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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá analýzou konkurence. V dnešní době, kdy převládá 

nabídka nad poptávkou, je konkurenční boj velmi tvrdý a mnohdy záleží na maličkostech, 

které mohou rozhodnout o tom, která firma bude na straně vítězné a která ne. Znalost 

konkurence je dnes velmi důležitá. Je nutností, pokud se firma chce od svých konkurentů 

odlišit, nabízet jiné produkty a služby, které mohou lépe uspokojit potřeby zákazníků. Tím, 

že firma zná svou konkurenci, může poznat, co její konkurent dělá lépe či hůře a poučit se. 

Následně tak může získat velkou konkurenční výhodu. Podmínky na trhu jsou dnes velmi 

těžké a do budoucna mohou být ještě těžší, proto je nezbytná role marketingu. Analýza 

konkurence je velmi důležitá pro marketingová rozhodnutí, ale i chod celé firmy. 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu konkurence na trhu s cyklistickým 

vybavením konkrétně v okrese Vsetín. Tuto oblast jsem si vybrala zejména proto, 

že cyklistika je mým velkým koníčkem. Dnes je cyklistika velmi rozšířeným a oblíbeným 

sportem v České republice. Také podmínky pro cyklistiku se neustále zlepšují, zároveň tedy 

roste i poptávka po kolech a cyklistickém vybavení. To je nejspíše důvod velké konkurence 

na tomto trhu. Nachází se zde mnoho specializovaných prodejen, ale také přibývají sportovní 

řetězce, které taktéž nabízí cyklistický sortiment. 

Ke specializovaným prodejnám se řadí také Godzzila Bikes Shop, která nabízí 

relativně široký a  hluboký sortiment jízdních kol a příslušenství včetně servisu. V rámci 

analýzy konkurence bude srovnávána Godzzila Bikes Shop s jejími největšími konkurenty 

v okrese Vsetín. Potřebná data k analýze konkurence budou získána pomocí metod mystery 

shopping a mystery mailing.  Velkou výhodou těchto výzkumných metod je možnost hodnotit 

dané firmy z pohledu zákazníka. Neboť jsou to právě zákazníci, kteří dle vlastních zkušeností 

rozhodou, u které firmy daný produkt koupí a zda ji doporučí dále či ne. 

Za konkurenty však nelze považovat pouze firmy, které působí ve stejném odvětví 

a nabízí obdobné produkty a služby, ale je nutno se dívat na konkurenci v širším pojetí. Proto 

se v diplomové práci budu zabývat také Porterovou analýzou konkurenčních sil, která 

zahrnuje konkurenci jak na straně firem působících ve stejném odvětví, tak novou konkurenci, 

konkurenci na straně substitutů, dodavatelů a zákazníků. 

Cílem diplomové práce je navrhnout taková řešení, která pomohou zvýšit firmě 

Godzzila Bikes Shop její konkurenceschopnost a získat tak silnější a stabilnější postavení 

na trhu. 
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Technologie v oblasti cyklistiky jdou neustále kupředu. Zákazníci kladou stále větší 

požadavky na kola a cyklistické vybavení, aby pro ně byl požitek z jízdy co největší. Proto je 

dnes velmi důležité nabídnout zákazníkům něco navíc v porovnání s konkurencí, aby byly 

jejich potřeby uspokojeny co nejlépe. Z toho důvodu je v dnešní době znalost konkurence 

a její analýza klíčová. 
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2 Teoretická východiska analýzy konkurence 

Následující kapitola se bude zabývat teoretickými východisky analýzy konkurence. 

První část této kapitoly bude věnována konkurenci, konkrétně definování konkurence a její 

analýzou. Druhá část bude zahrnovat vybrané metody analýzy konkurence, které budou 

následně využity v této práci, konkrétně Porterova analýza konkurenčních sil a metoda 

výzkumu mystery shopping. 

2.1 Konkurence a analýza konkurence 

2.1.1 Konkurence 

S pojmem konkurence se dnes setkáváme velmi často. Hraje důležitou roli na všech 

současných trzích a ovlivňuje dennodenně chování jak firem, tak spotřebitelů. Management 

mania (2013) definuje konkurenci jako: „Proces střetu různých ekonomických zájmů více 

tržních subjektů (domácností, firem, státu) na různých typech trhů (trh produktů, trh výrobků, 

trh služeb a trh výrobních faktorů).“ 

Scritube (2013) definuje konkurenty jako různé organizace nebo firmy, se kterými 

stávající společnosti soupeří o současné i potenciální zákazníky a nezbytné zdroje. 

Pochopit zákazníky v dnešní době nestačí. S rostoucím nasycením trhu roste taktéž 

význam výzkumu konkurence. Sledování konkurence je základ pro úspěch v konkurenčním 

boji, ke kterému v současnosti na trhu dochází. Výsledkem této skutečnosti je, že firmy 

nemají jinou možnost, než být „konkurenceschopné“ (Kotler, Keller 2007). 

Proto, chce-li mít podnik na trhu úspěch, musí velmi dobře znát své konkurenty 

a snažit se, aby veškeré potřeby zákazníků uspokojoval lépe, než jeho konkurence (Kotler, 

Keller, 2007). Je nezbytné sledovat konkurenci nebo alespoň mít přehled o tom, jaký vývoj 

konkurence má, jak se vyvíjí jejich tržby, produktivita a ziskovost. Což může následně 

vytvořit obrázek o daném trhu (Bauerová, 2012). 

Konkurence jako faktor, je zařazován někde na pomezí mezi faktory ovlivnitelnými 

(mikroprostředí) a faktory neovlivnitelnými (makroprostředí). Pokud je zařazen do první 

skupiny, lze jej ovlivnit především vhodnými marketingovými faktory, ale pouze v omezené 

míře a v závislosti na tom, jak je konkurent silný (Kotler, Keller, 2007). 

Konkurenční prostředí má obrovský význam. Vytváří totiž tlak na snížení nákladů, 

na inovaci veškerých procesů, zdokonalování výrobků a jejich lepší využití. Dosažené efekty 

vedou následně ke zvyšování obratu. Firma proto musí reagovat na konkurenci vhodnou 

marketingovou strategií, která jí zajistí konkurenční výhodu (Boučková, 2003). 
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Na trzích se neustále zvyšuje intenzita konkurenčního boje a vzájemné zostřování 

vztahů a také jednotlivé subjekty na trhu hledají nové nástroje marketingového mixu. Z tohoto 

důvodu je žádoucí respektovat dynamiku změn na trhu, v potřebách zákazníků, 

ale i u konkurentů a analyzovat situaci ve stále kratších časových úsecích. Produkt nebo 

služba, která měla nedávno stabilní pozici na trhu, už dnes může být nepotřebná. Je proto 

nezbytná především přizpůsobivost probíhajícím změnám a trvalá inovace. Důležitou roli zde 

hrají firmy, které jsou nositeli konkurenčních výhod. Ty firmy, které jsou si vědomy užitku 

nabízených možností, silných stránek a příležitostí neustále pronikají na stávající i nové trhy 

(Tomek, Vávrová, 2004). 

Kotler a Keller (2007) definují konkurenční výhodu jako něco, co uspokojuje 

potřeby zákazníků mnohem lépe, než nabídka konkurence. Buď mohou nabízet vyšší hodnotu 

skrze nižší ceny, než požadují konkurenční firmy za obdobné produkty, nebo mohou nabízet 

vyšší užitek, který tak vyrovná vyšší cenu v porovnání s konkurencí. 

Klíčové je nalézt konkurenční výhodu, která je udržitelná dlouhodobě. Jediným 

způsobem, jak se udržet na trhu, je odlišit se od konkurenčních firem. Každá firma musí 

nalézt, co je specifické pouze pro ni, čím se stává odlišnou a co nejde okopírovat. Některé 

výhody mohou být dočasné a neudržitelné, je proto nutné nalézt takovou výhodu, kterou 

je možné udržet dlouhodobě a je zároveň cenná a jedinečná (Blažková 2007). 

Firma musí na existenci konkurenčních firem reagovat vhodnou strategií, která firmě 

zajistí konkurenční výhody. Marketingová strategie musí vždy uvažovat i o svých 

konkurentech a nejenom o potřebách cílových zákazníků. Prvním krokem při tvorbě 

marketingové strategie je analýza konkurence, která je nepostradatelnou částí plánování 

(Kotler, Keller, 2007). Tito autoři definují analýzu konkurence takto: 

„Proces identifikace klíčových konkurentů: hodnocení jejich cílů, strategií, silných 

a slabých stránek a typických reakcí; volba konkurentů, které lze ohrozit a kterým je třeba 

se vyhnout.“ (Kotler, Keller, 2007, s 568). 

2.1.2 Analýza konkurence 

Aby mohla firma co nejlépe reagovat na probíhající změny v prostředí, musí zjistit 

o své konkurenci veškeré dostupné informace. Neustále musí srovnávat své ceny, produkty, 

způsoby komunikace a distribuční kanály s konkurenty, kteří jsou firmě nejblíže. Jedině tak 

může nalézt možné oblasti konkurenčních výhod a nevýhod. V rámci analýzy konkurence, 

definuje firma jak své přímé konkurenty, tak také nepřímé a potenciální konkurenty (Kotler, 

Keller, 2007; Blažková, 2007). Informace o konkurenci jsou důležité také při jednání 
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se zákazníky, kdy je mnohdy nutná okamžitá reakce a vyzdvižení vlastních výhod, které firma 

oproti dané konkurenci má (Weber, 2011). 

Analýza konkurence slouží firmě k nalezení a pochopení vlastních konkurenčních 

výhod a nevýhod oproti konkurenci. Dále k pochopení minulých, současných, ale i budoucích 

strategií konkurence a pochopení marketingových rozhodnutí konkurentů v budoucnu. Taktéž 

slouží analýza konkurence k predikci, jak konkurenti zřejmě zareagují na marketingová 

rozhodnutí firmy. Je nedílnou součástí definování strategií, díky nimž firma získá 

konkurenční výhodu v budoucnu. Výsledky analýzy konkurence mohou sloužit k  predikci 

návratnosti, která bude očekávána z budoucích investic a také ke zvýšení povědomí 

o hrozbách a příležitostech (Blažková, 2007). 

