět při platbě kartou bance poplatek se do ceny výrazně nepromítla.  Stejně jako 
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u pizzerie Kašpárkova hasičárna byl i zde účet donesen do 5 minut od vyzvání a byl vytisknut 

na pokladně i s názvy jídel a nápojů.  

Nejhoršího výsledku dosáhla restaurace Marina, která získala pouze 1 bod. Nesplnila 

tedy 4 kritéria. Tato restaurace nenabízela moţnost platit stravenkami, platebními kartami 

 a nebylo zde moţné ani platit v Eurech. Jediné kritérium, které restaurace splnila, se týkalo 

účtu, který byl donesen do pěti minut od vyzvání, avšak byl sepsán ručně, bez názvů jídel 

 a nápojů. Avšak výhodou této pizzerie bylo, ţe ceny nabízených pizz patřily k nejniţším.  

Pizzerie Gastria získala u tohoto parametru celkem 3 z 5 moţných bodů, stejně jako 

její 3 konkurenti. Pizzerie sice nabízela moţnost placení stravenkami (SodexhoPASS, Ticket 

Restaurant, chèque déjeuner, Exit Group), ale nebylo zde moţné platit Eury ani platební 

kartou. Účet zde byl donesen do pěti minut od vyzvání a byl vytisknut na pokladně i s názvy 

jídel a nápojů. Ceny v této pizzerii byly velmi podobné jako v restauracích Marina, San 

Marco a Venneto, o něco niţší neţ v Kašpárkově hasičárně a výrazně niţší neţ v pizzeriích 

Uno a da Capo, coţ můţe představovat konkurenční výhodu oproti těmto pizzeriím.  

V dnešní době, kdy lidé při sobě nosí stále menší hotovost a stále více vyuţívají sluţeb 

platebních karet, se jeví dle autorova mínění jako nezbytné zřízení platební terminálu pro 

moţnost platby prostřednictvím platebních karet. Autor je toho názoru, ţe by se tento krok 

pizzerii vyplatil, jelikoţ je názoru, ţe lidé mají tendence více utrácet, kdyţ mají moţnost 

zaplatit kartou, neţ kdyţ musí z peněţenky „lovit“ bankovky. Jinými slovy by tento krok 

zajistil pizzerii vyšší zisky a pizzerie by mohla také přilákat zákazníky od konkurenčních 

pizzerií, ve kterých placení prostřednictvím platební karty není moţné.  

5.1.7 Další sluţby pizzerie 

V této části scénáře byly testované pizzerie bodovány na základě 10 kritérií, za něţ 

bylo moţné získat celkově 10 bodů. U kaţdého z těchto desíti kritérií bylo moţné získat  

1 či 0 bodů. Průměrný zisk bodů činil v tomto parametru 5,43 bodů. 

Obr. 5.7 ukazuje, ţe 3 pizzerie (da Capo, Gastria a Kašpárkova hasičárna) dosáhly 

nadprůměrného zisku bodů a 4 pizzerie (Venneto, Marina, San Marco, Uno) získaly 

podprůměrný počet bodů.  
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       Obr. 5.7 Kritérium DALŠÍ SLUŢBY PIZZERIE 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepšího výsledku dosáhlo Ristorante & bar da Capo, které získalo 8 z moţných  

10 bodů. Pizzerie tak splnila 8 kritérií a nesplnila pouze 2. Pizzerie nabízela moţnost rozvozu 

pizzy po Opavě a zákazník si zde mohl telefonicky objednat stůl. Ristorante & bar da Capo 

nabízela také moţnost posezení venku. Prostory pizzerie zahrnovaly také oddělený sál pro 

konání oslav či svateb a uvnitř pizzerie se rovněţ nacházela klimatizace. V pizzerii bylo 

moţné se prostřednictvím Wi-fi bezplatně připojit k internetu, ale bylo nutné zadat heslo, 

které obsluha sdělila bez vyzvání. Pokud by měl zákazník zájem si přečíst denní tisk, měl 

k dispozici několik druhů novin k zapůjčení. Toalety v pizzerii byly moderně zařízené, čisté  

a nebyl na nich cítit ţádný nepříjemný zápach. Většinu kritérií jako Ristorante & bar da Capo 

splnila také pizzerie Gastria, takţe dosáhla téměř stejného zisku bodů.  

Ristorante & bar da Capo nesplnilo pouze kritéria týkající se akcí a přítomnosti 

dětského koutku. V prostorách pizzerie se dětský koutek nenacházel a pizzerie nabízela pouze 

jednu akci týkající se tematických večerů konaných kaţdý poslední čtvrtek v měsíci.  

Nejhoršího výsledku dosáhla pizzeria Uno. Ta získala pouze 3 body, a nesplnila 

 tak 7 kritérií. V pizzerii nebylo moţné si sednout venku a v jejích prostorách se nenacházel 

ani dětský koutek, ani oddělený sál. Pizzerie nabízela pouze jednu akci týkající se rozvozu 

pizzy. V prostorách pizzerie nebyla zaznamenána klimatizace. V pizzerii nebylo moţné 

 se bezplatně připojit k internetu a rovněţ zde nebylo moţné si po dobu návštěvy pizzerie 

zapůjčit noviny či časopisy.   
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Pizzerie splnila pouze kritéria týkající se telefonické objednávky stolu, rozvozu pizzy 

a toalet. Ty byly čisté a nebyl na nich cítit ţádný nepříjemný zápach.  

Pizzerie Gastria v této části scénáře získala 7 bodů a dosáhla tak druhého nejlepšího 

výsledku u tohoto parametru. Pizzerie nabízela sluţbu rozvozu pizzu a disponovala 

odděleným salónkem s kapacitou maximálně 50 osob. Prostřednictvím telefonní linky si bylo 

moţné uvnitř pizzerie objednat stůl a v jejich prostorách byla také zaznamenána přítomnost 

klimatizace. Pizzerie nabízela celkem 3 akce týkající se rozvozu pizzy. Toalety byly v pizzerii 

čisté a nebyl na nich cítit ţádný nepříjemný zápach. Uvnitř pizzerie se také dalo bezplatně 

připojit k internetu.  

Restaurace nesplnila celkem 3 kritéria. Nenabízela posezení venku, zapůjčení novin  

či časopisů a v jejich prostorách se nenacházel dětský koutek. 

Nemoţnost si v jarních a letních měsících sednout venku je pro pizzerii Gastria jistě 

velký handicap, díky kterému ji v těchto měsících navštíví s velkou pravděpodobností menší 

mnoţství zákazníků neţ konkurenci, která venkovní posezení nabízí. Zřízení dětského koutku 

by mohlo pizzerii Gastria „otevřít dveře“ k novému segmentu zákazníků, kterými jsou rodiny 

s dětmi, avšak jelikoţ by se jednalo o nemalou investici, bylo by dle autorova názoru nejdříve 

lepší zjistit, zda by vůbec o tuto sluţbu byl mezi zákazníky zájem. Moţnost zapůjčení novin či 

časopisů by byla také vhodnou volbou, jelikoţ by tato sluţba zákazníkovi nabízela, aby se při 

čekání na objednávku nenudil a také by přispívala k tomu, aby návštěva pizzerie byla pro 

zákazníka pohodová v kaţdém okamţiku.  

5.1.8 Webové stránky 

Tento parametr scénáře zahrnoval celkem 10 kritérií, za něţ bylo moţné získat 

maximálně 10 bodů. U kaţdého kritéria bylo moţné získat 1 či 0 bodů. Průměrný bodový zisk 

zde činil 6,29 bodů. 
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     Obr. 5.8 Kritérium WEBOVÉ STRÁNKY 

 

Z grafu (Obr. 5.8) je patrné, ţe nadprůměrného zisku bodů zde dosáhly 4 pizzerie 

(Gastria, da Capo, Venneto a Uno) a podprůměrného 3 pizzerie (San Marco, Marina  

a Kašpárkova hasičárna). Maximálního počtu bodů zde tedy nedosáhla ţádná z pizzerií. 

