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1 Úvod 
 

V dnešní době je velký rozmach v oblasti kavárenství. S kavárnami se setkáváme, dá 

se říct, na každém rohu. Lidé v nich často hledají místo, kde se mohou setkávat se svými 

přáteli nebo si jen odpočinout od hektického života u šálku kávy. Při narůstajícím počtu 

nových kaváren se stává čím dál víc obtížnějším se od sebe navzájem odlišit. Kavárny nabízí 

stejné nebo obdobné produkty, proto by každé jejich rozhodnutí mělo být strategicky 

promyšleno a využito jako jejich hlavní konkurenční výhoda. Majitelé kaváren se proto snaží 

co nejvíce zaujmout zákazníky buď výbornou kávou, příjemným prostředím nebo 

nejrůznějším společenským vyžitím.  

Diplomová práce se zabývá analýzou konkurence kaváren ve městě Krnov. Město 

Krnov bylo vybráno z důvodu místa bydliště autorky. Cílem práce je charakterizovat všechny 

kavárny, které se nachází ve zmiňovaném městě a dále analyzovat jejich 

konkurenceschopnost. Na základě výsledků výzkumu bude určena nejhůře hodnocená 

kavárna, pro kterou budou dále navrhnuta doporučení, které by ji měly pomoci zvýšit její 

konkurenceschopnost.  

Kavárny budou zkoumány prostřednictvím metody mystery shopping, kdy výzkum 

bude prováděn z pohledu fiktivního zákazníka. Tento zákazník bude hodnotit kavárny podle 

hodnotícího listu s předem stanovenými kritérii. Každé z těchto kritérií bude dále obodováno 

podle předem určené škály. Kromě těchto primárních dat budou dále využita sekundární data 

a informace získané přímo od obsluhy kaváren.  

Diplomová práce bude rozdělena do několika části. První část se zaměřuje na 

charakteristiku trhu kaváren. V ní je blíže specifikována historie kavárenství, nové trendy v 

této oblasti, podrobněji jsou zde také kavárny popsány a nakonec je provedena analýza 

makroprostředí. Další kapitola se týká teoretických východisek analýzy konkurence, které 

jsou zaměřeny nejen na konkurenci, ale také na marketing služeb. Část metodiky a sběru dat 

přibližuje přípravnou a realizační fázi celého marketingového výzkumu. Kapitoly analýza 

konkurence a návrhy a doporučení jsou pro práci stěžejní. Po analýze zjištěných výsledků se 

pro nejhůře hodnocenou kavárnu doporučí změny, které by měla provést pro zvýšení její 

konkurenceschopnosti.   
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2 Charakteristika trhu kaváren 
 

Kapitola je v první části věnována kavárenství, jeho historii a novým trendům. Dále 

jsou zde blíže popsány kavárny, které se nachází ve městě Krnov. Druhá část se zabývá 

určením makroprostředí.  

 

2.1 Historie kavárenství 

 

 První kavárny se objevily již počátkem 16. století v Arabských zemích. Do Evropy 

pronikly až v polovině 17. století. O prvních českých kavárnách se dochovaly záznamy 

z počátku 18. století v Brně a v Praze. Evropské prvenství kavárenství drží Itálie a její kavárna 

Café Florian v Benátkách. Kavárny byly již od počátku považovány jako nové životní formy 

velkoměstského života. Majiteli byly umisťovány blíže ke středu města, na nejrušnější ulice a 

všude tam, kde vznikaly křižovatky společenského života. Nejprve měli lidé ke kávě 

negativní postoj, proto ji úřady zakazovaly a prodávala se jen v lékárnách za vysoké ceny. 

Kavárny byly dříve vnímány jako přepychové zařízení a samotná káva byla velmi drahá. Ze 

začátku byly kavárny brány jako módní výstřelek pro bohaté, ale postupně se vyčleňovaly 

jako zařízení pro širší vrstvu obyvatel. Během rozvoje velkoměst a jejich kultury se kavárny 

změnily v místa uvolnění, zábavy a odpočinku. Tendencí bylo odlišit se od ostatních a svou 

kavárnu zviditelnit, proto v některých hrála živá hudba, hrál se kulečník nebo šachy a v jiných 

se scházeli nejrůznější umělci, spisovatelé, novináři aj. Nad šálkem kávy si sdělovali novinky 

ze světa a činili důležitá rozhodnutí. Staré tradiční kavárny se od těch nových moc neliší. 

Kavárny jsou stále místem setkávání i loučení (Pössl, 2010).  

 

 

2.2  Kávová asociace, o.s. 

 

 Kávová asociace s působností v Česku a Slovensku vznikla na přání lidí, kteří pracují 

v oboru kávy a cítili zde určitý problém, který spočívá v nedostatečné znalosti standardů 

v kávové gastronomii. Zákazníci se setkávají s různými názvy kávy v nápojovém lístku a 

mnohdy ani neví, jaký nápoj si vlastně objednávají. Proto vznikla tato asociace, která chce 

sjednotit standardy podložené skutečnými odborníky a dále je šířit mezi veřejnost. 
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 Kávová asociace má v dnešní době 122 členů. Je tvořena majiteli pražíren, distributorů 

kávy, baristů a dalších. Tento počet členů však nemusí být konečný, asociace je otevřena 

všem odborníkům i spotřebitelům. Pořádá různé soutěže a workshopy na témata týkající se 

přípravy, pražení a podávání kávy. Své aktivity by chtěli rozšířit a zajímat se o přístupy 

různých firem či institucí v oboru kávy a upozorňovat na nekalé praktiky na trhu. Lákavá je 

pro ně i spolupráce s Českou barmanskou asociací, s dalšími odbornými asociacemi z oboru 

gastronomie v Česku a na Slovensku a s mezinárodními kávovými asociacemi (Foral, 2012a). 

Káva je tak oblíbeným nápojem, že se zrodil i její svátek. Je nazýván jako 

Mezinárodní den kávy a slaví se 1. října. Vznikl v Rakousku a později se slavil také 

v Německu a u nás. Tento den se rozhodlo velkolepě oslavit Brno, které je označováno za 

mekku kavárenské tradice a kultury. Akci pořádalo Kulturarium, o. s. a KAVA TEAM, s.r.o. 

ve spolupráci s Kávovou asociací, o. s. Týdne kávy 2011 se zúčastnilo 77 kaváren, které se 

v rámci festivalu prezentovaly svým zákazníkům. Poskytovaly příznivcům kávy slevy, cenově 

výhodné balíčky speciálních druhů káv, zákusků a ochutnávky. Mnozí pořádali kávové 

večery, workshopy, koncerty a výstavy. Týden kávy Brno provázela také městská hra 

Kolkolem. Ta vedla místy, kde stávaly věhlasné kavárny meziválečného období. Návštěvníci 

si užili příjemnou procházku spojenou s detektivním příběhem (Foral, 2012b).  

 

2.3 Internetové kavárny 

 

 Internetové kavárny jsou v poslední době velkým trendem a jsou velmi populární. 

Platí se v nich nejen za to, co zákazník zkonzumuje, ale také za jeho strávený čas. U každého 

stolu je počítač připojený na internet a hosté tak mohou komunikovat s ostatními. Čím déle 

zákazníci v kavárně zůstávají, tím lépe (Kotler, 2005).  

 Úřad pro veřejné informační systémy a sdružení BMI připravili projekt Veřejný 

internet. Modrá samolepka s písmenem „i – veřejný internet“ je vylepena na dveřích a oknech 

internetových kaváren a jiných organizací a označuje místa, kde se lze připojit na internet. 

Umožní to občanům získat snadnější orientaci o těchto místech a o jejich počtu. Samolepky 

jsou k získání bezplatně, již o ně požádalo přes 130 institucí. Nejčastějšími byly knihovny a 

internetové kavárny. Úřad pro veřejné informační systémy vyhledává a zpracovává nová data 

pro rozvoj informačních systémů veřejné správy. BMI sdružuje firmy a jednotlivce, kteří se 

zajímají o rozvoj internetu (MaM.IHNED.CZ, 2013).  
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2.4 Kavárny ve městě Krnov 

 

 Krnov je menší město v Moravskoslezském kraji. I přesto, že je město malé, nabízí 

svým obyvatelům dostatek místa pro setkávání s přáteli, odpočinek a pohodu u šálku kávy. Na 

Obr. č. 2.1 můžete vidět rozmístění místních kaváren. Obyvatelům, kteří bydlí ve středu 

města, jsou k dispozici hned čtyři kavárny, a to Bauerova kavárna, Malé café, Calé Club 

Romano a Moses. Pátá kavárna Café Justicie je odlehlejší, ale zato přístupnější obyvatelům na 

kraji města. Fotografie kaváren si můžete prohlédnout v Příloze č. 1. 

 

 

 

Obr. č. 2.1 Mapa kaváren ve městě Krnov 
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2.4.1    Café club Romano 

 

 Café club Romano je první kavárnou města Krnov, jejíž provoz byl zahájen roku 

2004. Nachází se v části krnovského zámku, která byla přistavěna roku 1886. Dříve tyto 

prostory sloužily jako koňské stáje. Majitelkou kavárny je podnikatelka Eva Soldátová, která 

se stará o její chod. 

Otevírací doba:   po-čt    7:00 – 21:00 

       pá      7:00 – 23:00   

       so      9:00 – 22:00 

       ne      9:00 – 21:00 (Informační centrum Krnov, 2012).   

Do kavárny jsou dva vchody, přičemž jeden nabízí bezbariérový přístup. Interiér je 

prostorný, hostům však není vyhrazena nekuřácká část. Je laděn do teplých barev, jako je 

oranžová a hnědá. Kavárna nabízí zákazníkům možnost připojení wifi. 

Přímo v areálu krnovského zámku je venkovní posezení, které má jak otevřenou tak 

zastřešenou část, které lze využít v případě nepříznivého počasí. Krytá část je vybavena 

vyhřívacími lampami, které jsou využívány při chladných večerech. Součástí terasy je prostor 

určený dětem, kde si mohou hrát, zatímco si maminky vychutnávají kávu. Hosté mají 

možnost využití parkoviště, které se v zámeckém areálu nachází.  

 Nápojový lístek nabízí zákazníkům možnost výběru různých druhů kávy, jiných 

teplých nápojů, alko a nealko nápojů a koktejlů. Hosté si mohou ke kávě také objednat 

moučník, který je daný den nabízen. Obsluha může připravit i zmrzlinové poháry nebo tousty. 

Platit se zde dá také prostřednictvím stravenek.  

 Kavárna Cafe club Romano nemá své webové stránky a ani se nijak neprezentuje na 

sociálních sítích, což je v této době velkou nevýhodou.  

 

 

2.4.2    Bauerova kavárna 

 

 Bauerova kavárna je otevřena od roku 2011, ale prostory ve kterých je umístěna, byly 

vybudovány již v roce 1588. Kavárna je pojmenována po Leopoldu Bauerovi, slavném 

krnovském rodákovi a předním evropském architektovi. Svůj památník má umístěn přímo 
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před touto kavárnou. Cílem majitele Rudolfa Čady bylo propojení historie, umění a 

kavárenské činnosti (Bauerova Kavárna Krnov, 2011). 

 Interiér kavárny je zcela jiný, než je obvyklé. Provozovatel dokázal využít předností 

historického objektu. Je výrazná různými klenbami a zajímavými stavebními prvky. Je 

rozložena do tří částí. V zadní části je hostům poskytnuto intimní posezení u krbu v přítmí. 

Tato část slouží jako nekuřácká. Prostřední část nabízí šachový stůl s ručně vyřezávanými 

figurkami. A v přední části mohou hosté pozorovat za velkými okny dění ve městě. Prostor je 

doplněn dekoracemi, jako jsou dřevěné sochy, svícny na každém stole a velká vinotéka. 

V objektu je možné se připojit k bezdrátové síti wifi a u každého stolu je zásuvka. Před 

kavárnou je venkovní posezení, které mohou hosté využít v teplých slunečných dnech. 

Bezbariérový přístup je umožněn pouze na venkovní terase. Do prostoru kavárny se hosté 

dostanou po třech schodech, a proto je handicapovaným lidem vstup velmi omezen. Nedaleko 

kavárny je hostům k dispozici menší parkoviště. 

Otevírací doba:   po-čt    7:00 – 23:00 

       pá      7:00 – 24:00   

       so      9:00 – 24:00 

       ne      9:00 – 21:00. 

 V nápojovém lístku je široká nabídka kávy, dalších teplých a studených nápojů. 

Obsahuje také nealko a alko nápoje, připravují se fresh juices a koktejly. Součástí nápojového 

lístku je nabídka dezertů a moučníků, palačinek, zmrzlinových pohárů, toastů a sýrových 

variací. Hosté si také mohou vybrat z doplňkového sortimentu, který obsahuje oříšky, chipsy, 

olivy apod.  

 Bauerova kavárna obohacuje kulturní život Krnova pořádáním různých výstav a 

společenských akcí, jako je například vernisáž fotografií, houslový koncert, výstava obrazů aj. 

Poslední událostí byla akce, Bauerovou kavárnou zní jazz, kde byl pozvaný DJ a saxofonista. 

Tyto akce jsou velmi oblíbené.  

 Kavárna má své webové stránky, kde mohou hosté nalézt nápojový lístek, fotogalerii, 

kontakty a další užitečné informace. Návštěvníci stránek jsou zde také seznamování o 

konaných akcích. Součástí webových stránek je virtuální prohlídka, která díky videa, ukáže 

návštěvníkům prostředí jak před, tak uvnitř objektu. Bauerovu kavárnu nalezneme na sociální 



 

7 

 

síti facebook, prostřednictvím kterých zve své příznivce k návštěvě kavárny a společenských 

událostí.  