Dle Kotlera at al., má analýza konkurence šest základních kroků. Posloupnost 

jednotlivých kroků je zachycena na Obrázku 2.1. Obsah kroků analýzy konkurence 

je vysvětlen níže. 

 

Obr. 2.1 Kroky při analýze konkurence 

Zdroj: KOTLER et al. (2007, str. 569) 

Identifikace konkurenční firmy 

Prvním krokem při analýze konkurence, je identifikace konkurenčních firem, 

což může být zpočátku zásadní problém. Konkurence by se neměla posuzovat příliš úzce, 

pouze jako konkurence v oboru, tzn. obdobné nebo stejné produkty. Ale je třeba vzít v potaz 

i konkurenci substitutů. Podle toho, jak lze produkt nahradit, je možné rozlišit čtyři úrovně 

konkurence (Kozel et al., 2006). 

První úrovní je konkurenční varianta výrobků v rámci značky. Zde výrobce 

produkuje více variant výrobků pod jednou značkou (Kozel et al., 2006). 

Druhou úrovní je konkurenční značka v rámci výrobkové formy. V této úrovni jsou 

konkurenty všechny firmy, které nabízí stejný produkt. (Kozel et al., 2006) 
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Třetí úrovní je konkurenční forma výrobku v rámci výrobkové třídy. Zde jsou 

zařazeny zejména alternativy, které uspokojují stejnou potřebu zákazníků (Kozel et al., 2006). 

Poslední, čtvrtou úrovní, je konkurenční výrobková třída v rámci základní 

potřeby.  Spotřebitelé v této úrovni nakupují takové produkty, aby uspokojili svou potřebu 

(Kozel et al., 2006). 

Konkurenční firmy lze identifikovat i pomocí Porterovy analýzy konkurenčních sil, 

která bude vysvětlena v další podkapitole a následně využita v této diplomové práci. 

Zjištění cílů konkurence 

Ve chvíli, kdy jsou identifikováni konkurenti, přichází další krok analýzy konkurence. 

Následně je důležité zjistit, jaký cíl vlastně jednotliví konkurenti mají a podle čeho budou dále 

vést své kroky. Každý konkurent má několik různých cílů, kterým přisuzuje různou důležitost. 

Pro firmu je důležité znát, jak je který cíl pro daného konkurenta důležitý, protože znalost 

plánů konkurence ukáže, zda je firma se svou pozicí spokojena a jak bude reagovat na kroky 

ostatních konkurentů (Kotler, Keller, 2007). 

Identifikace strategií konkurence 

Čím podobnější jsou strategie jednotlivých firem, tím většími konkurenty si firmy 

jsou. V rámci odvětví se konkurence často člení na skupiny, které sledují odlišné strategie. 

„Strategická skupina je skupina firem v odvětví, které sledují na daném cílovém trhu stejnou 

nebo podobnou strategii.“ (Kotler, Keller, 2007, s 573). Jestliže firma vstoupí do jedné 

skupiny, všichni členové této skupiny se rázem stávají jejími klíčovými konkurenty. Největší 

konkurence probíhá v rámci těchto skupin, ale zároveň probíhá soupeření i mezi skupinami. 

Některé strategické skupiny se mohou taktéž zaměřovat na překrývající se segmenty (Kotler, 

Keller, 2007). 

Tím, že firmy budou znát strategie konkurenčních firem, mají možnost se zlepšovat 

a získat tak určité konkurenční výhody. Je klíčové taktéž zjistit, které konkurenční výhody 

poskytuje produkt anebo služba, aby se právě tyto výhody staly hlavním motivem pro koupi 

daného produktu nebo služby v daném odvětví od konkrétního producenta (Čichovský, 2002). 

Hodnocení silných a slabých stránek konkurence 

Zda dokážou firmy své strategie provést a splnit své cíle, záleží na zdrojích 

a schopnostech každé firmy. Firma sbírá klíčové údaje o podnikání konkurence v rámci 

několika posledních let, aby se dozvěděla o jejich cílech, strategiích a výkonu. Je zřejmé, 

že tyto údaje nejsou snadno dostupné. Informace o konkurenci jsou dvojího druhu. Převažují 

informace ze sekundárních zdrojů jako např. katalogy, výroční zprávy, firemní časopisy, 
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firemní databáze a monitory. Primární údaje firma získá pozorováním chování konkurentů 

na trhu (marketingová komunikace, distribuce) nebo dotazováním zákazníků konkurenčních 

firem (Kotler, Keller, 2007). 

Odhad typických reakcí konkurence 

Firmy reagují odlišně. Je to dáno tím, že každá firma má svou vnitřní kulturu, 

podnikatelskou filosofii a vůdčí principy. Marketingoví manažeři musí proto velmi dobře 

porozumět svým konkurentům, pokud chtějí předpovídat jejich reakce (Kotler, Keller, 2007). 

Některé firmy reagují na kroky konkurenčních firem okamžitě, některé spíše 

vyčkávají. Jiné firmy dokonce reagují pouze na některý druh konkurenčního boje a na jiný ne. 

Mnohé firmy se také snaží zcela vyhnout přímé konkurenci, další firmy zase nemají 

předvídatelnou reakci na konkurenční útok. V některých odvětvích konkurenční firmy 

dokonce fungují v souladu, v jiných zase panuje neustálý konkurenční boj. Pokud firma ví, 

jak její hlavní konkurenti budou reagovat, získá tak návod, jakým nejlepším způsobem 

zaútočit, nebo bránit svou současnou pozici (Kotler, Keller, 2007). 

Urbánek (2010) rozlišuje konkurenční firmy dle jejich očekávaného chování nebo 

reakce do čtyř kategorií. 

První kategorií je laxní konkurent. Laxní konkurent nereaguje na ohrožení ze strany 

konkurenčních firem ani na jejich aktivity. Důvodem může být nevědomost o konkurenci, 

nedostatek finančních prostředků na reakci nebo předpoklad úplné věrnosti svých zákazníků 

(Urbánek 2010). 

Druhou kategorií je vybíravý konkurent. Takový konkurent reaguje pouze na některé 

formy ohrožení. Může reagovat např. pouze na snížení cen konkurenčních firem, 

ale na intenzitu propagace již reagovat nebude (Urbánek 2010). 

Další kategorií dle Urbánka (2010) je konkurent tygr. V tomto případě konkurent 

reaguje na všechna ohrožení a mnohdy zahájí i protiútok. S konkurencí vede neustálý boj.  

Čtvrtou kategorií je nevypočitatelný konkurent, u kterého je obtížné předvídat 

reakci. Někdy na změny reaguje, někdy ne. Soupeření s těmito konkurenty je velmi obtížné, 

neboť ani z minulých reakcí nelze předvídat, jak se bude v dané situaci chovat 

(Urbánek 2010). 

Volba konkurence, kterou lze ohrozit a které je třeba se vyhnout 

Dalším, šestým krokem při analýze konkurence je dle Kotlera a Kellera (2007) volba 

konkurence, kterou lze ohrozit a které je třeba se vyhnout. Firma již zná své konkurenty 

a musí se nyní rozhodnout, se kterými firmami povede konkurenční boj. Zda se zaměřit 
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na jednu firmu nebo na více konkurenčních firem. Nástrojem, který lze využít pro odhad 

silných a slabých stránek je analýza hodnoty pro zákazníka. Tato analýza má pomoci zjistit, 

jaké užitky oceňují cíloví zákazníci a jak posuzují firmu při srovnání s konkurenčními 

firmami. Tato analýza navíc ukáže, ve kterých oblastech může být firma zranitelná během 

případného útoku konkurence.  

Všichni konkurenti nemusí být považováni za přínosné. V odvětví se mohou nacházet 

konkurenti „vychovaní“ a „rušiví“. Pro vychované konkurenty je typické, že dodržují 

pravidla, která v odvětví jsou. Kdežto rušiví konkurenti tyto pravidla nedodržují. Z toho 

plyne, že „slušné“ firmy by se měly snažit o vytvoření takového odvětví, ve kterém se budou 

pohybovat pouze vychovaní konkurenti a to pomocí udělování licencí, tvorbě koalic apod. 

(Kotler, Keller, 2007). 

2.2 Metody analýzy konkurence 

V této podkapitole bude charakterizována Porterova analýza konkurenčních sil, která 

bude využita při definování konkurence a také výzkumná metoda mystery shopping, pomocí 

níž bude konkurence následně hodnocena a analyzována. 

2.2.1 Porterova analýza konkurenčních sil 

 

Obr. 2.2 Hybné síly konkurence v odvětví 

Zdroj: KOZEL et al. (2011, str. 38) 

Dle Porterovy teorie konkurenčních sil, závisí úroveň konkurence v odvětví na pěti 

základních konkurenčních silách. Působení těchto pěti sil je různé dle odvětví, ale souhrnné 

působení těchto sil určí předpoklady k dosažení konečného zisku v daném odvětví. Cílem 
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konkurenční strategie pro firmu je nalezení takového postavení v odvětví, kdy firma může 

co nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo tyto síly obrátit ve svůj prospěch. Uvedené síly 

odráží skutečnost, že konkurence v daném odvětví přesahuje běžně chápané hranice 

konkurence (Mikoláš, 2005). Konkurenční síly jsou graficky znázorněny na Obrázku 2.2. 

Konkurence uvnitř odvětví 

Jedná se o soutěž mezi firmami, které podnikají ve stejném odvětví a snaží se získat 

co nejvýhodnější postavení. Firmy používají metody jako reklamní kampaně, cenovou 

konkurenci, uvedení nových produktů, vylepšený servis zákazníků apod. K tomuto soupeření 

dochází, neboť jeden či více konkurentů pociťuje tlak anebo vidí příležitost, jak vylepšit svou 

současnou pozici na trhu. Často takové kroky vyvolávají odvetu ze strany konkurence 

(Porter, 1994). 

Existuje zde šest faktorů, které mohou ovlivnit sílu a rozsah konkurenčního boje. 

Prvním z nich je stupeň koncentrace. Čím je stupeň koncentrace vyšší, tím ostřejší je i boj 

mezi konkurencí. Aktivita jedné firmy okamžitě vyvolává aktivitu u konkurence. V takové 

situaci jsou často sjednávány dohody, aby se zabránilo nežádoucí konkurenci 

(Mikoláš, 2005). 