Nejlepšího výsledku zde dosáhly shodně 4 pizzerie – Gastria, da Capo, Venneto  

a Uno, které získaly shodně 7 bodů z moţných 10. Splnily tak 7 kritérií a 3 nesplnily. 

Všechny tyto pizzerie měly na svých stránkách uvedenu aktuální nabídku pizz, otevírací 

dobu, adresu pizzerie, kontaktní email a moţnost placení v restauraci. Rozdíly byly 

v kritériích týkající se elektronické rezervace stolu, moţnosti elektronické objednávky pizzy, 

fotogalerie interiéru či nabízených jídel.  

 Nejhoršího výsledku dosáhla v té části Kašpárkova hasičárna, která získala 4 body. 

Splnila tedy pouze 4 kritéria a 6 nesplnila. Na webových stránkách nebyla uvedena otevírací 

doba, kontaktní email ani moţnosti placení v restauraci. Webové stránky také neobsahovaly 

fotogalerii interiéru pizzerie a nabízených jídel.  

Pizzerie splnila kritérium týkající se uvedení aktuální nabídky pizz na webových 

stránkách, dále bylo moţné si prostřednictvím „webovek“ objednat dovoz pizzy a byly zde 

uvedeny také ceny za tento dovoz. Webové stránky obsahovaly také adresu pizzerie. 

Pizzerie Gastria získala v této části scénáře 7 bodů z 10 a dosáhla tak stejného 

výsledku jako její 3 konkurenti. Na jejich webových stránkách byla uvedena aktuální nabídka 

pizz, adresa pizzerie, otevírací doba, byl zde také uveden kontaktní email a nechyběly  
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ani moţnosti placení v restauraci. Prostřednictvím webových stránek bylo moţné si objednat 

dovoz pizzy či si prohlédnout fotogalerii interiéru restaurace.  

Na webových stránkách pizzerie chyběl formulář pro elektronickou rezervaci stolu, 

nebylo moţné si prohlédnout fotogalerii nabízených jídel a nebyly zde také uvedeny ceny  

za dovoz pizzy. 

Vyšší spokojenost zákazníků a tím stimulace opakovaných nákupů. Tento efekt by dle 

autorova názoru mělo vytvoření fotogalerie nabízených jídel a uvedení cen za dovoz pizzy. 

Zákazník by se mohl podívat, jak vypadá pizza či jiný pokrm, jenţ si objednává a mohl by si 

také díky uvedené ceně za dovoz jídla spočítat, kolik celkově utratí. Pokud si zákazník 

objednává pizzu přes internet, je cena za její dovoz důleţitým faktorem jeho výběru pizzerie. 

Proto by pizzerie Gastria měla sledovat ceny za dovoz pizzy u konkurence a nastavit cenu 

takovou, aby tím udrţela stávající a přilákala nové zákazníky.  

5.2 Celkové vyhodnocení 

Z následujícího grafu (Obr. 5.9) lze vidět, ţe po sečtení bodů za všechny části scénáře 

dosáhlo 5 pizzerií (da Capo, Kašpárkova hasičárna, Marina, Venneto a Gastria) 

nadprůměrného výsledku a 2 pizzerie (Uno a San Marco) podprůměrného výsledku. 

Maximum, kterého bylo moţné dosáhnout, činilo 71 bodů a průměrný zisk bodů činil  

43,4 bodů.  

                Obr. 5.9 Celkové hodnocení pizzerií 
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Nejvyššího počtu bodů dosáhl Ristorante & da Capo. Tato restaurace získala celkem 

52 bodů. Restaurace dosáhla ve 2 částích scénáře (interiér, další sluţby pizzerie) nejvyššího 

počtu bodů a u 4 parametrů (webové stránky, obsluha a objednávka, jídelní lístek a samotný 

produkt, exteriér) skončila na druhém místě.  

Druhého nejvyššího počtu bodů dosáhla Kašpárkova hasičárna, která získala celkem 

46 bodů. Restaurace získala nejvyšší počet bodů ve 4 částech scénáře (doprava, exteriér, 

jídelní lístek a samotný produkt, způsob platby) ale u části webové stránky získala naopak 

nejméně bodů ze všech. 

Třetí nejvyšší počet bodů, konkrétně 44, získala restaurace Marina. Tato restaurace 

dosáhla svého nejlepšího výsledku u parametru obsluha a objednávka, kde získala nejvíce 

bodů ze všech. Naopak nejméně bodů ze všech pizzerií získala u parametru způsob platby. 

Čtvrtý nejvyšší počet bodů získaly shodně restaurace Venneto a Gastria. Obě tyto pizzerie 

získaly 43,5 bodů. 

Restaurace Venneto dosáhla svého nejlepšího výsledku u části webové stránky, kde 

skončila spolu s třemi dalšími pizzeriemi na prvním místě.   

Pizzerie Gastria dosáhla svého nejlepšího výsledku také v části WEBOVÉ 

STRÁNKY, kde patřila mezi 4 pizzerie se ziskem nejvyššího počtu bodů. Výborného 

výsledku dosáhla také v části DALŠÍ SLUŢBY PIZZERIE, ve které skončila na druhém 

místě. Naopak nejhoršího výsledku ze všech dosáhla spolu s restaurací San Marco  

u parametru JÍDELNÍ LÍSTEK A SAMOTNÝ PRODUKT.   

Celkově dopadla pizzerie ve většině částí scénáře hůře neţ minimálně polovina jejich 

konkurentů. 

Tab. 5.2 na následující straně uvádí přehled bodů, jeţ získaly pizzerie v jednotlivých 

částech scénáře. 

. 
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Tab. 5.2 Bodový zisk pizzerií dle jednotlivých částí scénáře 

P
iz

z
e
rie

 

D
o

p
ra

v
a
 

E
x

te
rié

r 

In
te

rié
r 

J
íd

e
ln

í lís
te

k
 a

 

s
a

m
o

tn
ý

 

p
ro

d
u

k
t 

O
b

s
lu

h
a

 a
  

o
b

je
d

n
á
v

k
a
 

Z
p

ů
s

o
b

 p
la

tb
y
 

O
s

ta
tn

í s
lu

ž
b

y
 

W
e

b
o

v
é
 

s
trá

n
k
y
 

C
e

lk
e

m
 

da Capo 1 6 10 7 10 3 8 7 52 

Kašpárkova hasičárna 2 7 6 8 9 4 6 4 46 

Marina 1 6 7 6,5 11,5 1 5 6 44 

Venneto 1 6 6 6 9,5 3 5 7 43,5 

Gastria 1 6 7 5 7,5 3 7 7 43,5 

Uno 1,5 6 5 6 6 3 3 7 37,5 

San Marco 1,5 5 4 5 7,5 4 4 6 37 
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6 Návrhy a doporučení 

Tato kapitola zahrnuje návrhy a doporučení pro pizzerii Gastria, které vycházejí 

z výsledků výzkumu. Tyto výsledky jsou detailně zpracovány a popsány v předchozí kapitole 

– analýze výzkumu. Veškeré návrhy a doporučení jsou rozděleny do osmi částí 

představujících jednotlivé parametry scénáře. Dané návrhy a doporučení jsou vytvořeny tak, 

aby zvýšily mnoţství nových zákazníků pizzerie, zajistily jejich opakovanou návštěvu  

a zvýšily spokojenost stávajících zákazníků. U kaţdé části scénáře je také uvedena kalkulace 

zobrazující odhad nákladovosti jednotlivých návrhů či doporučení 

6.1  Návrhy a doporučení k parametru DOPRAVA 

U parametru Doprava získala pizzerie Gastria pouze 1 z 3 moţných bodů. Jeden bod 

nezískala díky tomu, ţe hostům není k dispozici parkoviště a jeden bod za nepřítomnost 

stojanu na kola u vstupu do pizzerie. 