 

 

2.4.3    Café Justicie 

 

 Kavárna Café Justicie se nachází nejdále od centra města Krnov. Majitelkou je Eva 

Soldátová, která rovněž vlastní Café club Romano ve středu města. Majitelka dříve kavárnu 

pronajímala a její nájemci ji vedli pod názvem Café Justýna. Od 1.7.2012 je vedena opět 

majitelkou, která název pozměnila. Již počáteční plán totiž byl název Café Justicie, a to z toho 

důvodu, že se nachází naproti soudu. Do kavárny je umožněn bezbariérový přístup. Zákazník 

má k dispozici menší parkoviště hned u kavárny. Na tomto místě se dříve prodávaly lesnické 

potřeby a velká část se musela přistavět.  

 Otevírací doba kavárny: po – čt  7:00 – 21:00 

        pá – so 7:00 – 23:00 

        ne  10:00 – 21:00 (Informační centrum Krnov, 2012). 

 Interiér kavárny je prostorný a vzdušný. Vymalováno je barvami oranžová a bílá, a na 

zdech jsou dekorativní malby a obrazy. Zákazníci mají zajištěno pohodlí v krémových 

kožených křeslech u dřevěných stolků. Hosté mají k dispozici stylový jukebox, který může 

zpestřit chvilky strávené v kavárně. Součástí je i venkovní posezení s koutkem pro děti.  

 Nápojový lístek je velmi pestrý. Pro zákazníky je již ráno přichystané snídaňové 

menu, které se nejčastěji skládá z obložených talířů s pečivem, croissanty nebo toasty. 

V nabídce jsou teplé i studené, nealko i alko nápoje a koktejly. Koktejly jsou také vymýšleny 

dle konané události, např. halloween, valentýn apod. Při podávání kávy jsou na pěnu kresleny 

obrázky, pro lepší prezentaci. Vedle nápojového lístku je pro hosty připraven i lístek 

s denními zákusky, moučníky a poháry. Velkým lákadlem je čokoládová fontána, kdy si host 

může pochutnat současně jak na bílé tak mléčné čokoládě. K fontáně je připraven také talíř 

s nakrájeným ovocem a špejle pro snadné používání (Facebook, 2013). Platbu lze provést také 

prostřednictvím platebních karet.  
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 Kavárna Justicie nemá založené webové stránky, ale prezentuje se prostřednictvím 

facebooku, kde návštěvníci stránky naleznou momentální akce a novinky, které jsou zde 

pořádány. V kavárně je také možnost připojení se k internetu.  

  

2.4.4    Malé cafe  

 

 Kavárna Malé café se nachází přímo v centru v podloubí historického domu města 

Krnov. Díky historickému rázu se tady zachovaly obloukové klenby. Dříve tyto prostory 

sloužily jako prodejny dekorace a květin. Provozovatelkou je Jana Rachůnková. 

 Otevírací doba:     po – čt 9:00 – 20:00 

         pa – so 9:00 – 24:00 

         ne  zavřeno. 

 Prostory kavárny jsou velmi malé, tvaru úzkého podlouhlého obdélníku. V kavárně je 

k dispozici pouze šest stolů, a z toho dva jsou barového typu. Bar je na poměrně malou 

kavárnu dosti velký, zabírá zde čtvrtinu plochy. Interiér je laděn do šedé barvy a zdi jsou 

obloženy kamenem. Součástí kavárny je i vinný sklípek, ve kterém jsou uloženy kvalitní 

archivní vína. Pro zákazníky jsou ve sklípku přichystány stoly a příjemná atmosféra, při které 

si mohou vína vychutnat. Nevýhodou je zde větší chlad. V teplých dnech je zákazníkům 

k dispozici venkovní posezení, které se nachází v podloubí domu. Tento prostor není příliš 

velký, proto venkovní terasa čítá pouze čtyři stoly.  

 Nápojový lístek je stylově upraven a nabízí zákazníkům široký sortiment, na kterém si 

mohou pochutnat. Součástí lístku je velký výčet různých druhů káv, čajů a jiných teplých 

nápojů. Zákazníci mají možnost si vybrat z nejrůznější alko a nealko nápojů. Nabídnuty jsou 

také moučníky ke kávě a slané pečivo. S nápojovým lístkem je předkládám i vinný lístek, 

který obsahuje velkou nabídku jak českých tak i zahraničních vín.  

 Kavárna je pouze nekuřácká. Je zde umožněn bezbariérový přístup, ale díky 

stísněnému prostoru je pohyb uvnitř pro osoby tělesně postižené na vozíčku velmi obtížný. 

Kavárna se nijak neprezentuje prostřednictvím sociálních sítí ani webových stránek. 

V prostoru kavárny je možnost připojení k síti wifi.  
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2.4.5    Moses 

 

 Kavárna Moses je umístěna nedaleko centra města Krnov. Je to nově otevřená kavárna 

od dubna roku 2012 dvěma majiteli, Jiřím Mattou a Petrem Michnou. V blízkosti se nachází 

hypermarket, tudíž je zákazníkům k dispozici velké parkoviště. Kavárna je koncipována 

pouze jako nekuřácká.  

 Otevírací doba kavárny je: po-čt  7:30 – 21:00 

pá  7:30 – 22:00 

so  9:30 – 22:00 

ne  9:30 – 20:00 (Facebook, 2013).  

 Kavárna není příliš velká, ale i přesto nabízí hostům spoustu míst k sezení, která jsou 

vkusně rozmístěna a oddělena ozdobnými skleněnými plentami. Nabízí také bezbariérový 

přístup, který je v dnešní době již nutností. Interiér je laděn do červené barvy s jednou zlatě 

vymalovanou stěnou. Stoly jsou vyrobeny z tmavě hnědého dřeva, u kterých jsou bílá kožená 

křesla. Při vstupu do kavárny upoutá zákazníka velký bar podsvícený bílým světlem. Prostor 

je doplněn květinami a v určitých intervalech zde probíhá výstava obrazů, které si mohou 

hosté u obsluhy i zakoupit. Součástí kavárny je venkovní terasa. 

 Nápojový lístek je v současné době v tzv. rekonstrukci. V nejbližší době chtějí 

majitelé provést jisté změny. Při nahlédnutí do lístku jsou v nabídce kávy a jiné teplé nápoje, 

nealko i alko nápoje, zmrzlinové poháry a jiné pochutiny, jako jsou například mandle, kešu 

oříšky a olivy. Ke kávě si mohou hosté objednat zákusky, které jsou čerstvé dováženy vždy 

v úterý a pátek. Nápojový lístek také obsahuje nabídku vín, která ovšem není moc využívána. 

A to z důvodu vysoké ceny a úzkého výběru vín. Kavárna, jako jedna z mála, nabízí fresh 

juices a domácí ice tea. V budoucnu by měl nápojový lístek dále obsahovat alko i nealko 

koktejly. Hosté zde mají možnost platby kartou.  

 Kavárna Moses se propaguje pouze přes facebook. Hosté mohou využít připojení 

k internetu, kdy si u obsluhy vyžádají heslo k připojení.  
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2.5 Analýza makroprostředí 

 

Makroprostředí představuje nepředvídatelné vlivy okolí, které na naši činnost působí 

neustále a proměnlivě. Nelze je ovlivnit, proto je důležitá neustálá snaha se jim přizpůsobit. 

Vlivy makroprostředí lze rozčlenit do hlavních šesti oblastí, a to na demografické, 

ekonomické, legislativní, přírodní, inovační a sociálně-kulturní prostředí (Kozel, 2006).  

 

2.5.1 Demografické prostředí 

 

Analýza konkurence kaváren je realizována ve městě Krnov, proto jsem se zaměřila na 

ukazatele týkající se právě tohoto města. Podle údajů Českého statistického úřadu mělo město 

Krnov 24 658 obyvatel ke dni 31. 12. 2011, což je ve srovnání s předcházejícími deseti roky 

nejméně. Počet obyvatel se tedy postupně snižuje. Přírůstek obyvatel byl v roce 2011 

záporný, celkově úbytek o 200 osob. Největší úbytek obyvatel byl zapříčiněn stěhováním, a to 

133 osob. Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2011 byl ve městě Krnov 41,6 roku (Český 

statistický úřad, 2013).  

Z uvedených údajů je patrné, že město Krnov čelí úbytku obyvatel, a to největšímu za 

posledních deset let. Tento fakt může mít dopad na místní kavárny, které díky tomu mohou 

čelit klesající poptávce. Jsou navštěvovány spíše mladší a střední generací lidí. Průměrný věk 

obyvatel je rok od roku vyšší, což může mít za následek změny v požadavcích zákazníků.  

 

2.5.2 Ekonomické prostředí 

 

Znalost ekonomického prostředí je důležitá, neboť ovlivňuje kupní sílu obyvatel a 

umožňuje odhadnout budoucí poptávku. Průměrná meziroční míra inflace v České republice v 

roce 2012 byla 3,3 %. V předchozím roce 2011 byla 1,9 %, což je podstatně nižší hodnota než 

v roce 2012. (Český statistický úřad, 2013). Tato skutečnost může zapříčinit snížení kupní síly 

obyvatelstva a pro kavárny to může znamenat snížení poptávky. 

Průměrná hrubá mzda v České republice za 3. čtvrtletí roku 2012 byla 24 514 Kč. 

Oproti 3. čtvrtletí roku 2011 je to nárůst o 1,4%. Míra nezaměstnanosti v České republice ke 

dni 31. 12. 2012 činila 9,4 % (Český statistický úřad, 2013). Tyto faktory hrají určitou roli při 
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rozhodování zákazníků o návštěvě kavárny. Mnozí si díky své výši mzdy a případné 

nezaměstnanosti raději kávu připraví doma a tím ušetří.  

 

2.5.3 Legislativní prostředí 

 

Pro všechny druhy podnikání je nutností dodržování zákonů, nařízení, předpisů a 

dalších norem ovlivňující podnikání. Česká republika se 1. května 2004 stala členem 

Evropské unie a musí tudíž dodržovat předpisy Evropského společenství.  

Kavárny nejsou žádnou výjimkou a jsou také povinné řídit se všemi zákony, 

nařízeními, předpisy a normami vztahující se na tento druh podnikání. Mezi hlavní patří 

vyhlášky a normy týkající se hygieny, bezpečnosti potravin, životního prostředí, ochrany 

spotřebitele a další. Přesněji je to například Nařízení Evropského Parlamentu a Rady(ES) č. 

852/2004 o hygieně potravin, dále pak vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích 

na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných ve znění vyhlášky č.602/2006 Sb. Další legislativa, která s provozováním kavárny 

úzce souvisí je zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a Nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Hlavním cílem je 

chránit spotřebitele, ale také hájit zájmy celé společnosti.  

 

2.5.4 Přírodní prostředí 

 

Zahrnuje přírodní zdroje, které jsou nezbytné pro výrobu či jinou činnost firmy. 

V dnešní době je kladen velký důraz především na ekologii a nároky na úsporu některých 

druhů surovin a energií, jejich nedostatek a obnovitelnost těchto zdrojů. Ekologie je faktor, 

který se musí respektovat. Výroba a prodej ekologických výrobků často mohou být zátěží, ale 

na druhou stranu tím firmy získávají dobrou pověst (Kozel 2006).  

V tomto případě by se kavárny měly více zaměřit na kvalitu životního prostředí, které 

je v současné době problémem. Měly by se soustředit na nalezení možností jak zajistit větší 

úsporu energií a jak nepoškozovat životní prostředí.  
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2.5.5 Inovační prostředí 

 

Zavádění nových technologií umožňuje zvyšovat produktivitu práce, 

konkurenceschopnost a snižovat náklady. Pro podnik je důležité sledovat neustále změny 

v technologiích.  

Díky dokonalejším technologiím se zkracuje čas vyřízení objednávky a dříve se tím 

uspokojí přání zákazníka. V případě kaváren lze pomocí technologií zkrátit čas přípravy 

různých druhů nápojů, a to modernějšími přístroji a kávovary. Ulehčit práci personálu dokáží 

nové pokladny, které již bývají ve stylu dotykových obrazovek. Nabízejí také přehledný účet, 

ve kterém se vyzná jak personál, tak i zákazník. V poslední době je často využívána k platbě 

platební karta. Kavárna by tedy měla být vybavena terminálem pro platební karty.  

 

2.5.6 Sociálně-kulturní prostředí 

 

V současné době je velmi populárním trendem navštěvovat kavárny. Lidé si zde 

užívají chvilky odpočinku nebo uskutečňují obchodní setkání a jednání. V České republice se 

zvýšila konzumace kávy, lidé si rádi připlatí a vychutnají kvalitní kávu. Tyto chvilky strávené 

u šálku kávy se stávají každodenním rituálem v jejich životě.  

Sociálně-kulturní prostředí má zásadní vliv na nákupní a spotřební chování konečného 

spotřebitele. Především se to týká postoje k výrobkům, reklamě, firmě, nebo motivace ke 

spotřebě. Stále více roste význam vzdělání, které se hlavně týká úrovně příjmů obyvatel. To 

může ovlivnit návštěvnost kavárenských zařízení. V mnoha zemích se nákupní chování řídí 

náboženstvím. V České republice je převážná většina ateistů, tudíž tento faktor není třeba 

tolik sledovat (Kozel, 2006).  
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3 Teoretická východiska analýzy konkurence 
 

Kapitola je věnována dvěma částem, a to konkurenci a marketingu služeb. Blíže je 

popsána identifikace konkurence, její analýza a konkurenční výhoda. V části, která se věnuje 

marketingu služeb, jsou specifikovány vlastnosti služeb, marketingový mix ve službách a 

řízení kvality služeb. 

 

3.1 Identifikace konkurence 

 

 Konkurenci lze rozlišit dle matice identifikace konkurentů Obr. č. 3.1, která 

konkurenty rozděluje do čtyř skupin, a to na potencionální, přímé, nepřímé a v zárodku. 