Dalším faktorem je diferenciace výrobků. Pokud konkurence roste, a produkty jsou 

méně diferencované v oblasti kvality, vlastností, tvaru apod. Konkurence může být v tom 

případě oslabena diferenciací produktů a vznikne preference značky (Mikoláš, 2005). 

Na sílu konkurence uvnitř odvětví může působit také změna velikosti trhu. Pokud 

se zvětší trh, rychle dochází k oslabení konkurence. Až dojde ke stabilizaci, nadbytečná 

kapacita vede často k intenzivnější konkurenci (Mikoláš, 2005). 

Také struktura nákladů může mít vliv na sílu konkurence uvnitř odvětví. Pokud mají 

dodavatelé vysoké fixní náklady, mají sklony si konkurovat více v oblasti ceny 

při zmenšujícím se trhu. Poté dochází k tomu, že cena, která kompenzuje variabilní náklady, 

zvyšuje náklady fixní (Mikoláš, 2005). 

Rostoucí výrobní kapacita může způsobit vznik ostré konkurence, jestliže je nárůst 

trhu menší než růst výrobní kapacity (Mikoláš, 2005). 

Šestým faktorem je bariéra vstupu. Pokud je pro dodavatele obtížné odejít 

ze zmenšujícího se trhu, konkurence se zvyšuje. Může to být způsobeno odporem ze strany 

zaměstnanců (Mikoláš, 2005). 
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Hrozba nově vstupujících firem 

Nově vstupující firmy přináší při vstupu novou kapacitu, snahu získat jistý podíl 

na trhu a často sebou přináší značné zdroje. To může vést ke snížení cen anebo růstu nákladů 

a tím pádem i ke snížení celkové ziskovosti. Hrozba nově vstupujících firem je závislá 

na překážkách, které jsou v daném odvětví, a také na reakcích současných účastníků, kteří 

mohou vstup nové firmy očekávat. Pokud jsou překážky vysoké, nebo když nově vstupující 

firma očekává ostrou reakci již zavedených konkurentů, je hrozba nově vstupujících firem 

malá (Porter, 1994). Nově vstupující firmy mohou narazit na několik bariér.   

Jednou z bariér, která může ovlivnit vstup do odvětví je potřeba kapitálu. Čím 

je větší potřebný kapitál, tím je vstup nových firem nebezpečnější, zejména pokud je třeba 

riskovat z části nenávratné investice, jako jsou investice na výzkum a vývoj, reklamu apod. 

(Tomek, Vávrová, 2009). 

Další bariérou je požadavek úspor z množství výroby, kdy je úspěch firmy závislý 

na výrobě ve velkém objemu vzhledem k návratnosti investovaných prostředků na výzkum 

a vývoj, technologii a techniku (Tomek, Vávrová, 2009). 

Možnost diferenciace produktů může být rovněž bariérou. A to v případě, 

že  zákazníci jsou loajální vůči stávajícím produktům a produkty, které se od nich budou lišit, 

nemusí přijmout (Tomek, Vávrová, 2009). 

I reakce konkurentů může být pro nově vstupující firmu nepřekonatelnou bariérou. 

Tyto reakce se mohou projevit opatřeními jako je zvýšený tržní růst, diferenciace produktu, 

snížení výrobních nákladů a tudíž i cen, budování další tržních pozic (Tomek, 

Vávrová, 2009). 

Dalšími bariérami může být potřeba nových patentů a technologií, které mohou být 

velmi finančně náročné nebo nedostupné. Dále pak také nutná potřeba zkušeností, hlavně 

v oblasti výrobního procesu, vhodné umístění firmy nebo obsazenost prodejních kanálů 

(Tomek, Vávrová, 2009). 

Tlak ze strany substitutů 

Všechny firmy soutěží v širším smyslu s firmami, které nabízí substituty. Substituty 

omezují potenciální výnosy tím, že určí cenové stropy. Čím je cenově atraktivnější nabídka 

substitutu, tím pevnější je strop nad ziskem v odvětví. Substituty omezují zisk v době 

normální, ale taktéž snižují prosperitu odvětví v době příznivého vývoje. Identifikování 

substitučních produktů znamená vyhledat takové produkty, které plní stejnou funkci, jako 

produkt daného odvětví (Porter, 1994). 
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Substituty mohou ovlivnit stávající produkty v odvětví, pokud funkčně nahradí 

stávající produkt. Nebo jsou současně nabízeny dodatečné služby, které zvyšují celkovou 

hodnotu a funkčnost produktu. Stávající produkty mohou být také ovlivněny, pokud 

substituční produkty budou nabízet lepší poměr ceny a kvality. Citlivost zákazníků 

na změnu ceny může rovněž ovlivnit stávající produkty, jako také šířka nabízeného 

sortimentu a množství variant produktů (Tomek, Vávrová, 2009). 

Vyjednávací vliv zákazníků 

Soutěž odběratelů s odvětvím probíhá tak, že odběratelé se snaží tlačit ceny dolů 

a usilují o zvýšení kvality anebo lepších služeb a staví tak konkurenty proti sobě. Vliv 

skupiny odběratelů je závislý na řadě rysů tržní situace, a také na důležitosti jejich nákupů 

v rámci odvětví v porovnání s objemem prodeje v daném odvětví (Porter, 1994). Síla 

zákazníků závisí dle Tomka a Vávrové (2009) na několika faktorech. 

Jedním z faktorů je počet zákazníků. Zákazníci mají větší vliv v případě, pokud 

je jich méně a jsou jednotní v prosazování zájmů (Tomek, Vávrová, 2009). 

Taktéž stupeň koncentrace zákazníka může mít vliv, a to pokud je na trhu malý 

počet zákazníků, ale nakupují velký objem produktů, z tohoto důvodu mají lepší vyjednávací 

pozici v rámci ceny a podmínek dodávky (Tomek, Vávrová, 2009). 

I nebezpečí zpětné integrace ve výrobních i obchodních řetězcích má vliv 

na vyjednávací sílu zákazníků. Může zde docházet k integraci jednotlivých dodavatelů vlivem 

tlaku zákazníků. To vede často k tomu, že cena, ale i ziskovost výrobce polotovaru, který 

je vzdálený od zákazníka, kles (Tomek, Vávrová, 2009). 

Dalším faktorem ovlivňujícím intenzitu vyjednávací síly zákazníků je stupeň 

diferenciace produktu. Pokud odběratel nemůže nakoupit u jiného výrobce, má velmi malou 

sílu při vyjednávání. Pokud je však na trhu více výrobců, má i více možností při vyjednávání 

(Tomek, Vávrová, 2009). 

Vyjednávací sílu také ovlivňuje citlivost zákazníků na kvalitu. Jestliže zákazník 

preferuje kvalitu, má velkou výhodu ten dodavatel, který má jistý náskok v kvalitě své výroby 

(Tomek, Vávrová, 2009). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Faktory zmíněné u vyjednávacího vlivu zákazníků se vztahují taktéž na dodavatele. 

Dodavatelé mají ale v porovnání se zákazníky také větší možnost stanovit podmínky, kterými 

se musí odběratel následně řídit. Dle Tomka a Vávrové (2009) má dodavatel tyto vyjednávací 

síly: zvýšení stupně koncentrace, harmonizace a zjednodušení zpětné integrace, dodávání 



17 

 

jedinečných produktů, dodávky polotovarů, které jsou významné pro kvalitu konečného 

produktu a opatření, kdy zákazník musí investovat, pokud chce změnu dodavatele.  

Pro konkurenci na straně dodavatelů je typické, že konkurence u dodavatelů je větší 

než u odběratelů. Důležitou roli zde hraje forma tržní struktury. Konkurenční síla je závislá 

na tom, jak je produkt důležitý pro kupujícího. Čím je produkt pro kupujícího důležitějším, 

tím silnější vyjednávací sílu má dodavatel. Také je důležité, jak je odběratel významný 

v odvětví, výhradní odběratelé mohou učinit určitá protiopatření proti konkurenční síle 

dodavatelů. V neposlední řadě záleží na tom, jaká je diferenciace nebo výše nákladů 

při změně výroby (Tomek, Vávrová, 2009). 

2.2.2 Mystery shopping 

Následující podkapitola je věnována výzkumné metodě, která bude využita 

v analytické části diplomové práce. 

Mystery shopping je nástroj používaný firmami k měření kvality služeb, potravin 

a zkušeností každodenního zákazníka. Firmy mají různé cíle. Firmy mohou díky mystery 

shoppingu zjišťovat úroveň poskytovaných služeb zákazníkům, ale také mohou ověřit, 

zda zaměstnanci jsou řádně upravení, prostředí v prodejně je příjemné a čisté anebo zda 

zaměstnanci poskytují odborné rady zákazníkům (Strucker, 2005). Spotřebitel se totiž snaží 

v prodejně nalézt to, co v prostředí internetu nalézt nemůže, a to je lidský vztah, který 

je vytvářen mezi ním a prodavačem, proto je důležité, aby zaměstnanci byli kvalifikovaní 

a dostatečně informovaní (Krofiánová, POPAI, 2010). Hodnocení zaměstnanců je velmi 

důležité při fungování každé firmy a mnohdy na něm závisí, jak bude konkrétní firma 

fungovat (Šlapalová-Čepová, 2012). Při výzkumu může být dokonce požádán zákazník 

konkurence, aby provedl fiktivní nákup a porovnal nabízené služby, chování personálu, 

cenovou úroveň s konkurenční firmou. Při hodnocení firmy je mystery shopper očima i ušima 

majitele firmy. Nakupující mu ukáže, jak vidí zákazníci jeho podnikání (Strucker, 2005). 

Cílem mystery shoppingu je pomoci firmám, které mají stanoveny určité zásady práce 

se zákazníky, kontrolovat, jak jsou tyto normy a zásady dodržovány, aby bylo možné normy 

porovnávat s konkurenčními a sledovat jejich naplňování. Následně také nalézt cestu 

ke zlepšení těchto norem a lepšímu dodržování (Boučková, 2003). 