Faktor týkající se přítomnosti parkoviště pro hosty restaurace bohuţel nejspíše nepůjde 

ovlivnit, jelikoţ se pizzerie nachází na ulici, na které není prostor pro vybudování 

soukromého parkoviště. Nachází se zde pouze několik parkovacích míst, která jsou  

ale ve většině případů vyhrazena pro majitele bytů s rezidentní parkovací kartou. Realizace 

stojanu na kola u vstupu do pizzerie by závisela na územním rozhodnutí magistrátu města 

Opava, v jehoţ vlastnictví je chodník před pizzerií. Rozhodně doporučuji se na magistrátu 

zeptat, zda a za jakých podmínek by umístění stojanu povolil. Následně, pokud by to bylo 

povoleno, tak doporučuji zakoupení 3 místného stojanu, který by dle mého názoru byl 

dostačující. Tyto stojany se pohybují v cenové relaci od 1000 do 3500 Kč. Doporučuji 

zakoupení stojanu z niţší cenové relace, který by však neměl postrádat moţnost kotvení 

k zemi.  

6.2  Návrhy a doporučení k parametru EXTERIÉR 

Kritéria v parametru Exteriér splnila Pizzerie Gastria velice dobře, jelikoţ získala  

6 z moţných 7 bodů. Jediné co pizzerie nesplnila, bylo bezbariérové řešení vstupu.  

Vytvoření bezbariérového vstupu není vzhledem k umístění pizzerie moţné, ale nabízí 

se zde jiné moţné řešení. Doporučuji zřízení speciálního bezdrátového zvonku, jeţ by byl 
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umístěn na zdi u vstupu do pizzerie. Princip návrhu spočívá v tom, ţe zazvonění  

by upozornilo obsluhu u baru na přítomnost zákazníka na vozíku a ta by mu následně šla 

pomoci. Na základě tohoto také doporučuji, aby minimálně jeden z obsluhujících byl fyzicky 

zdatnější muţ, aby bylo moţné zákazníka na vozíku bez větších problémů přesunout dovnitř 

pizzerie. Zřízení takového zvonku by pizzerii přišlo přibliţně na 200 Kč.  

Dále doporučuji, aby pizzerie i nadále udrţovala čisté prostředí před vstupem, 

pravidelně aktualizovala denní menu a kontrolovala, zda nejsou vstupní dveře nějakým 

způsobem poškozeny. 

6.3  Návrhy a doporučení k parametru INTERIÉR 

V části Interiér získala pizzerie Gastria 7 z moţných 10 bodů. Pizzerie splnila všechna 

kritéria kromě těch, která se týkala stolu. Nebyly na něm připraveny ubrousky ani příbory, 

stůl nebyl dostatečně osvětlen a nebyla na něm ţádná nabídka akcí pizzerie. 

Na základě těchto nedostatků rozhodně doporučuji, aby u kaţdého stolu byly 

připraveny ubrousky, profesionálně poskládané a připravené pro kaţdé místo. Vzhledem 

k tomu, ţe interiér pizzerie je laděn převáţně do bílé barvy, doporučuji dekorační ubrousky 

v bílé barvě. Na internetu lze zakoupit tyto ubrousky od 30 Kč za jeden. Navrhuji také,  

aby pro kaţdé místo u stolu byly připraveny čisté, vyleštěné a nepoškozené příbory. 

 Dále doporučuji, aby na kaţdém stole v pizzerii byl leták s akcemi pizzerie. Měly  

by na něm být zmíněny veškeré akce, které pizzerie nabízí, ačkoliv se v současné době týkají 

pouze telefonické či elektronické objednávky. Pizzerie by tímto letákem měla stimulovat 

zákazníky, aby její sluţby vyuţili i v případě neosobní návštěvy pizzerie. 

  Zváţil bych také moţnost zavedení malé stolní či závěsné lampičky pro kaţdý stůl. 

Tato lampička by mohla navodit lepší atmosféru u jídla a celkově vytvořit příjemnější  

a útulnější prostředí.  Také by zvláště ve večerních hodinách mohla zajistit vytvoření 

romantického a intimnějšího prostředí, coţ by mohlo zvýšit mnoţství určitého segmentu 

zákazníků, kterým jsou mladé páry. Doporučuji například stolní lampičku Finelux, jejíţ cena 

se pohybuje kolem 300 Kč. Jedná se o kvalitní LED diodovou lampu, která získala ocenění  

za design roku 2008 a není pro ni potřeba zřizovat rozvod elektrické energie, jelikoţ je 

napájena pomocí tuţkové baterie. Fotografie a technické parametry této lampy jsou součástí 

přílohy č. 6.  
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Poslední doporučení se týká rozdělení místnosti na kuřáckou a nekuřáckou část. 

Prostory pizzerie sice byly na tyto dvě části rozděleny, ale nebylo jasné, kde se která část 

nachází. Z tohoto důvodu doporučuji, aby pizzerie zavedla označení, na základě, kterého by 

zákazníkovi ihned po vstupu do pizzerie bylo jasné, kde se nachází kuřácká a kde nekuřácká 

část. Pro případ, ţe by si zákazník tohoto upozornění nevšiml, doporučuji, aby jej na to 

upozornila obsluha, viz návrhy a doporučení týkající se obsluhy a objednávky.  

6.4  Návrhy a doporučení k parametru JÍDELNÍ LÍSTEK A 

SAMOTNÝ PRODUKT 

V parametru Jídelní lístek a Samotný produkt dosáhla pizzerie Gastria spolu s jednou 

konkurenční pizzerií nejhoršího výsledku. Získala pouze 5 bodů z moţných 11. Jídelní lístek 

nebyl rozdělen dle příslušných kategorií (konkrétně se jednalo o sekci alkoholických nápojů), 

nebyl sestaven v německém či anglickém jazyce a ceny v něm nebylo moţné přepočíst  

na Eura dle aktuálního sazebníku. Pizzerie také nenabízela moţnost si poskládat pizzu dle 

vlastního výběru a v její nabídce chyběla pizza speciálně pro děti. Samotná pizza nesplnila 

pouze jedno kritérium týkající se tvrdosti. Těsto v spodní části pizzy bylo velmi tvrdé  

a nebylo jednoduché jej rozkrojit. 

Na základě těchto nedostatků doporučuji rozdělit alkoholické nápoje v jídelním 

lístku do příslušných kategorií – RUMY, GINY, LIKÉRY, atd., aby se v něm zákazník lépe 

orientoval. Vzhledem k tomu, ţe Opava je městem s mnoţstvím historickým památek, které 

kaţdý rok navštíví velké mnoţství turistů, měla by pizzerie Gastria počítat s tím, ţe ji mohou 

navštívit také zahraniční zákazníci a měla by jim tímto vyjít vstříc. Na základě tohoto 

doporučuji pizzerii Gastria zváţit sestavení jídelního lístku také v anglickém či německém 

jazyce. Pro překlad bych doporučoval vyuţít sluţeb některé se společností zabývající  

se profesionálními překlady textů.  Cena těchto překladů se liší dle společnosti a pohybuje  

se kolem 200 Kč za normostranu.  

V souvislosti s tímto návrhem doporučuji zavést moţnost přepočíst ceny v jídelním 

lístku na Eura. Konkrétně navrhuji umístit na kaţdém stolu kurzovní lístek s aktuálním 

kurzem Eura a do jídelního lístku uvést v anglickém jazyce, ţe v této pizzerii je moţno 

přepočíst ceny jídel a nápojů na ceny v Eurech dle aktuálního kurzu na kurzovním lístku. 