Matice je založena na dvou faktorech, a to na společném trhu a podobnosti schopností. Faktor 

společného trhu znamená, jak si konkurenti konkurují na společných trzích, a to hlavně 

z hlediska uspokojení zákaznických potřeb. Faktor podobnost schopností ukazuje silné 

stránky firem, nakolik jsou firmy schopné uspokojit potřeby trhu (Blažková, 2007).  

 

 

 

Obr. č. 3.1 Matice identifikace konkurentů 

Zdroj: Blažková, 2007 (autorem upraveno) 

 

 

 Přímí konkurenti mají oba faktory velmi vysoké a jsou schopni uspokojit potřeby 

daného trhu. Potencionální konkurenti mají podobné schopnosti, ale nepůsobí na stejném trhu. 

Jejich faktory jsou v zárodku velmi malé. Nejsou to konkurenti v současné době, ale je nutno 

je monitorovat do budoucna. Poslední skupinou jsou konkurenti nepřímí, kteří se vyskytují na 
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stejném trhu, ale podobnost schopností je malá. Této skupině by se mělo věnovat více 

pozornosti, neboť se mohou snadno stát našimi přímými konkurenty (Blažková, 2007).  

 

3.2 Analýza konkurence 

 

 Analýza konkurence je důležitou součástí plánovacího procesu, kdy firma identifikuje 

své přímé, nepřímé a potenciální konkurenty. Slouží firmě k pochopení jejich konkurenčních 

výhod, nevýhod a strategie konkurentů. Z analýzy lze předpovědět reakci konkurentů na 

marketingová rozhodnutí dané firmy. Mohou podle ní definovat strategii, která jim 

v budoucnu přinese konkurenční výhodu. Analýza konkurence zvyšuje povědomí o možných 

příležitostech a hrozbách (Blažková, 2007).  

Společnost sleduje tři základní proměnné při analýze konkurence. První je tržní podíl 

na cílovém trhu, druhá je podíl na mysli zákazníka, což znamená, zda si zkoumanou 

společnost zákazník vybaví jako první. A poslední je podíl srdce, zda zákazníci dávají 

přednost dané společnosti (Kotler, 2003). Dalšími prvky, které se zkoumají v analýze 

konkurence, jsou odvětví, ve kterém daná firma pracuje, dále pak klíčové prvky konkurenční 

pozice a základní prvky strategie, kterou se firma řídí. Při zkoumání odvětví se firma hlavně 

zaměřuje na ziskovost, bariéry vstupu a výstupu, tempo růstu a intenzitu konkurence. 

Klíčovými prvky je míněna velikost firmy, přístup k technologiím, kvalifikace a jiné. Každá 

společnost zpracovává jen ty části, které jsou pro ni relevantní (Přibová, 1998). 

 Postup při analýze konkurence: 

1) Identifikace konkurenční firmy – konkurenti se mohou definovat dle podobného 

produktu a ceny, za kterou je nabízejí. Také dle odvětví nebo funkční konkurence, kdy 

se firmy snaží uspokojit stejné potřeby zákazníků. 

2) Zjištění cílů konkurence – mezi cíle většinou nepatří pouze zisk, a proto je potřeba se 

soustředit i na další možné cíle, jako jsou například růst podílu na trhu, cash flow, 

technologie, služby a jiné.  

3) Identifikace konkurenčních strategií – firmy, které mají podobné strategie, jsou 

považovány za největší konkurenty. Pro důslednou identifikaci konkurenční strategie 

je nutné znát kvalitu produktu, jejich vlastnosti a marketingový mix, služby pro 

zákazníky, distribuční a cenovou politiku, strategii prodeje a komunikační programy 

konkurentů.  
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4) Hodnocení silných a slabých stránek konkurence – informace pro toto hodnocení jsou 

zpravidla zjišťována ze sekundárních zdrojů, kdy je nutné sesbírat co nejvíce možných 

informací. Lze provést primární šetření mezi zákazníky nebo dodavateli. A v poslední 

době je také velmi často využíván benchmarking.  

5) Odhad reakce konkurenta – je nutné dobře porozumět mentalitě konkurenta. Každý z 

nich reaguje odlišně a na jiný podnět. Pokud firma odhalí, jak se konkurenti projevují, 

získá velkou výhodu a ví kdy zaútočit a kdy se naopak bránit.  

6) Které konkurenty napadnout a kterým se vyhnout – firma může napadnout slabší 

konkurenty, což pro ni bude méně náročné, ale získá málo. Nebo může napadnout 

silnějšího konkurenta a v případě úspěchu získá hodně, ale bude to pro něho mnohem 

časově i finančně náročnější (Kotler, 2007).  

 

 

3.3 Konkurenční výhoda 

 

 Každá firma si musí nalézt něco specifického, co ho odlišuje od ostatních a co nelze 

kopírovat. Musí definovat svou konkurenční výhodu. Konkurenční výhoda by měla být 

udržitelná pro určitý čas, jedinečná, cenná a nenapodobitelná (Blažková, 2007).  

 K nalezení konkurenční výhody lze použít matice Obr. č. 3.2, která bere v potaz 

relativní náklady a odlišnosti produktů. Postavení firmy je v matici závislé na schopnostech 

vytvořit bariéry vstupu, rozpoznání značky a produktu, distribuce, ceny a jiných faktorů. 

 

 

Obr. č. 3.2 Matice nalezení konkurenční výhody 

Zdroj: Jakubíková, 2008 (autorem upraveno) 
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 Udržení zvláštnosti je pozice, kdy jsou relativní náklady i stupeň odlišení vysoké. 

V tomto případě firma uvádí na trh nový jedinečný produkt za vyšší cenu. 

 Výjimečný prospěch představuje pro firmu vynikající příležitost k úspěchu. Relativní 

náklady jsou nízké a naopak stupeň odlišení je vysoký. Firma disponuje výjimečným 

produktem, který může konkurovat jakoukoliv cenou. 

Víra v rostoucí trh nezajišťuje vždy konkurenční výhodu. Firma má vysoké relativní 

náklady a nízkou diferenciaci. Jedinou šancí na úspěch je rychlý růst trhu. 

Udržení cenové výhody je pozice, kdy jsou nízké jak relativní náklady, tak odlišení 

firmy. Výrobky jsou podobné konkurenčním produktům a jediná možnost je udržet si 

cenovou výhodu (Jakubíková, 2008).  

 

 

3.4 Marketing služeb 

 

V marketingu je služba definována jako „ akt nebo výkon, který může jedna strana 

nabídnout jiné straně a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví 

čehokoliv. Příprava služby může, ale nemusí, být spojena s fyzickým výrobkem. Jak tvrdí 

Hesková (2012, s. 9).“ 

 Firmy se mohou odlišit od konkurence prostřednictvím hmotných a nehmotných prvků 

nabídky. Rozlišujeme pět kategorií nabídky: 

1. Čisté hmotné zboží – výrobek není spojen s žádnou službou. 

2. Hmotné zboží doprovázení jednou či více službami – ke koupenému výrobku jsou 

dále nabízeny určité služby, jako je dodání zboží, oprava a údržba, školení uživatelů 

apod. 

3. Hybridní nabídka – to znamená, že se nabídka skládá stejnou měrou ze zboží i služeb. 

Jako příklad lze uvést restaurace, kavárny či maloobchody.  

4. Služba doprovázena drobným zbožím – služba je zde hlavní složkou a zboží pouze 

službu doprovází. Příklad lze uvést na aerolinkách, které poskytují hlavně přepravní 

služby, ale cestování s nimi zahrnuje i jídlo, pití, časopisy a jiné hmotné výrobky.  

5. Čistá služba – např. finanční či poradenské služby (Kotler, 2007). 
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3.4.1    Vlastnosti služeb 

 

 Základními vlastnostmi, které definují služby, jsou nehmatatelnost, neoddělitelnost, 

proměnlivost, pomíjivost a nemožnost ji vlastnit.  

 Nehmatatelnost služby je vlastnost, kterou nemůžeme vnímat fyzickými smysly, nelze 

ji prohlédnout před koupí ani vyzkoušet. Ta může vyvolat u zákazníka určitý typ nejistoty. 

Proto je důležité klást důraz na kvalitu, cenu, reference, reklamu, aj., ve kterých mohou 

zákazníci hledat hmatatelné důkazy ke snížení nejistoty (Hesková, 2012).  

 Neoddělitelnost služby znamená, že ji nelze oddělit od jejího poskytovatele. Pokud je 

poskytována zaměstnancem, tak se stává součástí dané služby (Kotler, 2006). Poskytovatel se 

se zákazníkem setkává v místě, které je zároveň místem výroby i spotřeby. Vždy zákazník 

nemusí být přítomen po celou dobu poskytování služby, jako je např. příprava jídla 

v restauraci. Naopak v některých případech je vazba mezi poskytovatelem a zákazníkem 

natolik silná, že i malá změna může mít vliv na výsledný efekt a zákazník dále nebude službu 

realizovat (Vaštíková, 2008). 

 Proměnlivost služeb je spojená s kvalitou a se subjekty, které ji poskytují. Zákazník 

nemusí vždy obdržet stejnou kvalitu poskytované služby. Velkou roli zde hraje chování 

zaměstnanců, které nelze vždy předvídat. Zákazník by měl vnímat příjemný a profesionální 

přístup ze strany poskytovatele. V opačném případě by k ní zákazník získal určitou nedůvěru 

a nejistotu. Nejčastějšími opatřeními proti těmto situacím je školení a trénink zaměstnanců. 

Pro udržení určitého standardu poskytované služby mohou být prováděny monitoringy 

pracovníků a zkoumání spokojenosti zákazníků (Hesková, 2012).  

 Pomíjivost znamená, že službu nelze skladovat, uchovávat a znovu prodávat nebo 

vracet. V některých případech lze nekvalitně poskytnutou službu reklamovat a dostat za ni 

náhradu nebo slevu, například v restauraci za nekvalitní jídlo. Avšak někdy je problém ji 

reklamovat a nahradit, například u prohraného soudního sporu nebo účes u kadeřnice. 

Nástrojem pro zmírnění pomíjivosti služeb by měla být snaha sladit nabídku a poptávku 

(např. rezervační systémy) a stanovit pravidla pro vyřizování stížností zákazníků (Vaštíková, 

2008).  

Při poskytování služeb zákazník nezískává žádné vlastnictví. Zákazník má pouze 

právo na poskytnutí služby. Příkladem toho může být půjčení auta v autopůjčovně, kde 
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získává zákazník právo na užívání automobilu na určitý čas. V tomto případě je důležité 

zdůrazňovat výhody nevlastnění služby, například u hotelového ubytování (Vaštíková, 2008).  

 

3.4.2    Marketingový mix ve službách 

 

 Marketingový mix je soubor nástrojů, jejichž hlavním cílem je uspokojit potřeby 

zákazníků a přinést dané firmě zisk. Původní marketingový mix se skládal ze čtyř prvků 4P – 

produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace. Avšak díky vlastnostem služeb pouze 

tyto prvky nestačily. Proto byl marketingový mix rozšířen o další 3P, a to o materiální 

prostředí, lidé a procesy (Vaštíková, 2008).  

 

Produkt 

 Produkt je vše, co je nabízeno spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných i nehmotných 

potřeb. Hlavním prvkem, který definuje službu, je její kvalita. Významnou roli zde také hraje 

značka, která je v mnohých případech rozhodujícím faktorem nákupu služby. Existuje více 

úrovní produktů: 

 základní, či obecný produkt – základní služba 

 očekávaný produkt – vše co zákazník očekává při nákupu dané služby. Při koupi 

letenky cestující očekává i určité služby (obsluha v letadle, včasný přílet apod.) 

 rozšířený produkt – představuje pověst podniku poskytující službu, jejich spolehlivost 

a odpovědnost 

 potenciální produkt – nové definování produktu, které by mělo přilákat další 

zákazníky a rozšířit možnosti použití produktu (Hesková, 2012). 

 

Cena 

 Cenová rozhodnutí jsou velmi důležitá pro vnímání hodnot a kvality služeb 

zákazníkem a hrají významnou roli při budování image. Díky tomu, že je služba nehmotná, se 

cena stává důležitým ukazatelem kvality. Zákazník při rozhodování o službě přihlíží 

k celkovým nákladům a porovnává ceny s cenami konkurence. Základní cíle při rozhodování 

o ceně dané služby jsou přežití podniku, maximalizace zisku a prodeje, návratnost investic 

(Hesková, 2012) 
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Distribuce 

 Hlavní složkou distribuce je usnadnění přístupu zákazníka ke službě. Rozhoduje se o 

jejím umístění a o tom zda budeme službu poskytovat sami nebo využijeme zprostředkovatele 

(Vaštíková, 2008).  

 Výběr místa je závislý na stupni interakce služby. První stupeň je, když zákazník jde 

k poskytovateli, dostaví se do kanceláře, na letiště, vlakové nádraží apod. V druhém stupni jde 

poskytovatel k zákazníkovi. Zde se jedná o služby spojené s opravami a údržbami domácností 

zákazníků. A poslední stupněm interakce je, kdy transakce probíhá na dálku, např. po telefonu 

nebo pomocí e-mailu (Hesková, 2012). 

 

Marketingová komunikace 

 Marketingová komunikace spotřebitelům pomáhá lépe se orientovat na trhu a hodnotit 

nabídku služeb. Důležitou roli zde hraje positioning, který má za cíl umístit se v mysli 

potenciálních zákazníků jako kvalitní služba zcela odlišná od konkurence. Při tvorbě účinné 

komunikace se musí vycházet z šesti pravidel prezentace služeb. Ta musí poskytovat 

hmatatelné důkazy, musí být vysvětlena a správně pochopena. Mělo by být dosaženo 

diferenciace komunikace, kdy lze využít firemní značku, symboly, způsob balení apod. 