Mystery shopping může poskytnout také řadu výhod a postřehů. Může zkoumat 

rozdíly, které mohou být mezi deklarovanou kvalitou v marketingové komunikaci 

a skutečností, pomůže sledovat efektivitu odborné přípravy a zvyšování výkonnosti 
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zaměstnanců nebo identifikuje rozdíly v zákaznických zkušenostech v různých denních 

dobách, místech nebo produktech (Lamb, 2011). 

V dnešní době se nemusí jednat pouze o fiktivní nákup, ale existuje několik technik 

mystery shoppingu, které se mohou také kombinovat. Dle SIMAR mohou být techniky 

mystery shoppingu tyto: mystery pozorování, mystery calling, mystery maily či faxy, 

mystery návštěvy, mystery flying, mystery návštěvy webových stránek, mystery delivery, 

B2B mystery, mystery audit, mystery s reálnými zákazníky (SIMAR, 2013, Regál 2012). 

Mystery shopper 

Mystery shopper je výzkumník, fiktivní zákazník, který navštíví řadu firem a podá 

konečnou zprávu o poskytnutých službách, atmosféře, čistotě a celkové úrovni zákaznického 

servisu. Nejprve však musí být předem nadefinovány konkrétní požadavky zadavatele, které 

se zaznamenávají do hodnotícího formuláře mystery shoppingu. Poté se mystery shopper 

těmito požadavky řídí během výzkumu (Pamica, 2009).  Mystery shoppery je nutné vyškolit 

ve sbírání zkušeností, pozorování a předstírání (hraní zákazníka), ale také schopnosti hodnotit 

probíhanou situaci (Regál 2012). Fiktivní zákazník mnohdy získá pokyny k uskutečnění 

atypické transakce, aby se co nejpřesněji otestovaly znalosti a dovednosti zaměstnanců 

pro danou problematiku, dle předem stanoveného scénáře (Kozel, Mlynářová, Svobodová, 

2011). 

Výběr hodnotitelů 

Výběr fiktivních zákazníků by měl být ovlivněn skutečností, že hodnocení 

zaměstnanci by neměli fiktivního zákazníka odhalit. Při rozhovoru během nákupu je třeba, 

aby nebyla vzbuzena pochybnost o skutečné identitě fiktivního zákazníka, aby následně 

zaměstnanec neměnil své chování. Zejména z tohoto důvodu jsou najímání externí hodnotitelé 

(velmi často psychologové) nebo je projekt zadán speciální agentuře. Přednostně jsou 

vybírání lidé, kteří mají dobré komunikační schopnosti, herecké nadání a pozorovací talent. 

Mystery shopper by měl být také bystrý a měl by mít dobrou paměť, aby dokázal zaznamenat 

veškeré detaily. Je očekávána také míra kreativity a flexibility. Mystery shopper by měl být 

kritický, nezávislý, objektivní a anonymní (Wagnerová et al., 2011). 

Firma se musí v prvé řadě rozhodnout, zda bude využívat vlastní pracovníky nebo 

externí. Vlastní pracovníci jsou obvykle odborníci z oblasti kvality. Výhodou mohou být nižší 

náklady a lepší znalost firemního prostředí a cílů. Na druhou stranu je zde větší riziko 

odhalení. Externí fiktivní zákazník získá úplnější hodnocení nákupní situace, ale musí být 

důkladně vyškolen (Hollensen, 2006). 
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Při výběru fiktivních zákazníků by měl být respektován reprezentativní výběr 

fiktivních zákazníků, jako například skladba věkových skupin nebo poměr mezi muži 

a ženami, aby se mohlo rozlišit pracovní chování. Ne vždy totiž může prodavač postupovat 

při jednání se zákazníky stejně a může dojít k diskriminaci. Fiktivní zákazníci mohou být 

rozlišeni ještě podle jiných měřítek (Wagnerová et al., 2011). Wagnerová at al. rozlišuje 

fiktivní zákazníky na čtyři skupiny. 

 První skupinou jsou hodnotitelé. Jedná se o pověřené pracovníky, kteří mají za úkol 

hodnotit své kolegy. Ne v každém případě se musí jednat o interní zaměstnance. Hodnotiteli 

mohou být také osoby, které danou profesi také vykonávají (Wagnerová et al., 2011). 

Dále jsou to experti, což jsou externí hodnotitelé, kteří se v dané oblasti dobře vyznají 

(Wagnerová et al., 2011). 

Třetí skupinou jsou zákazníci.  Skuteční zákazníci, kteří byli požádání o spolupráci 

(Wagnerová et al., 2011). 

Poslední, čtvrtou skupinou je mystery shopper expert, je to nezávislý externí 

hodnotitel, který byl odborně proškolen speciálně pro konkrétní šetření (Wagnerová et al., 

2011). 

Základní zásady mystery shoppingu 

Asociace MSPA EUROPE vydala základní pravidla pro mystery shopping. Tyto 

pravidla dělí na etické zásady a technické zásady a pravidla.  

V rámci etických zásad, klade důraz na to, že výsledky mystery shoppingu nesmí 

být jediným důvodem k propuštění nebo postihu zaměstnance. Zaměstnanci také nesmí být 

informováni o tom, že jsou monitorováni a kontrolováni formou mystery shoppingu 

(MSPA, 2013). 

Technické zásady a pravidla se týkají především scénáře mystery shoppingu, 

zkoumaného personálu a práce s agenturami. Dle MSPA EUROPE scénář nesmí vyžadovat 

nic protizákonného nebo nic, co by mystery shoppery vystavilo riziku, např. nesmí být 

zveřejněny osobní data proti jejich vůli, nebo byli registrováni v databázích a následně 

kontaktováni. Scénář by měl být zaměřen na získání objektivních informací a doplněn 

o subjektivní otázky. Měl by zahrnovat i nákup. Pokud to situace nevyžaduje, je třeba provést 

požadavek, který je v dané situaci zcela běžný (MSPA, 2013). 

Je pravidlem, že nahrávání je možné pouze s písemným souhlasem. Osobní informace 

o personálu konkurence nesmí být zveřejněna. Dále také musí být zkoumaný personál 
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informován o cílech projektů. Výzkumná agentura nesmí zneužít získané výsledky 

(MSPA, 2013). 

Součástí jsou také doporučení, týkající se mystery shoppingu. Dle MSPA by scénář 

měl simulovat reálné a přirozené chování spotřebitele na daném trhu. Měl by být stručný, 

jednoduchý a přiměřený, aby nebylo pro mystery shoppery příliš obtížné věrně zhodnotit 

a správně zaznamenat průběh návštěvy. Načasování, rozložení a obsah návštěv by měl 

simulovat zcela běžnou situaci na trhu (MSPA, 2013). 

Fáze mystery shoppingu 

Průběh mystery shoppingu je možné rozdělit do několika Fází. Resource (2013) 

definuje pět základních fází mystery shoppingu. 

 První fází je příprava. Jedná se o velmi důležitou fázi, kdy se stanoví ve spolupráci 

se zadavatelem cíl projektu, předloží se finanční rozpočet a hodnotící formulář, který musí být 

schválen objednatelem (Resource, 2013). 

 Druhou fází je praktická část. V této fázi probíhá vlastní výzkum, kdy mystery 

shopper navštíví zájmová místa a vyvolá situaci dle předem připraveného a schváleného 

scénáře. Po každé návštěvě vyplní hodnotící formulář (Resource, 2013). 

Třetí fáze je sestavení výsledné zprávy.  Proběhne zde vyhodnocení získaných 

výsledků a případné srovnání s konkurencí. Na základě těchto výsledků je sestavena výsledná 

zpráva a jsou zde zahrnuty také návrhy na odstranění zjištěných nedostatků (Resource, 2013). 

 Ve čtvrté fázi je předložena výsledná zpráva. Agentura nebo oddělení ve firmě, 

zabývající se výzkumem, předloží závěrečnou zprávu v dohodnuté formě a podá doplňující 

informace (Resource, 2013). 

V závěrečné páté fázi probíhá rozbor zjištěných nedostatků. Tento rozbor 

je prováděn se zaměstnanci nebo jinými předměty zkoumání. Provede se osobní rozbor kladů 

a nedostatků. Může se stát, že si zaměstnanci konkrétní situaci již nebudou pamatovat, a proto 

je vhodné, aby předstoupil mystery shopper, který danou situaci zkoumal. Z následné diskuze 

mohou vyplynout důležité závěry. Navíc mají zaměstnanci možnost se přímo vyjádřit 

k výsledkům (Resource, 2013). 
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3 Charakteristika prostředí firmy Godzzila Bikes Shop 

Následující kapitola bude obsahovat charakteristiku marketingového prostředí a bude 

rozdělena do čtyř částí. První část bude zahrnovat mikroprostředí, tedy informace o firmě 

Godzzila Bikes Shop. Ve druhé části bude definováno mezoprostředí, ve třetí části bude 

popsáno makroprostředí a poslední, čtvrtá část, bude věnován a vývoji cyklistiky v České 

republice. 

3.1 Analýza marketingového mikroprostředí 

Následující podkapitola je věnována charakteristice firmy Godzzila Bikes Shop 

a jejího marketingového mixu. 

3.1.1 Charakteristika Godzzila Bikes Shop 

Firma Godzzila Bikes Shop vznikla v roce 2005. Jednalo se o specializovaný obchod 

na sjezdová a BMX kola. Součástí byla také nabídka skate a motocross oblečení. V té době 

se jednalo o jedinou prodejnu nabízející obdobný sortiment. Nejbližší obchod nabízející 

takové produkty a s tím také související servis se nacházel ve Zlíně nebo v Brně. Během 

následujících let byla do sortimentu zařazena i běžná kola.  

Firma Godzzila Bikes Shop bude dále charakterizována pomocí prvků 

maloobchodního mixu. Prvky maloobchodního mixu jsou nabízený sortiment a služby, 

umístění prodejny, cenová hladina, komunikace firmy, nákupní prostředí a personál. 

Prvním prvkem je nabízený sortiment a služby. Hlavní značkou kol, kterou firma 

Godzzila Bikes Shop dnes nabízí, je francouzská značka kol Lapierre. Jedná se o kola střední 

a vyšší třídy. Dále jsou v Godzzile Bikes Shop nabízena kola slovenské značky Kellys. 