V souvislosti s tímto návrhem je také nutné, aby pizzerie drţela v pokladně určitou hotovost 

v Eurech. Navrhuji, aby nepřijímala bankovky v hodnotě vyšší neţ 100 Euro, na coţ by 
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měla v jídelním lístku upozornit. Pokud by zákazník po vyţádání účtu hodlal zaplatit 

v eurech, povaţuji za vhodné, aby jej i obsluha upozornila na zmíněný fakt, aby nedocházelo 

k nepříjemnostem v případě, ţe by si zákazník upozornění v jídelním lístku nevšimnul.  

U samotného produktu pizzerie, tedy pizzy, doporučuji upozornit kuchaře na 

zmíněný nedostatek, jelikoţ těsto ve spodní části pizzy bylo velmi tvrdé a obtíţně se 

rozkrajovalo. V souvislosti s tímto také navrhuji provádět minimálně jednou měsíčně 

kontroly kvality pizzy či jiného vybraného pokrmu. Princip by mohl být takový, ţe by 

majitel kaţdý měsíc poprosil někoho ze svých známých či kamarádů, aby mu zrealizoval 

zjednodušený mystery shopping, kdy by si u něj v pizzerii objednal pizzu a poté ji dle svého 

názoru ohodnotil a následně zkonzultoval s majitelem pizzerie.   

6.5  Návrhy a doporučení k parametru OBSLUHA A 

OBJEDNÁVKA 

V části Obsluha a Objednávka scénáře získala pizzerie Gastria celkem 7,5 bodů 

z moţných 14. Obsluha neměla na svém oděvu jmenovku a dochucovací prostředky donesla 

aţ po vyzvání, nutno podotknout, ţe s nepříjemným výrazem v obličeji. Po zaplacení účtu  

se nerozloučila, nepoděkovala za návštěvu a nepopřála ani hezký večer. 

Lidé jsou velmi důleţitou sloţkou marketingového mixu sluţeb. Proto na základě 

velmi špatného výsledku u tohoto faktoru doporučuji pizzerii Gastria doporučuji zavést 

školení personálu, na základě něhoţ by se obsluha naučila jak komunikovat se zákazníkem. 

Pro toto školení doporučuji si najmout buď nějakého zkušeného pracovníka z oboru, nebo 

vyuţít sluţeb Asociace číšníků České republiky, která nabízí kurz pro číšnické práce a jehoţ 

cena se pohybuje kolem 10 000 Kč. Toto školení by bylo určeno pro vedoucího směny či pro 

hlavního číšníka. Navrhuji, aby pizzerie motivovala tohoto zaměstnance tím, ţe kromě 

získaných znalostí mu bude o určitou částku také zvýšen plat. Náklady na školení se sice 

nepředstavují malou částku, ale vzhledem k tomu, ţe obsluha v pizzerii byla opravdu špatná, 

tak bych tuto investici velmi zváţil. 

 Obsluha by měla být usměvavá, ochotná a příjemná, jelikoţ i ona se podílí na 

celkovém dojmu, který si zákazník z pizzerie odnáší. Měla by se také zákazníka, nejlépe 

ihned po vstupu do restaurace, dotázat, zdali má zájem o místo v kuřácké či nekuřácké části 

pizzerie, jelikoţ z layoutu prodejny není jasné, kde se daná část nachází. Doporučuji také, aby 
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v rámci zlepšení materiálního prostředí měla obsluha jmenovku a zachovala si stejnokrok, 

jelikoţ na zákazníka jistě působí lepším dojmem, kdyţ dokáţe jednoduše rozeznat obsluhu a 

kdyţ ví, kdo jej po dobu návštěvy pizzerie obsluhuje. Po zaplacení účtu by obsluha neměla 

zapomínat na rozloučení se zákazníkem, měla by mu poděkovat mu za návštěvu a popřát 

hezký zbytek večera. Zákazník se totiţ jistě raději vrátí tam, kde se s ním slušně a příjemné 

rozloučili. 

6.6  Návrhy a doporučení k parametru ZPŮSOB PLATBY 

U parametru Způsob platby získala pizzerie Gastria 3 z moţných 5 bodů. V pizzerii 

nebylo moţné platit v Eurech ani prostřednictvím platební karty.  

Proto doporučuji, aby pizzerie zavedla moţnost placení jídel či nápojů v Eurech. Tento 

návrh souvisí se zavedením kurzovního lístku s aktuálním kurzem Eura (viz. Kapitola 

6.4). Dále navrhuji zavedení platební terminálu pro moţnost platby prostřednictvím 

platebních karet. Platební terminál se dá zakoupit za méně neţ 10 000 Kč a domnívám se,  

ţe by byl pro restauraci výhodnou investicí, jelikoţ se v dnešní době jedná o nejpohodlnější 

způsob placení, který je lidmi stále více vyuţíván. Toto zavedení by znamenalo zvýšení 

nákladů pizzerie, jelikoţ by při kaţdé platbě musela odvádět určitý poplatek bance. Proto při 

zavedení platebního terminálu navrhuji v rámci cenové strategie zvýšit ceny v pizzerii o 5 

 – 10 % v závislosti na výši bankovního poplatku. Vzhledem k tomu, ţe pizzerie patří svými 

cenami k těm levnějším, nedomnívám se, ţe by případné zvýšení cen sníţilo mnoţství 

zákazníků pizzerie.  

6.7  Návrhy a doporučení k parametru DALŠÍ SLUŢBY 

PIZZERIE 

V části Další sluţby pizzerie obdrţela pizzerie Gastria 7 z moţných 10 bodů. Pizzerie 

nenabízela posezení venku, uvnitř chyběl dětský koutek a při čekání na objednávku si nebylo 

moţné zapůjčit noviny či časopisy.  

V důsledku umístění pizzerie bohuţel není moţné zřízení venkovního posezení. 

Naopak moţné je uvnitř pizzerie zřídit malý dětský koutek, coţ ale v současné době 

nedoporučuji. Vzhledem k tomu, ţe by pizzerie musela na dohled dětí najmout dalšího 

pracovníka, byla by tato investice celkem nákladná a nemusela by se vyplatit. V současné 
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době navrhuji, aby si pizzerie nejdříve ověřila, zda by o tento koutek byl vůbec zájem 

(například prostřednictvím ankety na webových stránkách či uvnitř pizzerie) a poté  

se rozhodla, zda jej zřídit. Pokud by se pizzerie rozhodla dětský koutek zřídit, nejvhodnější 

umístění případného dětského koutku je dle mého názoru v prvním patře v pravém rohu místo 

jednoho sedícího boxu.  

Pizzerie gastria sice splnila kritérium nabídky alespoň 2 akcí, ale i přesto mám zde 

určitá doporučení. Rozhodně doporučuji, aby akce „Šťastné ÚTERÝ a NEDĚLE“, která  

je v současnosti nabízena pouze při elektronické či telefonické objednávce, byla zavedena 

také pro osobní objednávku v rámci pizzerie. Domnívám se, ţe by se díky této akci zvýšilo 

mnoţství nových zákazníků a zvýšila by se také loajalita zákazníků stávajících. Pizzerie by 

měla vyuţít toho, ţe většina jejich konkurentů nenabízí buď ţádné, nebo malé mnoţství akcí  

a měla by se snaţit prostřednictvím nabídky různých akcí přilákat zákazníky konkurence 

k sobě.  

Dále doporučuji zváţit zavedení akce v pizzerii, která by byla spojenou s útratou. 

Mohlo by se jednat například o podporu prodeje typu „Při útratě nad 500 Kč máte u nás 

Pizzu zdarma!“. U této akce by zákazník při dané útratě obdrţel nejlevnější pizzu z nabídky 

k objednávce zdarma. Po zavedení této akce bych ale také doporučoval sledovat, zda není 

vyuţívána příliš často a tím nemůţe způsobit pizzerii ztráty.  