Podniky poskytující služby by měli slíbit jen to, co mohou splnit. Dále vsadit na ústní podání 

a přímou komunikaci zaměstnancem. Veškeré komunikační prostředky jsou obsaženy 

v komunikačním mixu. Za jednotlivé nástroje tohoto mixu je považována reklama, podpora 

prodeje, přímý marketing, osobní prodej, event marketing a sponzoring (Hesková, 2012).  

 

Lidé 

 Při poskytování služeb dochází ke kontaktu zákazníka se zaměstnanci, kteří dané 

služby poskytují. Proto mají přímý vliv na jejich kvalitu. Organizace by měly klást důraz na 

správný výběr zaměstnanců, měly by poskytovat rozšíření jejich vzdělání a motivovat je. 

Stejně důležité je i stanovení pravidel, podle kterých by se měli zaměstnanci chovat ke svým 

zákazníkům (Vaštíková, 2008). 

 Zaměstnance lze rozčlenit do čtyř skupin Obr. č. 3.3, podle toho jaký mají vztah 

k marketingovému mixu a jak častý mají kontakt se zákazníkem.  
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Obr. č. 3.3 Role zaměstnanců a jejich vliv na zákazníky 

Zdroj: Ostrožná, 2009 (autorem upraveno) 

 

Kontaktní pracovníci musí znát organizaci velmi dobře. Mají přímý vztah 

k marketingovému mixu a jsou v častém kontaktu se zákazníkem. Můžeme zde zařadit 

obchodní zástupce nebo profesory na školách. Obsluhující pracovníci nemají přímý vztah 

k marketingovému mixu, ale také se vyznají v dané problematice. Bývají komunikativní, 

přátelští a vlídní, jedná se o studijní referentky, recepční nebo spojovatelky. Kontaktní 

pracovníci se podílí na koncepci marketingového mixu, ale nemají kontakt se zákazníkem. 

Jedná se často o majitele společnosti, děkana nebo šéfkuchaře. Poslední skupinou jsou 

podpůrní pracovníci, kteří nic neovlivňují, ale podílejí se na výsledcích. Nebývají v přímém 

kontaktu se zákazníky. Mezi tyto pracovníky patří uklízečky, údržbáři, technici (Ostrožná, 

2009).  

 

Materiální prostředí 

 Materiálním prostředním se snažíme u zákazníka vyvolat určité dojmy, které získává 

při vstupu do prostoru, ve kterém je služba poskytována. Podniky se snaží vytvořit příjemné 

prostředí, do kterého se zákazníci budou rádi vracet, budou ochotni čekat ve frontě a 

příznivěji přijmou případné zvýšení ceny. Tyto skutečnosti se mohou stát konkurenční 

výhodou podniku (Hesková, 2012).  

 Mezi prvky materiálního prostředí můžeme zařadit rozvržení prostoru, zařízení 

interiéru, osvětlení, vzduch (klimatizace, vůně), barvy a značení. Důkazem kvality služby je i 

oblečení zaměstnanců, které je typické pro sítě organizací poskytujících služby (Hesková, 

2012).  
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Procesy 

 Procesy představují interakci mezi zákazníkem a poskytovatelem služby a podrobněji 

se zaměřujeme na to, jakým způsobem je služba poskytována. Zákazník by nikdy neměl 

odcházet nespokojen, to může zapříčinit zbytečné čekání u lékaře nebo v restauraci apod. Je 

nutné analyzovat procesy, klasifikovat je a postupně zjednodušovat jednotlivé kroky 

(Vaštíková, 2008).  

Lze charakterizovat tři systémy procesů, a to masové, zakázkové a profesionální 

služby. U masových je nízká osobní interakce, tudíž lze nahradit pracovní síly automatizací 

(finanční služby, stravovací služby). Zakázkové se značí vysokou přizpůsobivostí k potřebám 

zákazníka. Patří zde služby opraven, montážní služby a některé osobní. Profesionální služby 

poskytují specialisté dané služby s vysokým zapojením poskytovatele i příjemce. Vyžadují 

vysokou kvalifikaci poskytovatele, jsou to např. právnické, zdravotnické a poradenské služby 

(Vaštíková, 2008).  

 

 

3.5 Řízení kvality služeb  

 

 Podniky by měly mít vždy snahu odlišit se od konkurence. Jedním ze způsobů je trvalé 

poskytování vyšší kvality než konkurenti. Vynikající kvalita služeb také přináší vyšší tržby a 

zisky. Tyto investice sebou však nesou i vyšší náklady, ale ve výsledku se to vyplatí, protože 

podnik může získat více loajálních klientů. Klíčem je snaha překonat očekávání zákazníka. 

Zákazníci mají poté sklon se k provozovatelům znovu vracet. Jejich udržení je pro podnik 

nejlepším ukazatelem kvality a schopnosti. Poskytovatelé služeb mají za prvotní cíl zjistit, 

jaké očekávání zákazníci mají. Kvalitu služeb lze definovat obtížněji než kvalitu výrobku, a to 

díky jejich vlastnostem. Navzdory těmto obtížím je možné kvalitu služeb změřit. Hodnocení 

je výsledkem porovnání toho, co zákazník očekával, s tím, co opravdu obdržel (Kotler, 2007).  

 Zákazník při hodnocení kvality služeb využívá obvykle kritéria, které lze sloučit do 

pěti základních oblastí: 

 hmotné prvky – vzhled zařízení a budov, oblečení a vzhled zaměstnanců, komunikační 

materiály,  

 spolehlivost – přesnost výkonu služby, uspokojení potřeby spojené se službou, 
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 schopnost reakce – reagovat na požadavky zákazníků, vstřícnost,  

 jistota – zdvořilost, důvěryhodnost, bezpečnost, kvalifikace,  

 empatie, pochopení – pochopení potřeb a přání zákazníků, přístup ke službě, dobrá 

komunikace (Vaštíková, 2008).  
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4 Metodika sběru dat 
 

 Kapitola se věnuje metodice shromažďování dat, která je nezbytná pro zpracování 

analýzy konkurence. Marketingový výzkum zahrnuje dvě fáze, a to přípravnou a realizační. 

 

4.1 Přípravná fáze 

 

 V přípravné fázi se zabýváme určením cíle výzkumu, zdroje informací, využitou 

metodou a plánem výzkumu, časovým harmonogramem a rozpočtem výzkumu. 

 

4.1.1    Cíl výzkumu 
 

 Hlavním cílem výzkumu je definování a analyzování všech kaváren ve městě Krnov a 

zjištění jejich konkurenceschopnosti. Na základě výsledků výzkumu se určí nejhůře 

hodnocená kavárna a pro ni se dále navrhnou doporučení na zvýšení konkurenceschopnosti.   

 

4.1.2    Zdroje informací 
 

 Jako zdroje informací byla použita jak sekundární, tak primární data. Sekundární data 

byla získána prostřednictvím webových stránek kaváren, na sociálních sítích Facebook nebo 

na oficiálních stránkách města Krnov. Primární data byla získána na základě marketingového 

výzkumu prostřednictvím metody mystery shopping v níže uvedených kavárnách. Před 

samotnou metodou jsem získala doplňkové informace od obsluhy v kavárnách.  

 V následující tabulce č. 4.1 jsou uvedeny základní informace kaváren ve městě Krnov. 

 

Tab. č. 4.1 Kavárny města Krnov 

Název kavárny Adresa Kontakt 

Café club Romano Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov 725 481 355 

Bauerova kavárna Hobzíkova 9/3, 794 01 Krnov 603 741 079 

Café Justicie Revoluční 62, 794 01 Krnov 724 809 806 

Malé café Zámecké náměstí 14, 794 01 Krnov 775 985 334 

Moses Říční okruh 28, 794 01 Krnov 775 755 912 
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4.1.3    Využitá metoda  

 

Výzkum je proveden pomocí metody mystery shopping, kdy člověk (mystery shopper) 

provádějící daný výzkum, navštíví v našem případě kavárnu, předstírá zájem o danou službu a 

zaznamenává si potřebné poznatky z návštěvy. Tato metoda je v dnešní době velmi 

využívána, neboť jsou při ní získávány reálné výsledky, které nejsou nijak zkreslené. 

Pracovníci totiž nevědí, že je kavárna hodnocena, tudíž nemohou poupravit nebo změnit své 

chování k zákazníkům. Je zde popisován reálný stav, se kterým se zákazník setkává. 

Nevýhodou jsou však vysoké požadavky na mystery shoppera, který musí být pozorný a 

hlavně nezaujatý vůči dané kavárně. Veškeré skutečnosti musí být schopen zaznamenat 

během krátké doby, aniž by zaměstnanci cokoliv zpozorovali. Při použití této metody se musí 

respektovat určitá pravidla. Je důležité se vyhnout jakémukoliv narušení soukromí 

zkoumaných osob, nesmí jim být přivozena žádná újma. Mystery shopping musí být prováděn 

tak, aby nebránil lidem v práci a nijak je neomezoval (Boučková, 2003).  

 

4.1.4    Plán výzkumu  
 

Metoda mystery shopping využívá hodnotící list (viz Příloha č. 2). Ten obsahuje deset 

skupin kritérií, které budou hodnoceny. Těmito skupinami jsou exteriér a interiér kavárny, 

personál, nápojový lístek, produkt, cena, možnost platby, sociální zařízení, společenské 

aktivity a marketingová komunikace.  

 Výzkum byl prováděn vždy v odpoledních hodinách všedního dne. V každé kavárně 

byla objednána káva Latté Macchiato a k ní moučník dle nabídky, a to z důvodu porovnání 

chuti a kvality.  Poté bylo vše zaznamenáno do hodnotícího listu.  

 

4.1.5    Časový harmonogram 
 

 Tabulka č. 4.2 představuje přehled dílčích aktivit výzkumu, které byly realizovány 

v určitých časových intervalech.  
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Tab. č. 4.2 Časový harmonogram 

Činnost Říjen 

2012 

Listopad 

2012 

Prosinec 

2012 

Leden 

2013 

Únor 

2013 

Březen 

2013 

Definice cíle 

výzkumu 
X      

Plán 

výzkumu 
 X X    

Sběr dat   X X X  

Zpracování 

dat 
   X X  

Analýza dat     X X 

Návrhy a 

doporučení 
     X 

 

 

4.1.6    Rozpočet výzkumu 
 

 Rozpočet výzkumu se skládal především z nákladů za útratu v jednotlivých kavárnách. 

Další menší peněžní výdaje byly spojené s tiskem a kopírováním hodnotících listů. Jiné 

výdaje při realizaci výzkumu nevznikly. 

 

Tab. č. 4.3 Náklady za výzkum 

Výdaje Částka 

Útrata v kavárnách 400,- Kč 

Tisk a kopírování hodnotících listů 25,- Kč 

Celkem 425,- Kč 
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4.2 Realizační fáze 

 

 Realizační fáze zahrnuje sběr dat, jejích zpracování a následnou analýzu.  

 

4.2.1    Sběr dat 
 

 Sběr jak sekundárních, tak primárních dat probíhal v měsících prosinec roku 2012, 

únor a březen roku 2013. Údaje byly získávány prostřednictvím návštěv kaváren ve městě 

Krnov. 

 Kavárny byly hodnoceny dle kritérií stanovených v hodnotícím listu. Pro hodnocení 

kritérií bylo nutné, stanovit si hodnotící škálu. Byla zvolena škála 0-3, kdy 0 znamená 

nevyhovující stav a 3 vyhovující stav. Některá kritéria byla hodnocena pouze ano či ne. 

V tomto případě bylo ano ohodnoceno 3 body, tj. vyhovuje danému kritériu a ne 0 body, 

nevyhovuje. 

 

Tab. č. 4.4 Hodnotící škála 

Škála Body 

Nevyhovuje 0 

Spíše nevyhovuje 1 

Spíše vyhovuje 2 

Vyhovuje 3 

Ne 0 

Ano 3 

 

 

4.2.2    Zpracování a analýza dat 
 

 Zpracování dat probíhalo v měsících leden a únor roku 2013. Získané informace byly 

zpracovávány v programu MS Word a MS Exell. Následná analýza dat probíhala v měsících 

únor a březen 2013. Analýza spočívala ve vyhodnocení získaných dat z mystery shoppingu.  

 

 



 

27 

 

5 Analýza konkurence 
 

 Kapitola je věnována analýze výsledků, které byly shromážděny prostřednictvím 

metody mystery shopping. První část je zaměřena na podrobnější vyhodnocení dat 

z hodnotícího listu, který je uveden v Příloze č. 2. V druhé části pak celkové výsledky 

hodnocených kaváren.  

 

5.1 Analýza výsledků mystery shoppingu 

 

 Kavárny ve městě Krnov byly hodnoceny podle hodnotícího listu, který definuje deset 

kategorií, a to exteriér, interiér, personál, nápojový lístek, produkt, cena, možnost platby, 

sociální zařízení, společenské aktivity a marketingová komunikace. V následujících grafech 

budou kavárny barevně odlišeny tak, jak je uvedeno na Obr. č. 5.1.  

 

 

Obr. č. 5.1 Barevné odlišení kaváren  

 

5.1.1 Exteriér 
 

 Prvním hodnoceným parametrem je exteriér, který byl rozčleněn na dalších sedm 

podbodů. Nejvyšší možný získaný počet bodů pro tento parametr je 21. První čtyři kritéria, 

umístění kavárny, vzhled, barva a čistota, mohly být obodovány nulou až třemi body. Zbylá 

tři, parkoviště, venkovní posezení a bezbariérový přístup, nulou nebo třemi body, pokud daná 

kavárna kritérium splňuje.  
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Obr. č. 5.2 Průměrné hodnoty kritérií parametru Exteriér 

 

Z grafu (Obr. č. 5.2) lze vyčíst, že všechny kavárny splňují kritérium venkovního 

posezení, které je nejvíce využíváno v slunných dnech. V současné době je nezbytné, aby 

každá kavárna či jiná instituce umožňovala přístup i tělesně postiženým osobám na vozíčku. 