V rámci nabídky kol Kellys jde o kola především nižší a střední třídy. Poslední značkou kol, 

která je součástí sortimentu je kanadská značka Norco. Ta je specializována na sjezdová 

a freeride kola. Pokud si zákazník nevybere s nabízených kol, je zde možná také stavba kola 

na míru dle přesné představy zákazníka. 

Kola jsou distribuována skrze velkoobchody a dealery, pokud není vybrané kolo 

na prodejně, je možné jej objednat a je dostupné do 2 až 3 pracovních dnů. Pokud není možné 

vybrané kolo objednat, je nabídnuta alternativa v rámci jiné značky nebo případná sleva 

v rámci kompenzace. 

Součástí sortimentu jsou také komponenty, které jsou nabízeny dle současného trendu, 

který se na trhu nachází a mění se každým rokem. Nejprodávanější jsou komponenty značek 

Sram, Shimano, Force, Rock Shox. 
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V sortimentu se také nachází oblečení a doplňky především značek Fox, Dakine, 661, 

Lapierre, Kellys, které jsou určeny jak na běžné ježdění, tak speciálně na sjezdové. 

Součástí nabízených služeb je servis kol. Jedná se o servis všech jízdních kol 

se specializací na servis odpružených vidlic a kotoučových brzd. V rámci služeb je nabízena 

také zakázková výroba pouzder čepu do celoodpružených kol. 

Prodejna je umístěna ve sportovním areálu Sokolovny Vsetín v centru města. 

Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy je vzdálena přibližně 160 metrů.  Je situována 

přibližně 600 metrů od vlakového a autobusového nádraží. V blízkosti prodejny se nachází 

silnice, která je hlavním tahem na Zlín a je z ní možné se dostat také na hlavní tah směřující 

k Valašskému Meziříčí. V blízkosti prodejny se nachází také malé bezplatné parkoviště. 

Cena kol a příslušenství je určována cenou dovozu. Tato cenová hladina je vyšší 

v porovnání s cenami kol a příslušenství na internetu, proto je konečná cena upravována, 

aby byla více konkurenceschopná. V rámci cenové politiky jsou také uplatňovány slevy 

věrným zákazníkům. Firma Godzzila Bikes Shop nabízí dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč, 

1000 Kč a 1500 Kč. Při koupi kola a doplňků je montáž v ceně. V Godzzile Bikes Shop zatím 

není možnost platit bezhotovostně. 

 V rámci marketingové komunikace, využívá firma Godzzila Bikes Shop především 

sponzoring a Facebook. Dříve vlastnila firma i své webové stránky, ale z důvodu časové 

náročnosti byly zrušeny. Nyní firma Godzzila Bikes Shop v rámci internetové komunikace 

využívá pouze Facebook, kde má založenou vlastní skupinu, kde propaguje jak pořádané 

akce, tak nabízené produkty. Velkou část marketingové komunikace tvoří sponzoring. Firma 

pořádá závody a prezentuje se pomocí občanského sdružení Godzzila Bikes Racing, 

což je závodní tým o 10 členech, který se účastní závodů českého poháru jak ve sjezdu, tak 

XC. Dále spolupracuje s městem Vsetín na akcích „Den bez aut“. 

Prodejna Godzzila Bikes Shop je poměrně malá. Velikost prodejny je přibližně 

55 m
2
. Místnost, ve které se prodejna nachází, je rozdělena na dvě části. V pravé části 

po vstupu jsou prezentovány modely kol, oblečení a cyklistické příslušenství. Kola 

jsou seřazena ve stojanech, jak na zemi, tak připevněná na zdech a opatřena informační 

brožurkou a označena cenou. Oblečení je uloženo na věšácích. Nachází se zde také kabinka 

na převlékání. V levé části místnosti je umístěn prostor pro servis kol, jinak jsou tam také 

uložená kola a dále přilby a cyklistická obuv. 

Pracuje zde jeden zaměstnanc a dva brigádníci. U personálu je kladen důraz 

na odbornost, zejména co se týče specializovaného servisu odpružených vidlic, kotoučových 

brzd apod. Také musí mít přehled o nových trendech a být schopni zákazníkovi poradit. 
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3.2 Analýza marketingového mezoprostředí 

Velmi důležitým úkolem marketingu je vytvořit a udržet pevný vztah se zákazníky. 

To je možné pouze tehdy, pokud jsou vytvořeny hodnoty pro zákazníka a v konečném 

důsledku uspokojeny jeho potřeby. Úspěch marketingu závisí na subjektech v rámci 

marketingového mezoprostředí a to jsou – dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, 

veřejnost, zákazníci a také konkurence. 

3.2.1 Dodavatelé 

Dodavatelé mají při poskytování hodnot a uspokojování potřeb zákazníků velmi 

důležitou roli. Dodávají totiž do Godzzily Bikes Shop veškeré produkty, které jsou následně 

prodávány.  

Dodavatelé určují cenu kol a příslušenství. Majitel firmy má možnost nastavit cenu 

níže. Tato možnost je využívána z důsledku udržení konkurenceschopnosti a je tak zároveň 

snižován zisk. 

Dodavatel ovlivňuje do značné míry také dostupnost kol. Je to způsobeno tím, kolik 

kol jednotlivých modelů má dodavatel na skladě a kolik kol může a je ochoten dodat 

do Godzzila Bikes Shop. Může to být ovlivněno celkovým obratem Godzzila Bikes Shopu, 

celkovým množstvím prodaných kol nebo tržbami. Je tedy možné, že u některých vybraných 

modelů bude mít Godzzila Bikes Shop nárok pouze na několik kusů kol, i když poptávka 

bude toto množství převyšovat. 

3.2.2 Marketingoví zprostředkovatelé 

Marketingoví zprostředkovatelé jsou firmy, které pomáhají Godzzile Bikes Shop 

prodávat, distribuovat a propagovat její produkty a služby. 

Godzzila Bikes Shop v současnosti nevyužívá služeb žádné komunikační ani PR 

agentury. Nepropaguje svou nabídku produktů a služeb v žádném tištěném periodiku 

ani neinformuje o své nabídce formou letáků.  

Jedinou formou komunikace, která je využívána firmou Godzzila Bikes Shop, 

je komunikace na internetu. Jak bylo již zmíněno, dříve tato firma vlastnila své vlastní 

webové stránky. Majitel tyto stránky spravoval sám, ale z důvodu finanční a časové 

náročnosti byly webové stránky zrušeny. Proto v současnosti jediným médiem využívaným 

firmou na internetu je Facebook, kde má firma založenou vlastní skupinu. 

3.2.3 Zákazníci 

Godzzila Bikes Shop podniká na spotřebitelském trhu, kde zákazníci nakupují 

produkty a služby pro svou vlastní spotřebu. Hlavními zákazníky budou obyvatelé okresu 
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Vsetín. Typickou vlastností zákazníků Godzzila Bikes Shop je preference aktivního životního 

stylu. Zákazníci budou mít kladný vztah ke sportu, především k cyklistice. Nebudou to však 

jen zákazníci, kteří využívají kolo a cyklistické potřeby pouze ke sportování, ale i lidé, kteří 

využívají kolo jako dopravní prostředek do práce, školy apod. Zákazníci jsou především 

ve věkové kategorii 16 až 60 let, budou to jak muži, tak ženy. Jedná se o specializovanou 

prodejnu, kde jsou ve větší míře zastoupeny produkty ve vyšší cenové kategorii, čili zákazníci 

budou převážně ekonomicky aktivní lidé. 

3.2.4 Konkurence 

Konkurence na trhu cyklistického vybavení je v okrese Vsetín poměrně široká. 

Nachází se zde 24 prodejců kol, přičemž téměř každý prodejce nabízí také servis. Všechny 

firmy mají stejný cíl, snaží se maximalizovat zisk a získat velké množství věrných zákazníků. 

Mezi hlavní konkurenty Godzzila Bikes Shopu patří Anděl Sport, Planet Bikes, Valmezbike, 

Cyklosport, Kremel & Kremel, Rožnovbike, Cykloservis ZS, Radim Zgarba a Petyša Sport, 

kteří nabízejí obdobné služby a produkty. V těchto prodejnách proběhne také v rámci 

diplomové práce marketingový výzkum formou metody mystery shopping. 

3.2.5 Veřejnost 

Do odborné veřejnosti jsou zařazeny organizace, které se věnují tématice cyklistika. 

Je to především Český svaz cyklistiky, dále projekt Národní strategie rozvoje cyklistické 

dopravy a jimi provozované stránky ceskojede.cz, nebo cyklotoulky.cz. Tyto organizace 

mohou ovlivnit vztah k cyklistice a podpořit její rozvoj a v konečném důsledku i zvýšit 

poptávku po kolech a cyklistických doplňcích. 

Laická veřejnost má velký vliv na Godzzila Bikes Shop. Jsou zde zařazeni všichni 

zákazníci Godzzila Bikes Shop a všichni, kteří již využili také servisní služby. Jejich názor 

a vlastní zkušenosti mohou zajistit Godzzile Bikes Shop jak pozitivní, tak i negativní reklamu. 

Lidé v dnešní době kladou velký důraz na reference svých příbuzných a známých a mnohdy 

se rozhodují výhradně podle jejich doporučení. 

Vnitřní veřejnost je tvořena zaměstnanci firmy Godzzila Bikes Shop, tedy především 

její majitel Pavel Švanda, který je v přímém kontaktu se zákazníky a komunikuje s nimi 

při výběru kol a cyklistických doplňků, ale také podává rady ohledně péče o kola a jejich 

servisu. Dále pak zaměstnanci mohou svým chováním a poskytnutými informacemi přímo 

ovlivnit rozhodnutí zákazníků. Zajišťují celkový chod firmy a všechny probíhající procesy, 

jako je objednání zboží, uskladnění, montáž apod. 
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Mediální veřejnost.  Jsou zde zařazeny servery věnující se cyklistice a poskytující 

rady budoucím i současným cyklistům. Jedná se především o bike-forum.cz, roadCycling.cz, 

cykloturistika.cz a cykloerver.cz, kde jsou informace o novinkách na trhu a množství článků, 

které mohou ovlivnit zákazníky. 