V rámci rozvozu pizzy doporučuji zavést akci, která by zajistila, ţe zákazník dostane 

patřičnou kompenzaci v případě, ţe by na svou objednávku čekal déle, neţ by měl. 

Podstatou akce by mělo být, ţe pokud zákazník neobdrţí svou objednávku do určité doby, 

dostane buď nějakou slevu z celkové objednávky nebo nějaký dárek k objednávce zdarma. 

6.8  Návrhy a doporučení k parametru WEBOVÉ STRÁNKY 

V parametru Webové stránky dosáhla pizzerie Gastria opět zisku 7 z moţných 10 

bodů. Na jejich webových stránkách nebyly uvedeny ceny za rozvoz pizzy, nebyla zde 

umístěna fotogalerie vybraných jídel a chyběl zde také formulář pro elektronickou rezervaci 

stolu. 

U tohoto parametru doporučuji, aby pizzerie zachovala celkovou kompozici stránek, 

tzn., aby úvodní stránka rozdělovala pizzerii na dvě části. Na část s informacemi o restauraci  

a na část e-shopu pro rozvoz jídel. Toto rozdělení povaţuji za vhodné, jelikoţ usnadňuje 
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zákazníkovi orientaci. Na základě zjištěných nedostatků zde navrhuji, aby část týkající  

se restaurace byla doplněna o fotogalerii vybraných jídel (jelikoţ se jedná především  

o pizzerii, tak nejvhodnější by byly fotky pizz z nabídky) a navrhuji také zavést zvláštní 

formulář pro moţnost rezervace stolu v pizzerii. U části týkající se e-shopu doporučuji uvést 

ceny pro rozvoz pizzy do okolních vesnic (pro kaţdou vesnici zvlášť). U těchto návrhů  

je počítáno s tím, ţe by byly provedeny webmasterem, který stránky pizzerie spravuje.  
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce byla analýza konkurence pizzerie Gastria, vyhodnocení 

postavení této pizzerie na daném trhu a na základě zjištěných výsledků navrţení doporučení, 

která povedou k posílení její pozice na trhu, k získání nových zákazníků a k posílení loajality 

těch stávajících. K dosaţení tohoto cíle byla vyuţita metoda Mystery shopping. 

Teoretická část práce zahrnuje charakteristiku makroprostředí, mezoprostředí  

a mikroprostředí pizzerie Gastria. Dále jsou zde vymezeny teoretické základy týkající  

se v marketingu sluţeb, konkurence a vybrané metody sběru dat, které byly nezbytné  

pro zpracování praktické části. Popsána je zde také metodika realizovaného výzkumu. 

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na splnění zmíněného cíle diplomové 

práce a skládala se ze dvou fází.  

V první fázi autor konal osobní návštěvy všech pizzerií, při kterých byly pizzerie 

hodnoceny na základě vypracovaného scénáře, který se skládal z celkem 7 částí,  

jeţ zahrnovaly dohromady 71 kritérií. Během tohoto výzkumu se vyskytly určité problémy, 

které bylo nutné vyřešit. U jedné pizzerie původně zahrnuté do plánu výzkumu autor zjistil,  

ţe přestala splňovat jedno z kritérií pro výběr vzorku a proto byla z výzkumu vyřazena. 

Naopak zařazena do výzkumu byla nově vzniklá pizzerie Ristorante & bar da Capo, která 

splňovala veškerá kritéria nutná pro zařazení do výzkumu.  

Ve druhé fázi byly získané údaje analyzovány a došlo k vyhodnocování jednotlivých 

částí scénáře za všechny pizzerie a k celkovému vyhodnocení. Pizzerie Gastria získala 

celkově 43,5 bodů z moţných 71 a spolu s jednou konkurenční pizzerií se umístila na čtvrtém 

místě se ztrátou osmi a půl bodu na konkurenční pizzerii, jeţ získala nejvyšší počet bodů.  

Na základě výsledků pizzerie Gastria v jednotlivých částech scénáře byly v poslední 

části diplomové práce vypracovány návrhy a doporučení pro tuto pizzerii. Tyto návrhy  

a doporučení byly vypracovány pro kaţdou část scénáře.   

Za nejdůleţitější autor povaţuje, aby pizzerie působila moderně, nebyla stereotypní a 

uspokojovala potřeby zákazníků lépe neţ konkurence. Z těchto důvodů povaţuje za stěţejní 

především následující doporučení.  
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Pizzerie by měla zavést platební terminál pro moţnost placení prostřednictvím 

platebních karet, stoly v pizzerii by měly působit připraveně a úhledně, a proto by měly 

zahrnovat připravené čisté a vyleštěné příbory, úhledně poskládané příbory a neměl by chybět 

ani leták se současnými akcemi pizzerie. Za velmi důleţité pokládá autor i zavedení kontrol 

kvality pizzy, aby nedocházelo ke stíţnostem ze strany zákazníků. Ze stejného důvodu 

pokládá za stěţejní také doporučení týkající se obsluhy. Jelikoţ autor pokládá akce nabízené 

pizzeriemi za silný konkurenční nástroj, pokládá za velmi důleţité také návrhy a doporučení 

týkající se akcí pizzerie Gastria.  
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Seznam zkratek 

MS – Mystery shopping 

LCD – Liquid Crystal Display (Zobrazovací jednotka, která vyuţívá principu tekutých 

krystalů) 

MHD – Městská hromadná doprava 
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Příloha č. 1  Scénář pro hodnocení restaurací 

 

Scénář pro hodnocení restaurací  

 

Doprava 

Zákazníkům je k dispozici parkoviště Neplacené Placené Není k dispozici 

1 BOD 0,5 BODU 0 BODŮ 

 

Je maximálně 10 minut od pizzerie zastávka 

Městské hromadné dopravy? 

ANO NE  

1 BOD 0 BODŮ 

 

Je před pizzerií stojan na kola? ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

 

Exteriér 

Je před vstupem do pizzerie čisté prostředí? Před vstupem do pizzerie 

jsou odpadky 

Před vstupem do pizzerie 

nejsou odpadky 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Jsou vstupní dveře do pizzerie nějak poškozeny? 

(poškrábané sklo, vadná klika, atd.) 

ANO NE 

0 BODŮ 1 BOD 

 

Je na vstupních dveřích označení otevírací doby? ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Je na vstupních dveřích uveden odpovědný 

vedoucí? 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Je pizzerie viditelná i ve tmě? (světelný rám 

s názvem restaurace) 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Je u vstupu do pizzerie k nahlédnutí aktuální 

menu? 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Je vstup do pizzerie řešen jako bezbariérový? ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 
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Interiér 

Je pizzerie rozdělena na 

kuřáckou a nekuřáckou část? 

Ano a 

v nekuřácké 

části není cítit 
kouř 

Ano, ale kouř je 

jemně cítit i 

v nekuřácké části 

Pizzerie není 

rozdělena na 

kuřáckou a 
nekuřáckou část 

(je buď zcela 

kuřácká, nebo 
nekuřácká) 

1 BOD 0,5 BODU 0 BODŮ 

 

Zákazníkům je k dispozici 

věšák pro odloţení oděvu 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

V místnosti hraje nahlas hudba ANO NE 

0 BODŮ 1 BOD 

 

Stůl (případně ubrus na něm) je 

čistý  

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na stole jsou připraveny čisté 

příbory 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na stole jsou připraveny 

ubrousky 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na stole zůstalo pouţité nádobí 

od předchozího zákazníka 

ANO NE 

0 BODŮ 1 BOD 

 

Je stůl dostatečně osvětlen? Stůl má svou 

vlastní lampu 
nebo je nad ním 

stropní svítidlo 

Stůl nemá svou 

vlastní lampu 
nebo nad ním 

není stropní 

svítidlo 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Je na stole nabídka současných 

„AKCÍ" pizzerie? (alespoň 1) 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Ţidle u stolu je rozvrzaná ANO NE 

0 BODŮ 1 BOD 

 

Ţidle je špinavá či poškozená ANO NE 

0 BODŮ 1 BOD 
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Jídelní lístek a samotný produkt (pizza) 

Jídelní lístek je rozdělen podle 

příslušných kategorií (alkoholické, 

nealkoholické nápoje, atd.) 