Z krnovských kaváren tuto nutnost splňují čtyři z pěti hodnocených. Bauerova kavárna je ta, 

která bezbariérový přístup svým zákazníkům neumožňuje. Lidé na vozíčku mohou sice využít 

v teplých dnech venkovního posezení, ale do kavárny je jim bez pomoci přístup omezen. 

Přímé parkoviště u kavárny nenabízí Bauerova kavárna a Malé café, zákazníci však mohou 

využít prostory pro parkování vzdálené od kaváren cca 5 minut. 

 Čistota před a okolo kavárny je klíčovým prvkem, kterého chce každá kavárna docílit. 

Již při příchodu musí mít zákazník pocit, že si vybral správně. Málokterý zákazník by si 

vybral zřízení, které již zvenčí vypadá nevzhledně. Nejvíce bodů v tomto případě získala 

Bauerova kavárna, zbylé získaly po dvou bodech. Bauerova kavárna je umístěna přímo na 

krnovském náměstí, proto je zde čistota nutností. Vzhledově působí nejlépe Bauerova kavárna 

a Café Justicie. Bauerova kavárna je součástí historické budovy, tudíž její vzhled nesmí 

narušovat historický dojem celého objektu. Vzhled Café Justicie je naopak modernějšího 

pojetí. 

Umístění kavárny má velký vliv na její návštěvnost. Kromě kavárny Café Justicie jsou 

všechny umístěny přímo nebo blízko centra. Café Justicie je umístěna v krnovské časti Pod 

Bezručovým vrchem, nacházející se ve směru na město Bruntál.  

 



 

29 

 

 

Obr. č. 5.3 Porovnání kaváren při parametru Exteriér 

 

 Obr. č. 5.3 porovnává hodnocené kavárny podle parametru Exteriér. Maximálního 

počtu 21 bodů nedosáhla žádná z kaváren. Bodové rozdíly tohoto parametru byly nepatrné. 

Avšak nejlepšího hodnocení dosáhla Café Justicie, která parametr splnila na 81 %. Nejnižší 

hodnocení získaly Malé café a Bauerova kavárna, ty splnily daný parametr na 67 %, což také 

není špatný výsledek.  

 

5.1.2 Interiér 
 

 Parametr interiér je členěn na devět dílčích kritérií a každá kavárna může získat 

maximálně 27 bodů. Prvních šest kritérií bylo hodnoceno v rozmezí nula až tři body. Těmito 

kritérii byly velikost, rozmístění stolů, styl kavárny, dekorace, příjemná hudba a čistota. 

Sledováno bylo také, jestli kavárna nabízí denní tisk či časopisy a zda existují prostory určené 

pro kuřáky a nekuřáky. V případě existence byly uděleny tři body, v opačném případě nula 

bodů.  
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Obr. č. 5.4 Průměrné hodnoty kritérií parametru Interiér 

 

 Z Obr. č. 5.4 je patrné že ve všech kavárnách hrála příjemná hudba, která může 

v zákazníkovi navodit líbivý pocit a rád se do kavárny zase vrátí. Z 90 % bylo ve všech 

kavárnách čisto, jen Café club Romano byla hodnocena hůře. Stůl i nápojový lístek na pár 

místech lepil a byl mírně špinavý, proto nižší hodnocení. Personál by měl vždy dbát na čistotu 

celého interiéru, zákazník se pak bude v tomto prostředí cítit lépe.  

Stylově jsou nejlépe hodnoceny Moses a Bauerova kavárna, kdy každá z nich je úplně 

jinak stylově řešena. Bauerova kavárna je umístěna v historické budově, tudíž je výrazná 

svými klenbami a zajímavými stavebními prvky. Použitý materiál je v případě této kavárny 

dřevo a kámen. Na rozdíl od Bauerovy kavárny je Moses moderně zařízená. Majitelé využili 

lesklého materiálu, moderních kožených křesel a skleněných zástěn. Nejhůře hodnocenou 

kavárnou, co se týče stylu je Café club Romano, kde nebyla provedena v posledních letech 

rekonstrukce a těžko tak může konkurovat ostatním kavárnám.  

Prostorově největšími kavárnami jsou Café club Romano a Café Justicie, naopak 

nejmenší prostory má jak již název napovídá Malé café. I přes možnost využití svého prostoru 

nemá Café club Romano a Café Justicie vyčleněn nekuřácký prostor. Mnohdy to může být 

problém, hlavně v případě Café club Romano, kdy bývá její prostor často značně zakouřen a 

pro nekuřáky je to velmi nepříjemné. Oproti tomu jsou kavárny Moses a Malé café zcela 

nekuřácké, kouření je zpřístupněno pouze na venkovní terase. Rozhodnutí o pouze nekuřácké 

kavárně je také částečně riskantní. Mnoho lidí si právě u kávy rádi zakouří, a proto by tyto 



 

31 

 

kavárny nenavštívili. Za to Bauerova kavárna nabízí prostory jak kuřácké, tak nekuřácké. 

Oproti všem ostatním to představuje značnou výhodu. Ve všech hodnocených kavárnách mají 

zákazníci k dispozici denní tisk či jiné časopisy.  

 

 

Obr. č. 5.5 Porovnání kaváren při parametru Interiér 

  

 Jak je patrné z Obr. č. 5.5 nejlepšího hodnocení dosáhla Bauerova kavárna, které 

k plnému počtu chyběly pouze dva body. Maximálně možný dosažený počet bodů byl v tomto 

případě 27. Nejhorší hodnocení obdržela Café club Romano, která dosáhla pouhých 17 bodů. 

V tomto parametru je značně znevýhodněna oproti konkurujícím kavárnám.  

 

5.1.3 Personál 
 

 V parametru Personál mohla každá hodnocená kavárna získat maximálně 18 bodů. 

Všechna kritéria byla hodnocena v rozmezí od nuly do tří bodů. Hodnocen byl počet 

zaměstnanců, jejich vzhled a chování k zákazníkovi, odbornost obsluhy, doba obsloužení 

zákazníka a jak dlouho personálu trvá vyřízení objednávky. 
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Obr. č. 5.6 Průměrné hodnoty kritérií parametru Personál 

 

 První zkoumané kritérium bylo, obsazení kavárny dostatečným počtem personálu, aby 

zákazníci nemuseli dlouho čekat na obsloužení a svou objednávku. Nejhůře toto kritérium 

splňovala Café Justicie, kde byl viděn problém v malém počtu zaměstnanců na poměrně 

velkou kavárnu. Obdobný problém byl spatřen i v Café club Romano, která sice měla 

k dispozici brigádnici, ta však neměla příliš velkou praxi, tudíž k plynulému chodu kavárny 

moc nepřispívala. U zbylých byl shledán ideální počet obsluhujícího personálu. U kritéria 

vzhled, získala plný počet pouze Bauerova kavárna. Její zaměstnanci jsou oblečeni do 

černých kalhot a košile s bílou kravatou. Obsluha u zbývajících byla také slušivě oblečena, 

většina z nich měla trička s reklamou určitého druhu alkoholického nápoje a černé nebo jiné 

kalhoty. Tyto kavárny byly obodovány dvěma body.  

 Chování personálu bylo ve všech kavárnách slušné a příjemné. Při příchodu hosty 

vždy přivítali a při odchodu se s nimi rozloučili. Všem, kromě kavárny Malé café byly 

uděleny tři body. Malé café obdržela méně bodů z důvodu, že při větším zjišťování nabídky 

vín personál působil tak, že je tímto vyptáváním obtěžován. Nebyl zcela informován o celé 

nabídce, proto musel další informace dále zjišťovat. To se odvíjí i při hodnocení odbornosti 

personálu, kdy tato kavárna získala pouze jeden bod. Odbornost personálu nebyla příliš velká. 

Menší odbornost byla spatřena i v Café club Romano a v kavárně Moses. Naopak v Bauerově 

kavárně a v Café Justicii byla odbornost obsluhujícího personálu naprosto bezchybná, 

dokázali okamžitě odpovědět na jakékoliv položené dotazy.  
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 Jako nejhůře hodnocenou kavárnou u kritéria doby obsloužení a rychlosti personálu 

byla kavárna Café club Romano. Neměla dostatek personálu, tudíž se doba obsloužení 

zásadně prodloužila oproti ostatním. Nejdelší čekání však bylo mezi dopitím nápoje a 

objednáním si dalšího. Tato prodleva trvala i deset minut, což může být pro zákazníka velmi 

otravné a může ho to odradit od další konzumace nápojů. Nejlépe hodnocená byla Bauerova 

kavárna, která i přes plnou obsazenost zvládala obsluhovat zákazníky bez jakékoliv delší 

prodlevy. Důvodem byl i dobře promyšlený počet obsluhujícího personálu v dané situaci.  

 

 

Obr. č. 5.7 Porovnání kaváren při parametru Personál 

 

 Z Obr. č. 5.7 lze vypozorovat, že nejlepšího hodnocení dosáhla Bauerova kavárna, 

získala plný počet 18 bodů. Druhou nejlépe hodnocenou byla kavárna Moses, která získala 15 

bodů. Pouze dvanácti body byla ohodnocena Café club Romano, která kritéria daného 

parametru splňovala nejhůře.  

 

5.1.4 Nápojový lístek 
 

 Parametr Nápojový lístek mohl být ohodnocen maximálně 15 body. Je složen z dílčích 

pěti kritérií, které byly hodnoceny nulou až třemi body. V rámci tohoto parametru se 

hodnotila přehlednost nápojového lístku, množství položek, ze kterých je sestaven, dále jeho 
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čistota a vizuální úprava. Nápojový lístek musí být bytelný a nesmí se při vzetí do rukou 

rozpadnout, proto se hodnotila i pevnost vazby.  

 

 

Obr. č. 5.8 Průměrné hodnoty kritérií parametru Nápojový lístek 

 

 Z grafu Obr. č. 5.8 lze vyčíst průměrné hodnoty, které dosáhl parametr Nápojový 

lístek. Co se týče přehlednosti, byl nejlépe ohodnocený nápojový lístek v Bauerově kavárně. 

Je zpracován jasně, srozumitelně a je snadné se v něm orientovat. Vše je přehledně popsáno a 

cenově označeno. Oproti tomu v kavárně Moses je lístek zmatený, některé položky jsou 

přeškrtnuty a je velmi nepřehledný. Důvodem je současná tzv. rekonstrukce nápojového 

lístku. Některé položky by měly být z lístku vyřazeny a některé naopak přidány. Nápojový 

lístek z pohledu množství položek byl nejpřijatelnější v kavárně Moses a Café Justicie. Nebyl 

přehlcen velkou nabídkou nápojů, ale byl dostačující pro výběr zákazníkem. Zbylé 

obsahovaly velké množství různých druhů nápojů a hosté se v tomto množství mnohdy často 

ztráceli. Z tak široké nabídky je občas velmi složité si vybrat, jak se říká „někdy je méně 

více“.  

 Kritérium čistoty nápojového lístku bylo splněno na 80 %. Každá kavárna by měla 

dbát na to, aby zákazník nedostal špinavý lístek, ze kterého si má následně vybrat nápoj. 

Všechny kavárny toto kritérium splnily až na Café club Romano. Ta byla obodována pouze 

jedním bodem, a to z důvodu mírně špinavého a ulepeného nápojového lístku. Stránky byly 

slepené k sobě a nebylo vůbec příjemné na lístek sahat. Zákazníkovi po jeho zhlédnutí často 

zůstávaly ulepené ruce.  
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 Z pohledu úpravy nápojového lístku byla průměrná hodnota kritéria 67 %. Nejhoršího 

hodnocení, a to pouhý jeden bod získala Moses a Café club Romano. U kavárny Moses je 

hlavním důvodem přestavba nápojového lístku, a proto se majitelé příliš nezabývali jeho 

vizuální úpravou. V případě Café club Romano je důvodem spíše nechuť a nezájem lístek 

jakkoliv upravit, aby byl pro zákazníka líbivější. Oba tyto nápojové lístky jsou vytvořeny 

kroužkovou vazbou, a proto jejich pevnost není příliš velká. Často se stránky z vazby 

oddělují, je velmi nestabilní a stránky z něho vypadávají. Maximálním hodnocením, a to třemi 

body byly ohodnoceny Bauerova kavárna a Malé Café. Nápojové lístky těchto kaváren jsou 

zpracovány podle stylu kavárny, tak aby se hodily do celého konceptu kavárny. Mají pevnou 

vazbu a zákazníkovi se v něm lépe listuje. Dvěma body byla ohodnocena nápojová nabídka 

kavárny Café Justicie, která je vytvořena také pevnou vazbou, ale jeho vizuální úprava není 

tak pěkná jak v předešlých dvou zařízeních.  

 

 

Obr. č. 5.9 Porovnání kaváren při parametru Nápojový lístek 

 

 U parametru Nápojový lístek byl maximálně možný dosažený počet bodů 15. Z Obr. č. 

5.9 je možné vidět, že nedosáhly plného počtu o pouhý jeden bod Malé café a Bauerova 

kavárna. Jejich nápojový lístek splňoval nejlépe všechna hodnocená kritéria. O jeden bod za 

nimi se umístila Café Justicie. Jako nejhůře hodnocenými jsou kavárna Moses a Café club 

Romano s pouhými sedmi body.  
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5.1.5 Produkt 
 

 Tento parametr se týká dvou produktů, které byly hodnoceny, a to kávy Latté 

Macchiato a moučníku dle denní nabídky kavárny. U kávy se hodnotila kritéria servírování, 

vzhled, teplota a chuť, kdy byly udělovány nula až tři body. Dále pak, zda byla ke kávě 

podána voda a sladkost. Tato kritéria se ohodnotila buď nulou, nebo třemi body, pokud bylo 

vše splněno nebo ne. U moučníku se hodnotil vzhled a chuť, které byly obodovány nulou až 

třemi body. Maximálně tento parametr mohl získat 24 bodů.  