Do novinářské veřejnosti jsou zařazena všechna periodika zabývající se cyklistikou 

a nejnovějšími trendy v oblasti cyklistiky. Jedná se především časopisy 53x11, Cykloturistika, 

Peloton, Velo, Cyklopedie, Bike, Cykloservis, které se zabývají především novými trendy 

v cyklistice, jsou zde testy kol a uvedeny další rady. Dále pak časopis Dovolená na kole, která 

může mít také vliv na rozhodnutí potenciálních zákazníků. 

3.3 Analýza marketingového makroprostředí 

Při charakteristice marketingového makroprostředí jsem se zaměřila na okres Vsetín, 

jelikož zákazníky Godzzila Bikes Shop jsou právě obyvatelé okresu Vsetín. Inflace a životní 

úroveň je charakterizována pro oblast celé České republiky. 

3.3.1 Demografické prostředí 

Cyklistice se věnují lidé každého věku, jak muži, tak ženy, kteří preferují aktivní 

životní styl a rádi sportují nebo používají kolo pouze jako dopravní prostředek.  V Godzzile 

Bikes Shop budou nakupovat převážně ekonomicky aktivní lidé, neboť investice do nového 

kola, včetně příslušenství je v dnešní době poměrně vysoká. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o specializovanou prodejnu, jsou v nabídce především kola vyšší cenové kategorie čili 

od 10 000 Kč do 20 000 Kč. V nabídce jsou zařazeny také kola nižší cenové kategorie, ale již 

v menší míře (ČSÚ, 2013b). 

Celkový počet obyvatel v okresu Vsetín byl v roce 2011 dle ČSÚ (2013b) 142 420 

obyvatel. Z toho bylo 69 770 mužů a 72 650 žen. Konkrétně město Vsetín má 26 976 

obyvatel. Věková struktura potenciálních zákazníků se bude pohybovat ve věku 16 – 60 let. 

Z tabulky 3.1 je patrné, že celkový počet potenciálních zákazníků je téměř 89 000 

(ČSÚ, 2013b). 

Tab. 3.1 Věková struktura obyvatel okresu Vsetín 

Věková kategorie 0 - 14 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 let a více 

Muži 10 889 4 358 9 412 11 452 10 002 9 621 19 623 4 045 1 618 

Ženy 10 015 4 226 8 876 10 725 9 754 9 919 19 673 6 005 3 472 

Celkem 20 904 8 584 18 288 22 177 19 756 19 540 39 296 10 050 5 090 

Zdroj: ČSÚ (2013b) 

Počet obyvatel má klesající tendenci a zároveň populace stárne. Toto je jev 

pro Godzzila Bikes Shop poměrně nepříznivý, neboť se snižuje počet ekonomicky aktivních 
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lidí a zároveň i počet lidí s aktivním přístupem i počet potenciálních zákazníků. Vývoj 

celkové populace v okrese Vsetín je zachycen v tabulce 3.2 (ČSÚ 2013b). 

Tab. 3.2 Vývoj populace v okrese Vsetín v letech 2005 – 2011 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 145 814 145 661 145 761 145 850 145 692 145 464 145 047 

Zdroj: ČSÚ (2013b) 

Přirozený přírůstek byl v roce 2011 -0,5 ‰. V předchozích dvou letech byl 

v kladných číslech. Což je stav nepříznivý, neboť klesá celkový počet obyvatel okresu Vsetín 

a tím pádem i počet potenciálních zákazníků. Tento nepříznivý stav je způsoben zejména tím, 

že lidé se stěhují pryč z okresu Vsetín. Přírůstek stěhováním má zápornou hodnotu již od roku 

2000. V roce 2011 byl přírůstek stěhováním -0,9 ‰. V předchozích letech byl dokonce ještě 

vyšší (ČSÚ, 2013c). Pro okres Vsetín od roku 2000, kdy činil -0,8 ‰, vzrostl na 0,5 ‰. 

Přírůstek stěhováním byl v roce 2000 0,2 ‰, postupně však klesl až na -1,6 ‰ (v roce 

2009). Celkový přírůstek tedy pro rok 2009 byl –1,6 ‰, což je nepříznivý stav. Zejména 

proto, že tím pádem klesá počet obyvatel Vsetína a zároveň také počet potenciálních 

zákazníků Godzzila Bikes Shop ČSÚ (2013c). 

3.3.2 Ekonomické prostředí 

V rámci ekonomického prostředí je velmi důležitým ukazatelem nezaměstnanost. 

Je důležitá z toho důvodu, že lidé bez zaměstnání mají nízké příjmy a proto budou omezovat 

investice do zábavy, sportu, koníčků a omezí se tak i výdaje na koupi nových kol 

a cyklistického příslušenství. Finanční prostředky budou investovat do základních potřeb 

a zbylé finanční prostředky budou spíše spořit. Vývoj nezaměstnanosti v letech 2005 až 2011 

je zobrazen v tabulce 3.3. Nejnižší nezaměstnanost byla v letech 2007 a 2008. V roce 2009 

nezaměstnanost vysoce stoupla, což mohl být důsledek ekonomické krize. Od roku 2009 má 

nezaměstnanost klesající tendenci (ČSÚ, 2013c). Na obrázku 3.1 je vidět vývoj 

nezaměstnanosti v letech 2011 a 2012, kdy je srovnána nezaměstnanost v okrese Vsetín 

s nezaměstnaností v celé České republice. Z grafu je patrné, že až do konce září roku 2012 

měla nezaměstnanost v okrese Vsetín podobný vývoj. Od září 2012 začala nezaměstnanost 

v České republice klesat, kdežto v okrese Vsetín rostla (ČSÚ, 2013c). V rámci Zlínského 

kraje, je okres Vsetín okresem s nejvyšší nezaměstnaností. To může mít za důsledek horší 

ekonomickou situaci obyvatel okresu Vsetín (Zlín, 2013). 
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Tab. 3.3 Vývoj nezaměstnanosti v letech 2005 - 2011 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra 

nezaměstnanosti 
10,79 9,71 7,14 7,31 12,34 11,65 10,75 

Uchazeči 

na 1 volné 

pracovní místo 

18,2 8,4 3,4 7,5 38,4 25,8 16,9 

Zdroj: ČSÚ (2013c) 

 

 

Obr. 3.1 Vývoj nezaměstnanosti v okrese Vsetín a v České republice 

Zdroj: Odhad online.cz (2013) 

Dalším důležitým ukazatelem je průměrná měsíční mzda. Průměrná hrubá měsíční 

mzda v okrese Vsetín činila na konci roku 2011 konkrétně 22 655 Kč. V roce 2008 byla 

průměrná hrubá měsíční mzda 22 744 Kč, v roce 2009 se nepatrně snížila na 22 572 Kč. Poté 

v roce 2010 přišel růst průměrné hrubé měsíční mzdy na 23 219 Kč. V porovnání s průměrnou 

hrubou mzdou České republiky, má mzda stejný vývoj, ale mzda v okrese Vsetín je nižší. 

Srovnání v letech 2008 až 2011 je znázorněno na obrázku 3.2 (Odhad online.cz, 2013). 

 

Obr. 3.2 Průměrná mzda v okrese Vsetín v letech 2008 až 2011 

Zdroj: Odhad online.cz (2013) 
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Další důležitý makroekonomický ukazatel je míra inflace. Míra inflace, která 

je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, jako procentní 

změna průměrné cenové hladiny za posledních 12 kalendářních měsíců. Inflace byla v roce 

2012 konkrétně 3,3 %, což je docela vysoká hodnota v porovnání s lety 2009 až 2011, kdy 

byla inflace na nejnižší hodnotě, a to konkrétně v roce 2009 bylo 1 % inflace. 

Poté se pozvolna začala zvyšovat, v roce 2010 byla inflace 1,5 % a v roce 2011 už 1,9 %. 

Míra inflace nyní začíná nepatrně klesat, což je jev příznivý. Inflace způsobuje růst cen, který 

může negativně ovlivnit spotřebu domácností a také prodej kol a cyklistického vybavení 

(ČSÚ, 2013a). 

Životní úroveň je také jeden z velmi důležitých faktorů. Od roku 1993 se životní 

úroveň v České republice neustále zvyšuje. Průměrná měsíční mzda se v národním měřítku 

od roku 1993 zvýšila téměř dvojnásobně, avšak dynamika zpomalila. Průměrná výše 

starobního důchodu se zvýšila téměř 3,9 krát. Index spotřebitelských cen 2011/1993 je 263 %. 

Největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly bydlení a výživa, kdy nejvíce byly zasaženy 

domácnosti důchodců. Rapidně vzrostla zadluženost českých domácností, ale v posledních 

letech se zadluženost snižuje (Investujeme, 2013). Vyšší životní úroveň domácností může vést 

k tomu, že lidé budou více investovat finanční prostředky do svého volného času a tudíž se dá 

předpokládat, že i do nákupu cyklistického vybavení.  

3.3.3 Sociálně-kulturní prostředí 

V rámci sociálně-kulturního prostředí může prodej kol a cyklistických doplňků 

ovlivnit dosažené vzdělání potenciálních zákazníků. Lidé, kteří dosáhli vyššího vzdělání, 

budou klást na kola a cyklistické doplňky vyšší nároky. Budou ve většině případů dosahovat 

také vyšší příjmů a budou volit kola a doplňky z vyšší cenové kategorie. Lidé s vyšším 

dosaženým vzděláním budou také více informováni o současných trendech a novinkách 

na trhu a více vzdělaní při výběru kola. 

3.3.4 Technologické prostředí 

Technologie v oblasti cyklistiky jde neustále vpřed. Zejména, co se týče výroby 

samotných kol. V dnešní době jsou využívány nové materiály, technologie a postupy, které 

umožní cyklistům co největší komfort, bezpečnost a také zážitek z jízdy. Nové technologie 

jsou využívány při výrobě všech komponentů, ze kterých se kolo skládá. Největší pokrok 

zaznamenala výroba rámů kol. Dříve byly rámy kol vyráběny pouze z oceli, která sice 

zajišťovala vysokou pevnost, ale také měly vysokou hmotnost. Proto se později začaly 
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vyrábět rámy z hliníku, které splňovaly požadavky pevnosti, ale byly podstatně lehčí 

(Kolo, 2013). 