ANO NE  

1 BOD 0 BODŮ 

 

Jídelní lístek je sestaven také 

v anglickém nebo německém jazyce 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Ceny v jídelním lístku je moţno 

přepočíst na Eura dle aktuálního 

sazebníku, který pizzerie nabízí  

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Pizzerie nabízí dostatečnou 

nabídku pizz 

Méně neţ 20 20 a více 

0 BODŮ 1 BOD 

 

Pizzerie nabízí i pizzu speciálně pro 

děti 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Pizzerie nabízí zákazníkovi 

moţnost poskládat si pizzu dle 

vlastního výběru 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Pizzerie nabízí moţnost přidání 

další suroviny k pizze 

ANO, jsou uvedeny i 
jejich ceny 

ANO, nejsou 
uvedeny i jejich 

ceny 

Pizzerie tuto 
moţnost nenabízí 

1 BOD 0,5 BODU 0 BODŮ 

  

Jsou konce pizzy příliš připečené či 

spálené? 

ANO NE 

0 BODŮ 1 BOD 

 

Jsou konce pizzy tvrdé? ANO NE 

0 BODŮ 1 BOD 

 

Je pizza dostatečně rozkrojená na 

kousky? 

Ano, pizza je 

dostatečně rozkrájená 
a není vůbec ţádný 

problém 

s oddělováním 

kousků 

Ne, pizza není 

dostatečně 
rozkrájená a kousky 

pizzy se obtíţně 

rozdělují a netvoří 

klasické 
„trojúhelníčky“ 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Sloţení připravené pizzy odpovídá 

sloţení uvedenému v jídelním lístku 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 
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Obsluha a objednávka 

Poté co jsem si sedl ke stolu, mě 

obsluha oslovila s nabídkou 

Ihned Do 5 minut Za delší dobu 

1 BOD 0,5 BODU 0 BODŮ 

 

Obsluha mě při příchodu ke 

stolu 

Pozdravila Nepozdravila  

1 BOD 0 BODŮ 

 

Obsluha se mě po předání 

jídelního lístku zeptala na 

mé přání 

Ihned Do 10 minut od 

předání 

Za více jak 10 

minut od předání 

0,5 BODŮ 1 BOD 0 BODU 

  

Byla obsluha pizzerie ve 

stejnokroji? 

ANO NE  

1 BOD 0 BODŮ 

 

Obsluha měla na svém oděvu 

jmenovku 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Obsluhoval mě po dobu 

návštěvy restaurace stále 

stejný člověk? 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

  

Obsluha donesla 

dochucovací prostředky (sůl, 

pepř) 

Bez vyzvání nebo 
jiţ dochucovací 

prostředky byly na 

stole 

Aţ po vyzvání  

1 BOD 0 BODŮ 

  

Znalost produktu obsluhou 

(např. co znamená prosciutto, 
artyčoky, kozí rohy atd.) 

Obsluha dokázala 

dostatečně vysvětlit 
daný pojem 

Obsluha 

nedokázala 
dostatečně 

vysvětlit daný 

pojem 

 

1 BOD 0 BODŮ 

  

Po dojedení pizzy (a případně 

dopití nápoje) se obsluha 

Sama zeptá, jestli 

chci platit 

Nezeptá a musím 

sám poţádat o 

moţnost zaplatit 

 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Pizza byla donesena na stůl Do 20 minut od 

objednávky 

Nad 20 minut od 

objednávky 
 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Nádobí, na kterém byla 

pizza donesena 

Nebylo poškozené Bylo poškozené  

1 BOD 0 BODŮ 

 

Po zaplacení účtu se obsluha 

rozloučila 

ANO NE  

1 BOD 0 BODŮ 

 

Po zaplacení účtu obsluha 

poděkovala za návštěvu 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 
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Po zaplacení účtu popřála 

obsluha hezký zbytek večera 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Způsob platby  

Moţnost platit stravenkami ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Moţnost platit v Eurech  ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Moţnost platit prostřednictvím platební karty ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Po vyzvání byl účet donesen Do 5 minut Nad 5 minut 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Účet byl Sepsán ručně s částkami bez 

názvů jídel a pití 

Vytisknut na pokladně i 

s názvy daných jídel a pití 

0 BODŮ 1 BOD 

 

 

Další sluţby pizzerie 

Pizzerie nabízí moţnost rozvozu pizzy  ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Pizzerie nabízí moţnost telefonicky rezervovat stůl ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Pizzerie nabízí posezení venku ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Prostory pizzerie zahrnují dětský koutek ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Prostory pizzerie zahrnují oddělený sál pro 

konání oslav, svateb apod. 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Pizzerie nabízí různé AKCE – alespoň 2 (například  

3+1 zdarma, nápoj k pizze zdarma apod.) 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

V pizzerii je klimatizace či jiné odvětrávání ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Toalety v prostorách pizzerie jsou Čisté, není zde ţádný 
nepříjemný zápach 

Špinavé či s nepříjemným 
zápachem 

1 BOD 0 BODŮ 

 

V pizzerii je k dispozici bezplatné připojení ANO NE 
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k internetu prostřednictvím Wi-fi 1 BOD 0 BODŮ 

 

Pizzerie nabízí po dobu návštěvy moţnost 

zapůjčení novin či časopisů 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

 

Webové stránky     

Na webových stránkách je uvedena aktuální 

nabídka pizz 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Webové stránky nabízí moţnost elektronického 

objednání dovozu pizzy 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na webových stránkách jsou uvedeny ceny za 

dovoz pizzy  

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na webových stránkách je uvedena adresa 

pizzerie 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na webových stránkách je uveden kontaktní email ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na webových stránkách je uvedena otevírací doba 

pizzerie 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na webových stránkách je jsou uvedeny moţnosti 

placení v restauraci 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Prostřednictvím webových stránek lze provést 

rezervaci stolu (prostřednictvím speciálního 

formuláře) 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na webových stránkách je fotogalerie interiéru 

pizzerie 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 

 

Na webových stránkách je fotogalerie nabízených 

jídel (alespoň jeden druh – např. pizza) 

ANO NE 

1 BOD 0 BODŮ 
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   Příloha č. 2    Výsledky Mystery shoppingu 
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Příloha č. 3    Tabulka upřesňující odpovědi u některých kritérií scénáře 

 V následující tabulce jsou upřesněny odpovědi u kritérií, u kterých nebyla odpověď ANO či NE (1 či 0 bodů).  

     

DOPRAVA 

Kritérium / Pizzerie Da Capo Kašpárek San Marco Venneto Uno Marina Gastria 

Zákazníkům je 

k dispozici 

parkoviště 

Zákazníkům 

není 

k dispozici 
parkoviště 

Zákazníkům je 

k dispozici 

neplacené 
parkoviště 

Zákazníkům je 

k dispozici pouze 

placené 
parkoviště 

Zákazníkům není 
k dispozici 

parkoviště 

Zákazníkům je 

k dispozici pouze 

placené 
parkoviště 

Zákazníkům není 
k dispozici 

parkoviště 

Zákazníkům 

není 

k dispozici 
parkoviště 

INTERIÉR 

Je pizzerie 

rozdělena na 

kuřáckou a 

nekuřáckou část? 