 

 

Obr. č. 5.10 Průměrné hodnoty kritérií parametru Produkt 

 

 Jak je zřejmé z Obr. č. 5.10 kritéria parametru Produkt byly všechny ohodnoceny 

velmi dobře a získaly více jak 70 %. Kritérium servírování bylo splněno na 80 %. Nejhorší 

hodnocení získala kavárna Café club Romano, která obdržela pouze jeden bod. Servírování 

bylo nesrovnatelné s ostatními kavárnami, obsluhující personál nebyl schopen obejít stůl, ale 

nápoj byl zákazníkovi podáván do jeho rukou. U ostatních bylo servírování v naprostém 

pořádku.  

Nejhůře ze všech bylo ohodnoceno kritérium vzhled kávy. Důvodem bylo ozdobení 

pěny kávy obrázky. V kavárně Café Justicie pěnu kávy zdobí čokoládovým sirupem a kreslí 

na ni kytičky, srdíčka nebo jiné obrázky. Ohodnocení kritéria bylo tedy plným počtem, a to 

třemi body. Zbylé kavárny toto zdobení neprovádí, tudíž bylo hodnocení nižší, a to dva body. 

Ale jinak byl vzhled kávy v pořádku, káva byla rozdělena do tří vrstev, tak jak má. Teplota 
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kávy byla vždy vyhovující, proto bylo kritérium splněno na 100 %. Chuť neodpovídala 

v kavárnách Malé café a Café club Romano. Káva byla mnohem silnější než u ostatních, proto 

bylo její hodnocení o bod sníženo. 

Ve všech kavárnách byla ke kávě podávána nějaká sladkost. Byla to buď sušenka, 

bonbon s různou příchutí nebo malá čokoláda. Součástí kávy by měla být také malá sklenička 

vody na zapití. Toto kritérium bylo splněno na 80 %. Sklenka vody byla podána ke kávě ve 

všude, kromě kavárny Moses. V tomto případě pokud by chtěl zákazník kávu zapít vodou, 

musel by si ji ke kávě zvlášť doobjednat.  

Moučník byl v kavárnách objednáván dle jejich denní nabídky, neboť nebyl shledán 

ani jeden, který by byl ve všech kavárnách stejný. Byly objednány moučníky, cheesecake, 

jablečný štrúdl a tiramisu. Vzhledově nejlépe vypadaly v Bauerové kavárně a Café Justicii. 

Vzhled daného moučníku není však tak podstatný, jak jeho chuť. Chutné byly všechny 

moučníky, až na cheesecake z kavárny Moses. Moučník nebyl čerstvý, byl suchý a nechutnal 

příliš dobře. Proto byla jeho chuť ohodnocena pouze jedním bodem a ostatní body třemi.  

 

 

Obr. č. 5.11 Porovnání kaváren při parametru Produkt 

 

 Na Obr. č. 5.11 lze vidět, že plného počtu 24 bodů dosáhla pouze kavárna Café 

Justicie. Produkt Bauerovy kavárny splňoval také všechna kritéria, avšak vzhled kávy byl 

hodnocen menším počtem bodů a to o jeden, z důvodu estetické úpravy kávy. Nejhůře byla 
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ohodnocena kavárna Moses, a to pouhými 16 body. Oproti ostatním měla v parametru 

Produkt větší nedostatky.  

 

5.1.6 Cena 
 

 Parametr Cena je hodnocen podle tří kritérií, těmi jsou cenová dostupnost, akce 1+1 

pro určité nápoje a menu. Cenová dostupnost je hodnocena nulou až třemi body. Zbylá 

kritéria jsou obodována buď nulou, nebo třemi body, pokud je dané kritérium splněno nebo 

nesplněno. Parametr Cena mohl získat maximálně 9 bodů.  

 

 

Obr. č. 5.12 Ohodnocená kritéria parametru Cena 

 

Plného počtu 9 bodů u parametru Cena dosáhla kavárna Café club Romano, jak lze 

vidět na Obr. č. 5.12. Kavárna je cenově dostupná pro všechny příjmové skupiny, to dokazuje 

skutečnost, že kavárnu navštěvují ve velkém množství i studenti. Nabízí nejrůznější akce typu 

1+1 nebo 2+1, které se týkají především alkoholických nápojů. Častou nabídkou jsou i menu 

akce, ve kterých se objedná káva s moučníkem za zvýhodněnou cenu. Zákazníci si mohou 

vybrat z více menu nabídek, kavárna mívá v nabídce dvě až tři menu. Tyto menu akce 

poskytuje svým zákazníkům i Café Justicie. Speciálně se zaměřuje na snídaňová menu a 

menu kávy. Ceny zde jsou vyšší, proto je cenová dostupnost obodována dvěma body.  
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Bauerova kavárna, kavárna Moses a Malé café neposkytují zákazníkům žádné akce ani 

menu. Může to být považováno za jejich nedostatek, neboť zákazník tyto občasné akce ocení. 

Cenová dostupnost je nejhorší v kavárně Malé café. Ceny jsou zde mnohem vyšší než 

v ostatních kavárnách. Jsou určeny spíše pro střední a vyšší vrstvu obyvatel.  

 

5.1.7 Možnost platby 
 

 Parametr Možnost platby mohl získat maximální počet bodů 9. Kritéria byla 

obodována nulou nebo třemi body, podle toho zda kavárna danou možnost platby umožňuje. 

Hodnocena byla možnost platby hotově, platební kartou a stravenkami.  

 

 

 Obr. č. 5.13 Ohodnocená kritéria parametru Možnost platby 

 

 Možnost platby hotově je samozřejmostí v každé kavárně. Platební kartou lze platit 

v kavárně Moses a Café Justicie. Tato možnost platby je v současné době velmi oblíbená, 

mnoho zákazníků je zvyklá platit platební kartou, a proto tuto možnost uvítá i v kavárně. I 

tato skutečnost může zvýšit návštěvnost daného zařízení. Další možností je platba 

prostřednictvím stravenek, kdy tuto možnost nabízí pouze Café club Romano. Mnoho 

zaměstnanců dostává od zaměstnavatelů stravenky a mohou je uplatnit jak v restauracích, 

obchodech, tak i v kavárnách.  
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5.1.8 Sociální zařízení 
 

 V parametru Sociální zařízení byla hodnocena čistota, vybavení a vůně toalety, dále 

pak zda kavárna zajistila také WC pro vozíčkáře. První tři kritéria byla bodována nulou až 

třemi body a kritérium WC pro vozíčkáře bylo hodnoceno nulou nebo třemi body, pokud se 

zde nachází. Maximálně možný získaný počet bodů byl 12.  

 

 

Obr. č. 5.14 Průměrné hodnoty kritérií parametru Sociální zařízení 

 

 Z Obr. č. 5.14 lze vidět, že všechny hodnocené kavárny mají zařízenou toaletu pro 

osoby na vozíčku. Avšak úplně ne všechny k nim mají umožněn volný přístup. Jak již bylo 

zmíněno, problém nastává u Bauerovy kavárny, kde k samostatnému pohybu těchto osob 

brání vstupní schody.  

 Kritérium čistota bylo splněno na 80 %. Pouze kavárny Café Justicie a Café club 

Romano neobdrželo plný počet bodů. Bylo to z důvodu, že při návštěvě kavárny Café Justicie 

byl na toaletě menší nepořádek. Mýdlo bylo vyteklé na umyvadle a to bylo mírně ucpané. 

Nejhorší stav byl v kavárně Café club Romano, kde byly hlavně po zemi kolem koše 

rozházené papírové ubrousky a u toalety ležely kousky toaletního papíru. Proto byla 

hodnocena z hlediska čistoty sociálního zařízení pouze jedním bodem. Tytéž obdržely méně 

bodů za kritérium vybavení. V Café club Romano nebylo doplněné mýdlo a v Café Justicie 

zase chyběly papírové ubrousky na utírání rukou. Zbylé kavárny byly vybaveny vším, co je 

zapotřebí, nechyběl toaletní papír, papírové ubrousky ani mýdlo.  
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 Vůně je jedním z dalších kritérií v parametru Sociální zařízení, které dosáhlo 

hodnocení 73 %. Kavárna Moses, Malé café a Café Justicie byla obodována třemi body, vůně 

zde nebyla moc intenzivní a nepříjemná. I mýdlo, které bylo k dispozici, mělo příjemnou 

vůni. Naopak Bauerova kavárna byla hodnocena dvěma body, neboť vůně na toaletě byla 

příliš intenzivní a mohla zákazníkovi vadit. Nula body byla hodnocena kavárna Café club 

Romano, která neměla na toaletě žádnou vůni.  

 

 

Obr. č. 5.15 Porovnání kaváren při parametru Sociální zařízení 

 

 Maximálního hodnocení dvanácti bodů parametru Sociálního zařízení dosáhly kavárny 

Moses a Malé café, jak můžete vidět na Obr. č. 5.15. Naprosto splnily všechna kritéria, která 

byla stanovena. Jeden bod z celkového hodnocení ztratila Bauerova kavárna, a to díky příliš 

intenzivní vůně na toaletě. Kavárna Café Justicie získala deset bodů a nejméně obdržela 

kavárna Café club Romano. Měla nejvíce nedostatků a pochybení v této oblasti.  

 

 

5.1.9 Společenské aktivity 
 

 Parametr Společenské aktivity byl rozdělen do dalších pěti kritérií, která byla dále 

obodována. Pokud bylo vše splněno, bylo ohodnoceno třemi body. Pokud kritérium splněno 

nebylo, získalo nula bodů. Z pohledu společenských aktivit byly hodnoceny, zda kavárna 
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pořádá tematické večery, karaoke či živou hudbu nebo výstavu obrazů. Také jestli nabízí 

zákazníkům možnost rezervace. Celkový počet bodů pro parametr Společenské aktivity, který 

mohly kavárny získat, je 15.  

 

 

 Obr. č. 5.16 Ohodnocená kritéria parametru Společenské aktivity 

 

 Z Obr. č. 5.16 můžete vidět, jak se každá z těchto kaváren snaží přilákat jak stávající 

tak nové zákazníky. V současné době je důležité se snažit od konkurence nějak odlišit a 

zalíbit se zákazníkům. Bauerova kavárna a Café Justicie pořádá pro své zákazníky tematické 

akce, jako jsou například valentýnské nebo halloweenské večery. Pro tyto večery jsou 

připravené speciální drinky a je k nim přizpůsobená i výzdoba kavárny.   

 Kavárna Café Justicie má pro zákazníky k dispozici karaoke, kdy mu na požádání 

personál zapůjčí mikrofon a může si zazpívat svou oblíbenou písničku. Při zazpívání prvního 

odvážlivce se zábava přenáší na ostatní hosty a do zpívání se často zapojuje i personál. Je to 

velmi nakažlivé a po chvilce zpívá celá kavárna. Za to Bauerova kavárna pořádá večery 

s živou jazzovou hudbou. Do kavárny je pozván DJ se saxofonistou a ti celý večer hrají a baví 

přítomné zákazníky. Tyto večery jsou velmi oblíbené a dokáží přilákat velkou spoustu hostů.  

 Bauerova kavárna a Moses pořádají výstavy obrazů, které jsou rozmístěny po celé 

kavárně a zákazníci si je mohou prohlídnout. Kavárna Moses nabízí také prodej těchto obrazů 
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u personálu. Všechny hodnocené kavárny nabízí zákazníkům možnost rezervace, která může 

být provedena osobně nebo telefonicky.  

 Jak lze vidět na grafu nejvyšší počet bodů v tomto parametru získala Bauerova 

kavárna, která nabízí svým hostům spoustu společenského vyžití. Hostům zpestřuje večery 

různou tematikou, živou hudbou a výstavou obrazů. V kavárně Café Justicie se hosté také 

nebudou nudit, mohou využít tematických večerů a karaoke. Žádné společenské vyžití 

neposkytuje kavárna Malé café a Café club Romano. Splňují pouze kritérium možnosti 

rezervace.  

 

5.1.10 Marketingová komunikace  
 

 Parametr Marketingová komunikace byl hodnocen z pohledu čtyř kritérií. Prvním je, 

zda má daná kavárna založeny webové stránky. Dalšími jsou, poskytování bezdrátového 

připojení k internetu, a zda se prezentuje na sociální síti facebook. Posledním pak, jestli 

využívá venkovní poutače pro své zviditelnění. V případě, že bylo dané kritérium splněno, 

bylo obodováno třemi body, pokud splněno nebylo tak nula body. Maximální počet bodů, 

který lze získat u tohoto parametru je 12.  

 

 

 Obr. č. 5.17 Ohodnocená kritéria parametru Marketingová komunikace 
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Z Obr. č. 5.17 je patrné, že plného počtu dvanácti bodů nedosáhla žádná 

z hodnocených kaváren. Webové stránky má založené pouze Bauerova kavárna. Ty poskytují 

návštěvníkům veškeré informace o kavárně a jsou neustále aktualizovány. Při konání 

jakékoliv akce se na stránkách objeví pozvánka, která zve hosty k její návštěvě. V současné 

době jsou velmi populární sociální sítě, především facebook. Proto je i toto kritérium zahrnuto 

v parametru Marketingová komunikace. Svou stránku na facebooku má založena Bauerova 

kavárna, Café Justicie a Moses. Stránky kavárny mohou uživatelé facebooku komentovat, 

přidávat své názory a tím také komunikovat s vedením dané kavárny. Tento způsob 

komunikace může znamenat značný přínos, neboť z příspěvků návštěvníků stránek mohou 

své kavárny zlepšovat a přizpůsobovat je přáním zákazníků.  