V současnosti se do popředí dostává karbon. Karbon je šestkrát pevnější než ocel 

a zároveň pětkrát lehčí a má výbornou schopnost absorbovat vibrace (Global sport, 2013). 

Karbon se dnes využívá nejen při výrobě rámů kol, ale i dalších komponentů, jako jsou 

přehazovačky, ráfky, vidlice a další. 

I další komponenty prošly velkým vývojem, ať už co se materiálu týče nebo využité 

technologie, tak aby zajistily co největší přesnost, odolnost a celkovou funkčnost. Zejména 

co se týká vidlic, řadičů a přehazovaček, ale i brzd, brzdových kotoučů a řetázků. 

Nové technologie taktéž ovlivňují výrobu cyklistického oblečení a funkčního prádla, 

aby byl cyklistům zajištěn co největší komfort a ochránily je před nepříznivými vlivy počasí.  

Nová technologie se využívá i v rámci prodeje, kdy některé prodejny vlastní zařízení 

body geometry, které pomohou zákazníkům při výběru geometrie kola, která jim bude 

vyhovovat a také nastavení správné pozice cyklisty na kole, tak aby jízda byla co nejvíce 

přirozená a cyklista se na kole cítil pohodlně (Valmezbike, 2013). 

3.3.5 Legislativní prostředí 

Všechny firmy, které chtějí podnikat na území České republiky, se musí řídit platnou 

legislativou. Legislativní prostředí vytváří především vláda, která vydává platné zákony, 

normy a předpisy. Od 1. května 2004 je Česká republika součástí Evropské unie, a proto 

se musí řídit také předpisy Evropského společenství. 

Godzzila Bikes Shop není výjimkou a také se musí řídit těmito zákony, nařízeními, 

předpisy a normami. V prvé řadě se musí řídit Ústavou České republiky a Listinou základních 

práv a svobod. Dále musí dodržovat v oblasti obchodního práva Obchodní zákoník, Zákon 

o ochraně hospodářské soutěže, Zákon o ochraně spotřebitele, Živnostenský zákon, Zákon 

o regulaci reklamy. V oblasti daní je to především Zákon o daních  příjmů, Zákon o DPH, 

Zákon o účetnictví. V oblasti nemovitostí musí dodržovat Zákon o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor. Dále pak Občanský zákoník a Zákoník práce, Zákon o odpovědnosti 

za škodu způsobenou vadou výrobku, Zákon o ochraně osobních údajů (Zákony online, 

2013). 

3.3.6 Přírodní prostředí 

Pro cyklistiku je přírodní prostředí velmi důležité. Při nízkých teplotách nebo deštivém 

počasí budou lidé místo provozování cyklistiky volit raději sporty, které lze vykonat 

v tělocvičnách a na sportovištích, věnují více času kultuře nebo zůstanou doma. 
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Při nepříznivých výhledech, co se počasí týče, mohou odložit své investice do koupě nového 

kola a cyklistického příslušenství a budou volit raději jinou alternativu. I služby jako servis 

kol bude využíván méně, pokud nebudou vhodné podmínky pro cyklistiku. 

V roce 2011 bylo celkem 163 jarních dní, kdy teplota vystoupila nad 20 °C, 

100 letních dní, kdy teplota vystoupila nad 25 °C a 40 tropických dní, kdy byla teplota vyšší 

než 30 °C. Počet dní se srážkami byl 131 (Amatérská meteorologie, 2013a). 

V roce 2012 bylo celkem 168 jarních dní, kdy teplota vystoupila nad 20 °C, 

112 letních dní, kdy teplota vystoupila nad 25 °C a 59 tropických dní, kdy byla teplota vyšší 

než 30 °C. Počet dní se srážkami byl 191 (Amatérská meteorologie, 2013b). 

Když porovnáme roky 2011 a 2012, bylo sice více teplých dnů, které by mohly být 

vhodné pro provozování cyklistiky, ale zároveň bylo i o dost více deštivých dnů, kdy takové 

počasí může řadu lidí od cyklistiky odradit a tudíž i ovlivnit jejich rozhodnutí ohledně jízdy 

na kole. 

3.4 Vývoj cyklistiky v České republice 

Dle projektu Česko jede (2013), zaměřeného na komplexní podporu cykloturistiky 

a dalších sportů v ČR, je rekreační cyklistika a cykloturistika součástí nejpopulárnějších 

forem individuální, skupinové a rodinné turistiky v ČR. Česká republika má dobré 

geografické podmínky a širokou síť cyklistických tras, které jsou jednotně značeny. 

Ze sociologických průzkumů vyplývá, že jízdní kolo je zařazeno mezi prvních deset 

základních materiálních potřeb člověka v současnosti. Na kole jezdí občas nebo denně více 

než 1,5 milionu obyvatel České republiky. Jednou z nejprodávanějších sportovních potřeb 

dnešní doby je horské kolo, které používá více než 70 % všech cyklistů v České republice. 

Díky této skutečnosti se horská cyklistika stala velmi zajímavým sportovním odvětvím. 

Cyklistika je nejoblíbenějším sportem, který obyvatelé České republiky provozují nejraději  

(Koryčany bikers, 2013, Vitalia 2013). 

Tuto skutečnost potvrzuje i Sport Central (2013).  Dle výsledků ankety „Sport roku 

2012“, která probíhala ve dnech 30. 7. 2012 – 9. 9. 2012 na vlastních webových stránkách. 

Výzkumu se zúčastnilo 3 437 respondentů ve věku od 10 do 70 let. Z výsledků je patrné, 

že nejčastěji provozovaným sportem je cyklistika, uvedlo ji konkrétně 15,5 % respondentů, 

následně fotbal 10,8 % a volejbal 7,9 %.  U mužů je nejčastěji provozovaným sportem fotbal 

a následně cyklistika, kdežto u žen byla cyklistika na prvním místě.  
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V České republice jsou dnes velmi dobré podmínky pro provozování cyklistiky 

a jejího rozvoje. Délka všech cyklotras
1
 a cyklostezek

2
 je více než 37 tisíc kilometrů. Z toho 

jen přibližně 3 % jsou cyklistické stezky. A každým rokem je tato síť rozšiřována o desítky 

nových kilometrů (ECMOST, 2013).  V roce 2011 bylo na území České republiky celkem 

1 903 km cyklostezek. Nejrozsáhlejší síť cyklostezek je na území hlavního města Prahy 

(224 km), následně ve Středočeském kraji (215 km), Moravskoslezském (181 km) a Zlínském 

kraji (175 km). Vzhledem k počtu obyvatel má Zlínský kraj nejvyšší počet km na jednoho 

obyvatele, konkrétně 30 km (Cyklodoprava, 2013). 

V souvislosti s postupným zlepšováním technické infrastruktury pro jízdní kola 

a systematickému budování sítě cyklostezek ve městech i mimo ně, poptávka po různých 

typech kol stoupá (Bike Europe, 2013). Přibližně 50 – 60 % prodaných kol v České republice, 

jsou krosová kola, se kterými lze jezdit na silnici i v lehčím terénu. Druhou nejoblíbenější 

kategorií jsou horská kola, která tvoří přibližně třetinu prodaných kol. V České republice 

v posledních letech stoupá poptávka po dražších modelech. U specializovaných prodejců 

se horská kola prodávají nejvíce v cenové kategorii 10 000 – 20 000 Kč, kde dříve 

převažovala kola v cenovém rozpětí do 10 000 Kč. Většina kol se v České republice prodává 

přes specializované obchody, ale roste i podíl příjmů sportovních řetězců. Na českém trhu 

je přibližně 800 nezávislých prodejců kol. (Finance, 2013a) Kvůli sportovním řetězcům 

specializované prodejny v posledních letech ztrácí dominantní pozici na trhu. Příčinou může 

být velký počet prodejních míst a také dumpingová cena sportovních řetězců. 

Ve specializovaných prodejnách jsou nabízena především kola vyšší cenové kategorie, 

ve sportovních řetězcích spíše kola nižší cenové kategorie (Finance, 2013b). 

Roční útraty v České republice se za cyklistické zboží pohybují v miliardách korun. 

V roce 2006 utratili Češi přibližně 2,7 miliady korun za jízdní kola a 1,8 miliardy korun 

za příslušenství a náhradní díly. V následujícím roce byly útraty ještě vyšší, neboť lidé 

pořizovali spíše dražší modely (MEDIA & MARKETING, 2013). 

Celkový prodej kol v České republice v letech 2005 – 2011 je zachycen v následující 

tabulce. 

 

 

                                                 
1
 Cyklistická trasa (cyklotrasa) – pozemní komunikace, která je vhodná pro cyklisty a je označena dopravním 

nebo turistickým značením (Cyklotoulky, 2013). 
2
 Cyklistická stezka (cyklostezka) – pozemní komunikace nebo jízdní pás, který je vyhrazený pro jízdu na kole 

dopravní značkou. Je určena pouze pro cyklisty (Cyklotoulky, 2013). 
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Tab. 3.4  Počet prodaných kol v České republice 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Prodaná kola (v tis. ks) 320 350 390 370 380 330 370 

Zdroj: Finance (2013a) 

V České republice se vyprodukovalo v roce 2010 přibližně 435 000 kol, čím 

se umístila na devátém místě ve výrobě kol v rámci Evropské unie. Většina produkce 

je určena pro zahraniční trhy, konkrétně 85 – 95 % všech vyrobených kol. Nejvíce kol 

je vyváženo do Německa, Holandska, Rakouska a Francie (Finanční noviny, 2013). V prvním 

pololetí roku 2012 dosáhl vývoz € 47.927 milionů. Celková hodnota dovezených kol 

za období leden až červen 2012 byla € 31.619 milionů, převládá dovoz kol z Tchaj-wanu, 

Číny a Německa (Bike Europe, 2013). 
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4 Metodika výzkumu 

Následující kapitola je věnována metodice shromažďování dat, jež je nezbytnou 

součástí analýzy konkurence. V této kapitole je určen problém, nadefinován cíl výzkumu 

a způsob sběru dat potřebných pro analýzu konkurence. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

Hlavním problémem Godzzila Bikes Shopu je neznalost vlastní pozice této firmy 

na trhu vůči svým konkurentům, kteří se v okrese Vsetín nacházejí.  