Ano a 

v nekuřácké 

části není 
cítit kouř 

Ne, pizzerie je 
zcela nekuřácká 

 

Ne, pizzerie je 
zcela nekuřácká 

 

Ano a 
v nekuřácké části 

není cítit kouř 

Ne, pizzerie je 
zcela kuřácká 

 

Ne, pizzerie je 
zcela nekuřácká 

 

Ano a 

v nekuřácké 

části není cítit 
kouř 

JÍDELNÍ LÍSTEK A SAMOTNÝ PRODUKT (PIZZA) 

Pizzerie nabízí 

moţnost 

přidání další 

suroviny k 

pizze 

Pizzerie tuto 

moţnost 

nenabízí 
 

Ano, pizzerie 

tuto moţnost 
nabízí a uvádí i 

ceny surovin 

 

Pizzerie tuto 

moţnost 

nenabízí 
 

Ano, pizzerie 

tuto moţnost 
nabízí a uvádí i 

ceny surovin 

 

Pizzerie tuto 

moţnost 

nenabízí 
 

Ano, pizzerie 

tuto moţnost 
nabízí, ale 

neuvádí ceny 

surovin 

Ano, pizzerie 

tuto moţnost 
nabízí a uvádí i 

ceny surovin 
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OBSLUHA A OBJEDNÁVKA 

Poté co jsem si 

sedl ke stolu, 

mě obsluha 

oslovila 

s nabídkou 

Ihned Do 5 minut Do 5 minut Do 5 minut Ihned Do 5 minut Do 5 minut 

 

Obsluha se mě 

po předání 

jídelního lístku 

zeptala na mé 

přání 

Za více jak 10 

minut od 

předání 

jídelního lístku 

 

Do 10 minut 

od předání 

jídelního lístku 

 

Do 10 minut 

od předání 

jídelního lístku 

 

Do 10 minut od 

předání 

jídelního lístku 

 

Do 10 minut 

od předání 

jídelního 

lístku 

 

Do 10 minut od 

předání 

jídelního lístku 

 

Do 10 minut 

od předání 

jídelního 

lístku 
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Příloha č. 4  Historie pizzy 

 

Historie pizzy 

 Kdo doopravdy před tisíci lety z hrubě rozemletého obilí upekl na ţhavých kamenech 

placku, která by se dala označit za pramáti všech pizz, to uţ se zřejmě nezjistí. Určité je to, ţe 

koláče z jednoduchého obilného těsta znali staří Egypťané, Římané a další národy. Receptura 

pizzy začala doznávat změn aţ po objevení Ameriky, kdy se v Evropě začala pěstovat rajčata. 

Rajčatový protlak i samotná rajčata se staly nezbytnou součástí kaţdé pizzy. K její větší 

oblibě a chuti přispělo i rozšíření výroby sýrů. Původní název pro tenký plochý koláč z 

kynutého těsta pokapaný olivovým olejem a obloţeným česnekem byl "picea". Vznikl v okolí 

Neapole, kde na začátku 18. století začaly vznikat i první specializované pizzerie. Pizza se 

pekla v malé peci nebo troubě. Tradiční oblohou byl (a dosud je) sýr mozzarella vyrobený z 

buvolího a kravského mléka. 

  Dalším mezníkem pizzy byl rok 1899, kdy byla pizza připravena známým 

neapolským pekařem na letní slavnost pro královnu Margheritu Savojskou. Pizza byla 

upravena v italských národních barvách - červená rajčata, smetanově bílý sýr mozzarella a 

zelené lístky čerstvé bazalky. Pizza slavila velký úspěch a na počest královny byl recept 

pojmenován Margherita. Pizza se stala oblíbenou v celé zemi a vznikly její nové přílohy - 

kromě mozzarely a rajčat i klobása, salámy, šunka, chřest, vejce a mnoho dalších. Rozvoj 

pizzy nastal i na americkém kontinentu, kde si italští přistěhovalci technologii výroby 

uzpůsobili.  

 Pizza se postupně stala po celém světě i fast food jídlem, začalo se prodávat také 

pizzové těsto, později i mraţená pizza. Stále však platí, ţe nejlepší pizza je připravovaná 

tradičním způsobem v unikátní peci na pizzu a z čerstvých surovin. [25] 

http://www.kurzy.cz/akcie-usa/fastenal-co-7509/
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Příloha č. 5   Fotogalerie interiéru pizzerie Gastria 

 

 

Zdroj: [31] 

Zdroj: [31] 
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Příloha č. 6  Fotografie a technické parametry stolní lampy Finelux 

 FNLED-18BPT-OR 

 

 

    Zdroj: [21] 

 

Technické parametry: 

Zdroj světla: LED 

Počet LED: 12 

Napájení: tuţková baterie 3x11 1,5 V, max 0,06Wx12 [21] 
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Příloha č. 7   Mapa s vyznačenými pizzeriemi 

 

Zdroj: [27] 
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Příloha č. 8    Poţadavky na hygienické normy v restauracích 

 

Poţadavky na hygienické normy v restauracích 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo spolu s resortem zdravotnictví novelu 

hygienické vyhlášky, která přinese značné zjednodušení hygienických poţadavků pro 

restaurační zařízení. Novelou budou zrušeny paragrafy, které se týkaly například stavebních 

poţadavků, zásobování vodou, sanitárního zařízení či uchovávání pokrmů. Zanikne tak 

například lhůta pro prodej teplých pokrmů do čtyř hodin po jejich výrobě. 

 

 

NOVÁ ÚPRAVA NEVYŢADUJE: 

- dodrţování čtyřhodinové lhůty pro výdej teplých pokrmů po jejich dokončení, 

- bezdotykové baterie, 

- dodrţování některých stavebních poţadavků na provozovny: plocha na jednoho 

zaměstnance, minimální světlá výška pracoviště podle velikosti podlahové plochy, 

minimální mnoţství vzduchu na jednoho zaměstnance podle typu práce, 

- dodrţování minimálního mnoţství přiváděného venkovního vzduchu, 

- stanovení počtu záchodů podle počtu zaměstnanců, 

- striktně oddělené skladování a zpracování jednotlivých druhů potravin- 

KRITICKÉ BODY 

 

 Povinností provozovatele je zavést postup zaloţený na systému kritických bodů 

HACCP. Tedy nikoli nařízení vyhlášky 137, kdy kaţdá provozovna měla mít zavedený plný 

systém bodů. Nyní se musí zavést pouze některý z postupů zaloţených na HACCP. Pro ty 

nejjednodušší případy, provozy s nejmenším rizikem, stačí doloţit splnění minimálních 

poţadavků na bezpečnost potravin. Hospodský by tedy například měl nakupovat suroviny od 

bezpečného dodavatele, tedy ne někde na trhu nebo zvěřinu od pytláka. 

 

 Z konkrétních technologických poţadavků se v nové právní úpravě klade důraz na 

dodrţení takzvaných tepelných řetězců. Co má být teplé, nechť je teplé po celou dobu, a co 

má být studené, tak ať je studené, protoţe skutečné nebezpečí kontaminace se rapidně zvyšuje 
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v pásmu teplot mezi deseti a padesáti stupni Celsia. Minimální teplota u teplých pokrmů je 

stanovena na 65 stupňů Celsia. Nemusí se tedy dodrţovat čtyřhodinová lhůta pro vydávání 

teplých pokrmů po jejich výrobě, ale musí dodrţovat takzvané tepelné řetězce. To znamená, 

ţe se musí udrţet jídlo při teplotě nad 65 stupňů anebo ho šokově zchladit pod deset stupňů. 

 

 Další moţnost je zavedení takzvané správné hygienické a provozní praxe. Namísto 

toho, abychom dennodenně měřili a zaznamenávali teploty, tak si prostě vyzkoušíme, ţe na 

konkrétním zařízení bude trvat upečení masa určité velikosti při určité teplotě tolik a tolik 

minut. 