Všechny hodnocené kavárny umožňují svým zákazníkům bezdrátové připojení 

k internetu. V kavárně Moses je při využití připojení k wifi nutné zadat heslo, které hostovi 

sdělí personál. U ostatních se dá připojit k internetu bez přihlašovacího hesla. Jedním 

z prostředků propagace jsou venkovní poutače, které využívá Café club Romano. Tímto 

poutačem je stojan na kola s názvem kavárny, který je umístěn před kavárnou.  

Z hodnocených, má nejlepší marketingovou komunikaci Bauerova kavárna, která 

získala devět z dvanácti bodů. Kromě venkovního poutače splňuje všechna kritéria daného 

parametru, a to webové stránky, stránky na facebooku a možnost připojení k wifi. Kavárny 

Café Justicie a Moses se prezentují prostřednictvím facebooku a také umožňují bezdrátové 

připojení k internetu. Café club Romano na sebe upozorňuje pouze venkovním poutačem, 

nevyužívá žádné možnosti prezentace na internetu. Nejméně body je ohodnocena kavárna 

Malé café, která může svým návštěvníkům nabídnout pouze možnost připojení k wifi.  

 

 

5.2 Celkové hodnocení mystery shoppingu 

 

 Zvolené kavárny byly hodnoceny na základě hodnotícího listu mystery shoppingu, 

který byl tvořen deseti parametry. Každý byl dále rozčleněn na určitá kritéria, podle kterých 

se daný parametr hodnotil. Byla stanovena hodnotící škála od nuly do tří bodů a maximální 

počet, který mohly kavárny získat za všechny parametry, byl 162 bodů.  
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Obr. č. 5.18 Celkové hodnocení mystery shoppingu 

 

 Obr. č. 5.18 ukazuje konečné výsledky hodnocených kaváren zjištěných metodou 

mystery shopping. Nejlépe hodnocenou je Bauerova kavárna, která z celkového počtu 162 

bodů získala 132 bodů, což je 81 %. Café Justice je druhou nejlépe ohodnocenou kavárnou, 

která získala 124 bodů. Z celkového počtu ztratila 38 bodů. Větší propad v bodování 

zaznamenala kavárna Moses, která z celkového počtu ztratila 53 bodů. Na čtvrté pozici 

v hodnocení se umístila kavárna Malé café, která získala 105 bodů. Nejhůře hodnocenou je 

Café club Romano, která na celkový počet bodů ztrácí 61 bodů. Získala pouhých 101 bodů, 

což je necelých 62 %. 

 V Příloze č. 3 je uveden souhrnný přehled všech získaných bodů v dílčích kritériích za 

jednotlivé kavárny.  
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6 Návrhy a doporučení 
 

 Kapitola je zaměřena na návrhy a doporučení, které budou aplikovány na kavárnu 

Café club Romano. Z celkového hodnocení vyšla jako nejhorší a změny, které budou 

navrhnuty, by měly kavárně přispět k větší konkurenceschopnosti. Veškeré návrhy a 

doporučení vychází z analýzy výsledků mystery shoppingu a jeho hodnocených parametrů. 

Doporučení se týkají parametru interiér, personál, nápojový lístek, možnost platby, 

společenské aktivity a marketingová komunikace. U každé této části je uvedena kalkulace, 

která zobrazuje odhad nákladů, které by kavárna musela vynaložit na uskutečnění 

doporučených změn.  

 

6.1 Návrhy a doporučení k parametru Interiér  

 

V případě parametru Interiér kavárna Café club Romano získala 17 bodů z celkových 

27 bodů. Kavárna funguje již devět let a za celou dobu nedošlo k žádné výrazné změně 

v jejím interiéru. Doporučila bych využít jejího historického umístění v jedné z části 

krnovského zámku, která sloužila jako koňské stáje.  

Nový interiér kavárny by tedy mohl být v historickém stylu s lehkým přizpůsobením 

dřívějším koňským stájím. Podlaha by byla pokryta tmavší dlažbou, zdi obloženy kamenem a 

stoly, židle i bar vyrobeny z tmavého dřeva. Prostor by osvětlovaly tlumená světla a hrála by 

příjemná hudba. Interiér by doplňovaly vkusné dekorace a na každém stole by byl svícen. 

Dále by ji mohly zdobit obrazy či malby z dřívějších dob, aby hosté viděli, jak vypadala tato 

část města v 19. století. Změna celého interiéru je pro kavárnu velmi náročná a rozsáhlá, k 

provedení těchto změn by se musela na určitý čas zavřít. V tabulce č. 6.1 je uvedena kalkulace 

nákladů pro tuto změnu. K realizaci proměny bych doporučovala najmout zkušeného 

architekta, kterému majitelka sdělí svou představu, jak by přeměna měla vypadat. Architekt 

by vypracoval návrh celého projektu a předložil ho ke schválení. Za schůzky s architektem je 

účtována přibližná částka 750 Kč/hod.  
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Tab. č. 6.1 Kalkulace nákladů nového interiéru 

Položky Cena 

Podlaha – dlažba (60 m
2
) 84 000,- 

Zdi – obklad, malba 90 000,- 

Nábytek (stoly, židle, bar) 67 000,- 

Osvětlení 9 000,- 

Dekorace 10 000,- 

Celkem: 260 000,- 

 

 

 Nevýhodou kavárny je, že nemá vytýčený prostor pro nekuřáky. Mnoho zákazníků 

tato skutečnost může odradit od její návštěvy. Kavárna je prostorově rozsáhlá, proto by 

vymezení nekuřáckého prostoru nemělo být problémem. V Příloze č. 4 je vyobrazeno 

dispoziční řešení kavárny, ve kterém je červeně označen prostor, který by nadále mohl sloužit 

jako nekuřácký. Tato změna nepředstavuje žádný náklad, pouze označení daného prostoru 

cedulkou Nekuřácký prostor.  

 Kavárně bych nadále doporučila instalaci lepšího odvětrávání celého prostoru. 

V současné době je tento bod velmi zanedbáván a kavárna je velmi zakouřená. Majitelka by 

měla zakoupit dostatek klimatizačního a filtračního zařízení na odsávání kouře a zápachu. 

V letních měsících toto zařízení slouží i k ochlazování vzduchu. Cena tohoto jednoho zařízení 

je okolo 20 000 – 40 000 Kč. Může být také použita a nainstalována čistička vzduchu, která je 

naprosto nehlučná. Nasává znečištěný vzduch a vrací do místnosti vzduch filtrovaný. Zařízení 

je zapínáno pouze v případě, že je v místnosti vzduch znečištěn. Cena jednoho zařízení se 

pohybuje v rozmezí 30 000 – 45 000 Kč.  

 

6.2 Návrhy a doporučení k parametru Personál 

 

 Kavárna Café club Romano získala v parametru Personál z celkových 18 bodů 12 

bodů. Nejhůře hodnoceným kritériem byla rychlost a doba obsloužení. Hosté nemají rádi 

dlouhé čekání, které bývá i častým důvodem pro dřívější odchod z kavárny. Proto bych 

doporučila majitelce zavést pravidelné školení personálu. To by mělo zaměstnance naučit 

komunikovat se zákazníky, správně je obsluhovat a udržovat čistotu. Toto vše nabízí 

Asociace číšníků České republiky, která nabízí profesní vzdělávání formou specializačních 
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kurzů, seminářů a školení. Po ukončení daného kurzu obdrží absolventi osvědčení. Tato 

asociace je velmi uznávaná a proto i její ceny jsou vyšší. Cena těchto kurzů se pohybuje 

kolem 10 000 Kč. Pokud by kavárna do školení nechtěla tolik investovat, může si najmout 

jiného odborníka v daném oboru, který je cenově levnější. Po absolvování školení by byla 

vhodná také motivace ze strany zaměstnavatele, a to navýšením platu o určitou částku.   

 Personál kavárny Café club Romano nemá sladěné oblečení, ve kterém obsluhuje 

hosty. Jejich oděv není striktně nařízen, tudíž se mohou oblékat, jak chtějí a jak uznají za 

vhodné. Většinou je personál oblečen do riflí a trička. Navrhovala bych opatřit stejnokroj pro 

obsluhující zaměstnance, který bude také určitou známkou úrovně kavárny. Pod stejnokrojem 

si představuji černé kalhoty, košili, zástěru a k tomu vhodné boty. Košile i zástěry s názvem 

kavárny bych doporučovala nechat ušít. Součástí zástěry by také byly dvě kapsy, jedna na 

peněženku a druhá na propisku a účtenky. Obnova pracovního oděvu by byla prováděna dle 

potřeby, ale nejméně jednou ročně. Náklady na jednu košili a zástěru s vyšitím názvu kavárny 

by byly cca 600 Kč.  

 Menší výtkou ze strany personálu byl také jejich počet. Mnohdy i zmíněné časové 

prodlevy byly způsobeny špatnou organizací práce. Proto bych doporučovala, aby byl vždy 

lépe promyšlen počet obsluhujícího personálu tak, aby k těmto prodlevám již nedocházelo. 

Také aby byli brigádníci lépe zaučeni a jejich výpomoc byla plně využita.  

 

6.3 Návrhy a doporučení k parametru Nápojový lístek 

 

 Kavárna Café club Romano obdržela v parametru Nápojový lístek pouhých 7 bodů 

z celkových 15 bodů. Negativně byly hodnoceny kritéria čistoty, úpravy a pevnosti vazby.  

 Doporučovala bych úplně změnit vizuální vzhled nápojového lístku. Nový lístek bude 

pro hosta atraktivní, zajímavý a jeho úprava bude laděna do stylu, který odpovídá novému 

interiéru kavárny. První stránka lístku by sloužila jako informativní, ze které se host může 

dozvědět něco zajímavého o místě, kde se nachází. Další stránky již budou obsahovat nabídku 

nápojů, která bude přehledně rozdělena do určitých skupin a bude také zváženo množství 

položek. Bude svázán do pevné vazby, která bude jak vzhledově, tak i pro používání lepší než 

kroužková vazba. Důraz by byl kladen hlavně na udržování čistoty lístku, neboť toto 

kritérium bylo také nedostačující.  
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Kavárně bych doporučovala zhotovit nejméně deset těchto nápojových lístků proto, 

aby každý host při příchodu mohl jeden z nich obdržet. Cena jednoho nápojového lístku 

formátu A5 vytvořeného v pevné vazbě v kůži by byla cca 700 Kč a lístku vyrobeného 

z jiného omyvatelného materiálu cca 400 Kč.  

 

6.4 Návrhy a doporučení k parametru Možnost platby 

 

 V kavárně Café club Romano lze platit buď hotově, nebo prostřednictvím stravenek. 

Nenabízí však platbu platební kartou, která je v současné době velmi rozšířená, neboť 

představuje nejpohodlnější způsob placení.  

 Navrhuji tedy zajistit hostům možnost placení formou platební karty. Obsluhující 

personál bude mít k dispozici přenosné platební terminály, které umožňují hostům platbu 

přímo u jejich stolu. Pro užívání platebního terminálu je potřeba uzavřít s bankou Smlouvu o 

přijímání platebních karet. Za možnost přijímání karet si banka účtuje transakční poplatky při 

každé platbě. Může nastat i situace, kdy banka poskytne platební terminál zcela zdarma a bez 

transakčních poplatků, ale to závisí na individuální dohodě mezi oběma stranami. V případě 

účtování poplatků by to znamenalo navýšení nákladů kavárny, proto bych navrhovala mírné 

zvýšení cen. Kavárna je vnímána jako cenově levnější, a tak by toto zdražení nemělo odradit 

zákazníky. Cena platebního terminálu by se měla pohybovat do 10 000 Kč.  

 

6.5 Návrhy a doporučení k parametru Společenské aktivity 

 

 V parametru Společenské aktivity kavárna Café club Romano získala pouhé tři body 

z celkových 15 bodů. V rámci toho splňuje pouze možnost rezervace, kterou hosté mohou 

využít především při pořádání narozeninových oslav či jiných událostí.  

 Hosty do kavárny mohou přilákat nejrůznější tematické večery a k nim připravená 

speciální nabídka nápojů a menší dárečky. Navrhla bych využít daného období v roce a hosty 

při této příležitosti nalákat do kavárny. Může se jednat o svátek Valentýna, Halloween, 

Velikonoce, Máj, Vánoce nebo Silvestr. Těchto dnům nebo obdobím by byly přizpůsobeny 

názvy nápojů, koktejlů a moučníků. Ke každé objednávce by host také dostal menší dáreček, 

který by byl zaměřen na momentální akci. Například v případě valentýna by host dostal 

čokoládové srdíčko nebo o velikonocích by to mohlo být čokoládové vajíčko. Každá tato 
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pozornost hosta potěší a vytvoří pozitivní dojem z jeho návštěvy. Tyto tematické večery 

nejsou nijak finančně náročné, jde zde pouze o aktivní přístup personálu přichystat pro hosty 

něco zajímavého a lákavého. 

 Kavárně bych doporučila zvážit možnost konání různých společenských akcí. Prostory 

kavárny jsou dostatečně velké a nebyl by zde problém akci uspořádat. Velmi oblíbenou 

formou zábavy se stalo karaoke, do kterého se hosté mohou sami zapojit a zpestřit si tím 

strávený večer v kavárně. Kavárna by mohla využít svých zadních prostor k umístění 

obrazovky a využít také tuto část jako menší pódium. Pořízení karaoke mohou představovat 

vyšší pořizovací náklady, ale jistě se tato investice vyplatí a brzy i vrátí. Je potřeba karaoke 

sada, která obsahuje karaoke mixpult, dva mikrofony a příslušenství, dále pak větší obrazovku 

a DVD s písničkami. V Tab. č. 6.2 jsou vyčísleny přesné náklady, které by kavárna musela 

investovat do této formy zábavy.  