 

 Aţ třetí moţností je pak zavedení plného systému kritických bodů, který vyţaduje po 

provozovateli, aby se sám zamyslel nad svým provozem a zkusil odhalit, kde je to riziko 

nejvyšší. To znamená, ţe si sám podle svého uváţení označí nějaký bod za kritický a stanoví 

nějakou konkrétní hodnotu, teplotu či čas. Podle nové hygienické úpravy uţ nebudou tak 

striktní poţadavky na oddělené skladování a zpracování jednotlivých druhů potravin. Hlavním 

cílem je zabránit kříţové kontaminaci, které je moţné zabránit odděleným pracovištěm pro 

kaţdý druh suroviny. Není-li to však moţné, dá se to řešit například tak, ţe na určitém 

pracovišti se zpracuje syrové maso, potom bude následovat úklid a sanitace, a teprve poté je 

zde moţná práce s jinou surovinou. [27] 
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Příloha č. 9    Odborné výrazy vyuţívané v současné gastronomii 

 

Amuse bouche – malé porce pokrmů pro povzbuzení chuti, ale i netradiční kombinace 

surovin a chutí. (Lze je nabízet jako malou pozornost podniku v rámci podpory prodeje). 

Bio food – pokrmy osloví zákazníky, kteří pečující o své zdraví. Biopotravina je produktem 

ekologické zemědělství ve smyslu zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství  

a o změně zákona č. 368/1992 Sb. Biopotraviny nesmějí být vyprodukovány za účasti hnojiv 

minerálního původu, hormonů, pesticidů a geneticky změněných organismů. Biopotraviny 

nemohou obsahovat přídatné látky pouţívané v potravinářství (É-čka a další stabilizátory, 

pojiva atd.). 

Convenience Food – polotovary, pohodlně připravené pokrmy, průmyslově předpřipravené 

pokrmy a potraviny, které ulehčují práci v kuchyni. Konvenience je moţné pouţívat  

s ohledem na technologie zpracování, sloţení apod. (rozhodně nejsou vhodné do vysoké 

gastronomie). 

Ethno Food – jsou pokrmy připraveny tradičním způsobem a zdravě.  To znamená, ţe jsou 

pouţity regionální, čerstvé potraviny a koření.  Ethno food můţe být připraven v nejrůznějších 

národních kuchyních, ale jde také o pokrmy rozličných kultur spojených společným původem 

a kulturními znaky např. z oblasti Asie, Mexika, Andalusie apod. 

Fast Food – příprava pokrmů, servis – podání a také konzumace (spotřeba) probíhají  

ve stejném čase, na stejném místě popř. lze odnést jídlo  zabalené s sebou. Mnohdy je vše 

konzumováno ve stoje nebo při chůzi. 

Finger Food – v zámoří se tak nazývají pokrmy, které se konzumují rukou.  V Evropě jsou 

takto nazývány pokrmy, ke kterým nepodáváme příbory. Trend provázející všechny etnické 

směry, ať se jedná o španělské tapas, americké Appetizers, nebo asijské Dim Sum.  Malá 

sousta drţená prsty a pojídaná z ruky. Uvedený způsob nabídky malých soust má své vyuţití 

např. při coktail party a wine party. 

Functional Food – mohli bychom to přeloţit jako funkční potraviny nebo také strava  

s léčivými účinky. Pokrmy, které mají vysokou výţivnou hodnotu s obsahem účinných látek 
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jako například vitaminů, vlákniny, probiotických,  ale i dalších zdraví prospívajících látek. 

Bohuţel mnohdy jde o modifikované potraviny. 

Fun Food a Fancy Food – doslovný překlad by zněl poněkud neobvykle asi jako ozdobné – 

zábavné potraviny.  Tento směr vyjadřuje show – tvůrčí a kreativní činnost  kuchaře   

a zároveň  designera, který se při výrobě pokrmů vyuţívá kreativitu. Prvořadá je kvalita 

pouţitých surovin, která předstihuje kvantitu. Jedná se o atraktivní a dokonalý pokrm.   

    

Fusion cuisine – jedná se o gastronomický styl  při kterém je základem tradiční regionální 

kuchyně obohacená netradiční exotickou kuchyní. Zjednodušeně jde o směs pokrmů 

připravovaných pomocí vzájemně promíchaných tradičních postupů. Zde je velký prostor pro 

oţivení regionálních receptů v české kuchyni. Tento styl vyţaduje velké mistrovské 

schopnosti při spojování dvou nebo více gastronomií např: mexické nebo francouzské 

kuchyně, dálnovýchodní, středomořské nebo japonské a argentinské.  Příkladem je mistr 

Nobu, který aplikoval tento směr zaloţený na japonských tradicích, čerstvosti ve spojení se 

světovým kuchařským uměním (culinary arts)  ve stejnojmenných  - NOBU restauracích 

mnoha světových metropolích. 

Hand Held Food  nebo také Handheld Food – jde o pouţití různých sloţek potravy  

představující snadné přenesení a uchopení pokrmů např. „jedlým obalem“.  Ideální pro náhlý 

pocit hladu při cestování nebo při sledování sportovního zápasu na stadionu apod. Styl 

koresponduje s místními tradicemi. Můţe jít také o menu v tomto stylu. 

Instinct Food – naše instinkty mohou pozitivně i negativně reagovat na jednotlivé sloţky 

potravy. Směr, který můţe pomoci alergikům, ale i dalším skupinám spotřebitelů potravy, 

která je vybírána s ohledem na naše instinkty.  Můţe jít o nezpracované potraviny i výrobky. 

Pokrmy a nápoje jsou posuzovány podle čichu, vzhledu, chuti a pečlivě vybírány s ohledem 

na preference případně odpor k něčemu konkrétnímu.  

Junk Food – pokrmy tohoto typu nabízí podniky rychlého občerstvení v podobě smaţených  

a sladkých pokrmů bez vyţivovací hodnoty. Dr. Michael Jacobson – mikrobiolog 

(vegetarián),  v roce 1972 zaloţil Centrum pro vědu a zdraví (USA) a označil tímto výrazem 

uvedené pokrmy, které dále označil jako podřadné jídlo a prázdné kalorie. 
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Lego food, puzzle food – pokrmy zejména v kategorii  cukrářských výrobků a atraktivních 

dezertů. Sladké lahůdky jsou sestaveny z drobných prvků s vyuţitím kuchařovy kreativity  

s dokonalým aranţmá na talíři. Novel Food - nové druhy potravin, surovin a pochutin, které 

do nynějška nebyly ve stravování známy nebo nebyly konvenčním způsobem připravovány. 

Slow Food - jedná se o vytváření menu o více menších chodech, které vytvářejí společně  

s nápoji harmonický laděný celek – pro některé jde o gastronomický záţitek. Výrobci  

a restaurace se spojili v hnutí s cílem protestu proti rychlému občerstvení (zapojilo se více neţ 

122 zemí).  Cílem je zachovat kulturu stravování a stolování s ohledem na regionální tradice  

a zdraví.  

Wellness food – jde o zdravý přístup ke stravování, který je spojen s fyzickým i duševním 

zdravím. Přiměřená výţiva se skládá z vyváţeného mnoţství základních ţivin: sacharidů, 

tuků, bílkovin, vitamínů, minerálů a vody. Některé zdroje uvádějí, ţe z 80% ovlivňujeme 

zdraví sami a pouze z dvaceti procent působí dědičné dispozice a okolní vlivy. Zdravý ţivotní 

styl zahrnuje: nekouření, zdravá výţiva (přiměřené mnoţství, pestrá a vyváţená), pohybová 

aktivita, pouze limitované mnoţství alkoholu. [19] 

 