 

Tab. č. 6.2 Kalkulace nákladů pro karaoke 

Položky Cena 

Karaoke sada 1 000,- 

Obrazovka cca 15 000,- 

1x DVD s písničkami 300,- 

Celkem: 16 300,- 

 

 

 Dalším možným společenským vyžitím v kavárně by mohly být hudební večery s 

živou hudbou. Nejednalo by se o nějakou hudební skupinu, ale jen například o dvojici 

hudebníků, kteří by zpříjemnili hostům večer příjemnou hudbou. Opět by zadní část kavárny 

mohla posloužit jako pódium. Jednalo by se o vystoupení saxofonistů, houslistů, kytaristů či 

jiných hudebníků. Tyto akce by byly pořádány cca jednou za dva měsíce. Cena by byla 

odvozena dle známosti a zkušeností vystupujících muzikantů. Předběžně by se mohla 

pohybovat v rozmezí 1 000 – 2 000 Kč pro jednoho hudebníka za večer.  

 Pro všechny tyto společenské aktivity je nutná propagace, kterou bych doporučila 

prostřednictvím letáků a internetu. Náklady na propagaci jsou minimální, jedná se pouze o 
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vytištění několika letáků, které si popřípadě majitelka či vedoucí kavárny může vytisknout 

sama. Možná propagace prostřednictvím internetu je blíže popsána níže.  

 

6.6 Návrhy a doporučení k parametru Marketingová komunikace 

 

 V rámci marketingové komunikace získala kavárna Café club Romano 6 bodů 

z celkových 12 bodů. Velkou nevýhodou je, že nemá žádnou propagaci na internetových 

stránkách a sociálních sítích.  

 Kavárně bych doporučila zřídit si webové stránky, na kterých bude hosty informovat o 

jejím stavu a chodu. Webové stránky budou obsahovat informace o tom, kde se kavárna 

nachází, jaká je její otevírací doba a kontakty. Součástí stránek bude také nabídka, fotogalerie 

a chystané akce. Zřízení webových stránek by bylo provedeno odbornou firmou, aby bylo vše 

profesionální a na úrovni. Navrhla bych majitelce nebo vedení kavárny, aby si promysleli, jak 

by chtěli, aby tyto stránky vypadaly. V případě žádného konkrétního nápadu má daná firma 

řešení. Stačí jim dodat fotografie kavárny a případně webové stránky, které se majitelce 

kavárny či vedení líbí. Z těchto materiálů se firma nechá inspirovat a vypracuje originální 

grafický návrh. Návrh bude předložen ke zhlédnutí a v případě, že by se návrh nelíbil, existuje 

možnost osobně s grafikem doladit stránky k dokonalosti. Firma, která nabízí všechny tyto 

služby a mnoho dalších je například BlueGhost, kdy jejich cena za vytvoření webových 

stránek je 9 900 Kč. Tímto však starost o webové stránky nekončí. Webové stránky se musí 

neustále aktualizovat spolu s děním v kavárně. Proto bych doporučila, aby majitelka určila 

jednu osobu, která bude zodpovědná za aktualizaci webových stránek. Této osobě bych 

navrhovala navýšit plat o částku 500 Kč.  

 Dalším návrhem jak zviditelnit kavárnu je založení si profilu na sociální síti facebook. 

Prostřednictvím tohoto profilu může kavárna komunikovat se svými oblíbenci a získávat od 

nich zpětnou vazbu. Tady také bude hosty zvát na veškeré konané akce, tak jak na webových 

stránkách. Odkaz na facebook bude samozřejmě vložen na webové stránky kavárny, ze 

kterých se mohou návštěvníci o profilu dozvědět. Za aktualizace na facebooku bude 

zodpovědná stejná osoba jako u webových stránek a navýšená částka platu bude zahrnovat jak 

starost o webové stránky, tak i o profil na facebooku.  
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6.7 Celková kalkulace návrhů a doporučení 

 

 V Tab. č. 6.3 jsou cenově vyčísleny všechny navrhované změny pro kavárnu Café club 

Romano. Jsou zde shrnuty jak celkové ceny za jednotlivé parametry, tak i souhrnná cena při 

provedení všech výše zmíněn návrhů a doporučení.  

 

Tab. č. 6.3 Celková kalkulace 

Parametr Položky Ceny 

Interiér: Rekonstrukce 260 000,- 

 Schůzka s architektem 2hod. 1 500,- 

 Čistička vzduchu 2x 80 000,- 

Celkem Interiér: 341 500,- 

Personál: Školení 10 000,- 

 Stejnokroj 6x 3 600,- 

Celkem Personál: 13 600,- 

Nápojový lístek: Pevná vazba v kůži 10 ks 7 000,- 

Celkem Nápojový lístek: 7 000,- 

Platební karty: Platební terminál 10 000,- 

Celkem Platební karty: 10 000,- 

Společenské aktivity: Karaoke 16 000,- 

 Živá hudba 1 500,- 

Celkem Společenské aktivity: 17 500,- 

Marketingová komunikace: Webové stránky 9 900,- 

 Měsíční navýšení platu 500,- 

Celkem Marketingová komunikace: 10 400,- 

Celkový souhrn: 400 000,- 

 

 

 Jak lze vyčíst z Tab. č. 6.3 je celkový souhrn všech navrhovaných změn 400 000 Kč. 

Největší položkou z celé kalkulace obnáší změna interiéru, kde byla navrhována celková 

rekonstrukce prostoru a pořízeny dvě čističky vzduchu pro účinné pohlcení kouře a zápachu. 

Zbylé nebyly tolik finančně náročné jako změna interiéru.  
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7 Závěr 
 

Diplomová práce byla vypracována na téma Analýza konkurence kaváren ve městě 

Krnov. Hlavním cílem práce bylo charakterizovat kavárny ve městě Krnov a dále je 

analyzovat pro zjištění jejich konkurenceschopnosti. Na základě výsledků výzkumu je mezi 

sebou porovnat a pro nejhůře hodnocenou sestavit návrhy a doporučení, které by měly 

kavárně přispět ke zvýšení její konkurenceschopnosti.  

 První část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku trhu kaváren. V rámci této 

kapitoly byla popsána historie kavárenství, dále pak asociace, která se zabývá především 

dodržováním standardů v přípravě kávy. Poté byly popsány jednotlivé kavárny, které se 

nachází ve městě Krnov a v poslední části kapitoly byla provedena analýza makroprostředí. 

Druhou kapitolou jsou teoretická východiska analýzy konkurence. Blíže je zde teoreticky 

specifikována identifikace konkurence, její analýza a konkurenční výhoda. Dále jsou 

vymezeny teoretické základy marketingu služeb, a to vlastnosti a marketingový mix služeb.  

 Pro analýzu konkurence byla použita metoda mystery shopping. Výzkum byl 

uskutečněn pouze ve městě Krnov, kde bylo hodnoceno všech pět kaváren města. Poznatky 

byly zaznamenávány do hodnotícího listu, ve kterém bylo nadefinováno deset parametrů. Byl 

posuzován exteriér a interiér, personál, nápojový lístek, produkt, cena, možnost platby, 

sociální zařízení, společenské aktivity a marketingová komunikace.  

 Na základě poznatků z hodnoticího listu byla provedena analýza konkurence, která 

byla rozdělena do dvou částí. První část obsahovala analýzu výsledků jednotlivých parametrů 

mystery shoppingu a druhá část celkové vyhodnocení výzkumu a umístění hodnocených 

kaváren.  

 V šesté kapitole byly na základě výsledků z výzkumu vypracovány návrhy a 

doporučení pro nejhůře hodnocenou kavárnu. Touto kavárnou se stala kavárna Café club 

Romano, která z celkového počtu 162 bodů získala pouhých 101 bodů. Navrhované změny 

byly zaměřeny do šesti skupin.  

Největším a nejnákladnějším návrhem byla rekonstrukce celého interiéru, kdy by se 

změnil celkový styl kavárny. Nutností je také instalace zařízení pro odsávání kouře a zápachu. 

Další návrh se týkal personálu, neboť z výzkumu vzešlo, že se vždy nechoval zcela 

profesionálně. Proto bylo doporučeno školení, které by mělo pomoct zvýšit jejich profesní 
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úroveň. Personálu by byl také opatřen stejnokroj. Návrhy se dále týkaly nápojového lístku a 

možnosti plateb, kdy by měl být v kavárně zaveden platební terminál pro možnost placení 

prostřednictvím platebních karet. Důležité je hosty zaujmout, přilákat je k návštěvě, a proto 

by měla poskytovat určitě společenské vyžití, například formou tematických večerů, karaoke 

či živé hudby. Kavárna by měla svou pozornost soustředit také na marketingovou komunikaci 

v oblasti internetu, a to na vlastní webové stránky a profil na sociální síti facebook. Poslední 

kapitolou je závěr.  
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Příloha č. 2 Hodnotící list 

 

Mystery shopping 

Název kavárny: 

 

1. Exteriér 

 

 0 - 3 

Umístění kavárny  

Vzhled  

Barva  

Čistota  

Parkoviště  

Venkovní posezení  

Bezbariérový přístup  

 

 

2. Interiér 

 

 0 - 3 

Velikost  

Rozmístění stolů  

Styl – barvy, použitý materiál  

Dekorace  

Příjemná hudba  

Nabídka tisku  

Čistota  

Kuřácký prostor  

Nekuřácký prostor  
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3. Personál 

 

 0 - 3 

Počet  

Vzhled  

Chování  

Odbornost  

Doba obsloužení  

Rychlost  

 

 

4. Nápojový lístek 

 

 0 - 3 

Přehlednost  

Množství položek  

Čistota  

Úprava  

Pevnost vazby  

 

 

5. Produkt 

 

 
0 - 3 

Servírování 
 

Vzhled kávy 
 

Teplota kávy 
 

Sladkost ke kávě (oplatek) 
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Voda ke kávě 
 

Chuť kávy 
 

Vzhled moučníku 
 

Chuť moučníku 
 

 

 

6. Cena 

 

 0 - 3 

Cenová dostupnost  

Akce 1+1, 2+1  

Menu  

 

 

7. Možnost platby 

 

 0 - 3 

Hotově  

Platební karta  

Stravenky  

 

 

8. Sociální zařízení 

 

 0 - 3 

Čistota  

Vybavení  

Vůně  

WC pro vozíčkáře  
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9. Společenské aktivity 

 

 0 - 3 

Tematické večery  

Karaoke  

Výstava obrazů  

Živá hudba  

Možnost rezervace  

 

 

10. Marketingová komunikace 

 

 0 - 3 

Webové stránky  

Wifi  

Facebook  

Poutače  
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Příloha č. 3 Souhrnný přehled získaných bodů 

 

Exteriér 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Umístění kavárny 3 3 3 2 1 

Vzhled 1 3 1 1 3 

Barva 1 2 2 2 2 

Čistota 2 3 2 2 2 

Parkoviště 3 0 0 3 3 

Venkovní posezení 3 3 3 3 3 

Bezbariérový přístup 3 0 3 3 3 

 

 

Interiér 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Velikost 3 2 1 2 3 

Rozmístění stolů 2 2 3 3 2 

Styl-barvy, materiál 1 3 2 3 2 

Dekorace 0 3 2 2 2 

Příjemná hudba 3 3 3 3 3 

Nabídka tisku 3 3 3 3 3 

Čistota 2 3 3 3 3 

Kuřácký prostor 3 3 0 0 3 

Nekuřácký prostor 0 3 3 3 0 

 

 

Personál 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Počet 2 3 3 3 1 

Vzhled 2 3 2 2 2 

Chování 3 3 2 3 3 

Odbornost 2 3 1 2 3 

Doba obsloužení 1 3 3 2 2 

Rychlost 1 3 3 3 2 

 

 

Nápojový lístek 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Přehlednost 2 3 2 1 2 

Množství položek 2 2 3 2 3 

Čistota 1 3 3 2 3 

Úprava 1 3 3 1 2 

Pevnost vazby 1 3 3 1 3 
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Produkt 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Servírování 1 3 3 2 3 

Vzhled kávy 2 2 2 2 3 

Teplota kávy 3 3 3 3 3 

Chuť kávy 2 3 2 3 3 

Sladkost ke kávě  3 3 3 3 3 

Voda ke kávě 3 3 3 0 3 

Vzhled moučníku 2 3 2 2 3 

Chuť moučníku 3 3 3 1 3 

 

 

Cena 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Cenová dostupnost 3 3 1 3 2 

Akce 1+1, 2+1 3 0 0 0 0 

Menu 3 0 0 0 3 

 

 

Možnost platby 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Hotově 3 3 3 3 3 

Platební karta 0 0 0 3 3 

Stravenky 3 0 0 0 0 

 

 

Sociální zařízení 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Čistota 1 3 3 3 2 

Vybavení 2 3 3 3 2 

Vůně 0 2 3 3 3 

WC pro vozíčkáře 3 3 3 3 3 

 

 

Společenské aktivity 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Tematické večery 0 3 0 0 3 

Karaoke 0 0 0 0 3 

Živá hudba 0 3 0 0 0 

Výstava obrazů 0 3 0 3 0 

Možnost rezervace 3 3 3 3 3 
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Marketingová komunikace 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Webové stránky 0 3 0 0 0 

Facebook 0 3 0 3 3 

Wifi 3 3 3 3 3 

Poutače 3 0 0 0 0 

 

 

 Celkové hodnocení 

Café club 

Romano 

Bauerova 

kavárna 
Malé café Moses Café Justicie 

Exteriér 16 14 14 16 17 

Interiér 17 25 20 22 21 

Personál 12 18 14 15 13 

Nápojový lístek 7 14 14 7 13 

Produkt 19 23 21 16 24 

Cena 9 3 1 3 5 

Možnost platby 6 3 3 6 6 

Sociální zařízení 6 11 12 12 10 

Společenské aktivity 3 12 3 6 9 

Marketingová komunikace 6 9 3 6 6 

  101 132 105 109 124 
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Příloha č. 4 Dispoziční řešení kavárny Café club Romano 

 

 
 