Cílem marketingového výzkumu je analýza konkurence Godzzila Bikes Shop, která 

se nachází v okrese Vsetín s využitím metod mystery shopping a mystery mailing. Odhalit 

tak silné a slabé stránky v porovnání s těmito konkurenty, které se stanou základem 

pro navržení opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy Godzzila Bikes Shop 

a zlepšení jejího postavení na současném trhu. 

4.1.2 Typy údajů 

Primární data budou získána pomocí metody mystery shopping, kdy budou zjištěná 

data zaznamenávána do hodnotícího formuláře, který je přiložen v příloze 1. 

Sekundární data budou získána z internetových zdrojů. 

4.1.3 Metoda sběru dat 

Výzkum bude proveden pomocí metod mystery shopping a mystery mailing. 

V rámci metody mystery shopping se zaměřím konkrétně na hodnocení sortimentu, 

servisu, personálu, marketingové komunikace, komunikace v prostředí internetu, exteriéru 

a interiéru prodejny a hodnocení dopravní přístupnosti prodejny. 

Při použití metody mystery mailing, se zaměřím na hodnocení rychlosti odpovědi, 

formální stránky a množství podaných informací v e-mailu. 

Data budou zaznamenána do hodnotícího listu, který je rozdělen na jednotlivé 

kategorie. V rámci každé kategorie se zaměřím na několik kritérií. Výsledky budou 

bezprostředně po fiktivním nákupu zaznamenány do hodnotícího listu, aby nedošlo 

k opomenutí či zkreslení hodnocení. Celkově je nadefinováno 93 kritérii, která budou 

bodována dle splnění předem stanovených podmínek. 

Pomocí metod mystery shopping a mystery mailing bude hodnoceno 10 prodejen 

a servisů jízdních kol v okrese Vsetín, které se nachází v blízkosti prodejny Godzzila Bikes 

Shop a nabízí podobný sortiment jízdních kol a také servisních služeb. Jsou zde zahrnuty 
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všechny prodejny ve městě Vsetín a dále pak z Valašského Meziříčí, Rožnova pod Radhoštěm 

a okolních vesnic. 

1. Anděl Sport (Vsetín) 

2. Cykloservis ZS (Hošťálková) 

3. Cyklosport (Vsetín) 

4. Godzzila Bikes Sshop (Vsetín) 

5. Kremel & Kremel (Valašské Meziříčí) 

6. Petyša Sport (Rožnov pod Radhoštěm) 

7. Planet Bikes (Vsetín) 

8. Radim Zgarba (Vsetín) 

9. Valmezbike (Valašské Meziříčí) 

10. Rožnovbike (Rožnov pod Radhoštěm) 

Vybrané obchody s cyklistickým vybavením budou navštíveny vždy ve všední den 

v odpoledních hodinách (14:00 – 17:00) v únoru roku 2013. Mystery Shopper se bude v každé 

prodejně dotazovat na horské kolo s konkrétními požadavky, neboť se domnívám, 

že zákazníci při výběru kola již mají jistou představu a požadavky na kolo a také přehled 

o nabízeném sortimentu. Sama jsem měla s výběrem a koupí kola zkušenosti, a proto jsem 

zvolila tyto požadavky: 

- cena do 20 000 Kč, 

- vzduchová vidlice, 

- osazení komponenty alespoň Shimano Deore nebo Sram X7, 

- hydraulické kotoučové brzdy, 

- bílá barva. 

Mystery shopper bude zaznamenávat a hodnotit mimo jiné vstřícnost personálu 

a ochotu poradit s výběrem kola dle konkrétních představ zákazníka. Pomocí dotazů 

na konkrétní komponenty se bude snažit zjistit odbornost a celkový přehled o kvalitě 

a vlastnostech jednotlivých dílů. Poté, co zjistí všechny potřebné informace, popř. vyzkouší 

nabízená kola, poděkuje za ochotu s tím, že si vše musí ještě rozmyslet a případně se vrátí. 

Bezprostředně po odchodu z prodejny vše zaznamená do hodnotícího listu. 

V prodejně Godzzila Bikes Shop, Anděl Sport a Valmezbike nebudu moct provést 

mystery shopping sama, neboť mne personál již zná (navštívila jsem prodejny již dříve 

za účelem koupě kola a doplňků pro kolo), využiji proto pověřenou osobu, i když tím bude 
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snížena srovnatelnost hodnocení jednotlivých prodejen. Touto osobou bude žena ve stejném 

věku a se základní orientací v sortimentu, která si v nedávné době také kupovala kolo. 

Současně s mystery shoppingem bude proveden také mystery mailing, kde se budu 

dotazovat na konkrétní závadu, a to únik kapaliny ze vzduchové vidlice Rock Shox 

Revelation SL na dolním úchytu. Bude zde uveden dotaz na možnost opravy, nejbližší možný 

termín, kdy budu moci kolo dovézt, předběžný odhad ceny a doby opravy. Vzor odeslaného  

e-mailu je přiložen v příloze 2. 

Díky zkušenostem z nedávného nákupu horské kola se tak budu moci zaměřit 

na kritéria, která jsou pro zákazníka při výběru kola a servisu důležitá a budu moct všechny 

prodejny mezi sebou porovnat. Jak jsem se zmínila již dříve, vzhledem k využití pověřené 

osoby bude zhoršena srovnatelnost výsledků. 

Základní soubor tvoří všechny prodejny s cyklistickým vybavením v okrese Vsetín, 

konkrétně 24, které nabízí, jak kola k prodeji, tak provádějí také servisní práce, viz příloha 3. 

Výběrový soubor bude tvořit 10 prodejen a servisů kol v okrese Vsetín, které nabízí 

podobný sortiment a servisní služby, jako Godzzila Bikes Shop. Byly vybrány všechny 

prodejny ve městě Vsetín, které jsou nejbližšími přímými konkurenty, dále prodejna 

v Hošťálkové, která je vzdálena od Vsetína 13 km. Následně všechny prodejny ve městě 

Valašské Meziříčí, kde je vzdálenost od Vsetína poměrně velká, konkrétně 20 km. A následně 

dvě největší prodejny v Rožnově pod Radhoštěm, který je od Vsetína vzdálen přibližně 

33 km. Ačkoli je vzdálenost od Vsetína v případě Valašského Meziříčí a Rožnova 

pod Radhoštěm poměrně velká, v případě kol předpokládám, že zákazníci budou ochotni ujet 

i delší vzdálenost, neboť se jedná o zboží dlouhodobé spotřeby a investice do nového kola 

je mnohdy velmi vysoká. 

4.1.4 Časový harmonogram 

Tab. 4.1 Časový harmonogram 

Činnost/měsíc Leden 2013 Únor 2013 Březen 2013 Duben 2013 Květen 2013 

Příprava výzkumu      

Pilotáž      

Sběr údajů      

Analýza výsledků      

Prezentace výsledků      
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4.1.5 Rozpočet 

Všechny prodejny ve Vsetíně bylo možné navštívit bez využití jakéhokoliv 

dopravního prostředku. Pouze pro hodnocení prodejen mimo Vsetín bylo nutné využít 

autobusovou dopravu případně použít automobil. Náklady na dopravu, po vlastním 

hodnocení, činily největší část rozpočtu. Rozpočet je znázorněn níže. 

Doprava autobusem 170 Kč 

Tisk hodnotících formulářů  60 Kč 

Odměna pro pověřenou osobu 200 Kč 

Vlastní hodnocení  5 000 Kč 

Celkem  5 430 Kč 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Pilotáž 

Aby bylo možné ověřit, zda jsou všechna kritéria nastavena správně nebo nedošlo 

k opomenutí některé oblasti, bylo nutné před výzkumem provést pilotáž. Pilotáž proběhla 

dne 4. 2. 2013 v Ostravě Porubě v prodejnách Mojekolo a Bikekrám. Vystupovala jsem 

zde v roli fiktivního zákazníka a fiktivního nákupu se zúčastnila také pověřená osoba, která 

mne musela zastoupit v prodejnách Valmezbike, Sport Anděl a Godzzila Bikeshop. 

V průběhu testování nebyla zaznamenána žádná oblast, kterou by bylo nutné do hodnotícího 

listu zařadit. 

4.2.2 Sběr dat 

Sběr dat byl proveden ve dnech 11.–15. 3. 2013 ve zmíněných prodejnách vždy 

v odpoledních hodinách.  Bylo dbáno na dodržení stejné doby, aby byly získané výsledky 

co nejobjektivnější a výsledky mystery shoppingu nebyly zkreslené. 

E-maily v rámci mystery mailingu byly rozeslány dne 13. 3. 2013 přesně v 13:10 

z nově založené e-mailové adresy vždy každé prodejně zvlášť. Obsah všech e-mailů byl zcela 

totožný, aby byla opět zachována co nejvyšší vypovídací schopnost a výsledky byly 

objektivní.  

4.2.3 Kontrola dat 

Po dokončení výzkumu byla provedena kontrola sesbíraných dat, aby bylo zamezeno 

opomenutí vyplnění některé hodnocené oblasti, protože pak by data nebyly úplné a výsledky 

zcela přesné. Žádné chybějící ani chybně zadané údaje nebyly nalezeny, proto bylo možné 

dále pokračovat ve zpracování dat a provést potřebné analýzy. 
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4.2.4 Zpracování dat 

Získaná data byla vložena do programu MS Excel, aby bylo možné následně výsledky 

graficky znázornit, vyhodnotit a porovnat Godzzila Bikes Shop s konkurencí a také všechny 

konkurenty mezi sebou. Dále byl ke každému kritériu přidán komentář, kde bylo podrobně 

zachyceno, jak si jednotliví konkurenti stojí a jak byla daná kritéria plněna. 

4.2.5 Problémy při sběru dat 

 Při sběru dat jsem se setkala pouze s jedním problémem. Při rozesílání e-mailů 

v rámci mystery mailingu, byl odeslán e-mail také na e-mailovou adresu prodejny 

Kremel & Kremel (tato e-mailová adresa byla uvedena jak na vlastních webových stránkách, 

tak na propagačních materiálech prodejny). Ihned po odeslání dorazil e-mail s oznámením, 

že se nepodařilo e-mail na vybranou adresu doručit, ale ve skutečnosti e-mail doručen byl. 
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5 Analýza konkurence 

V rámci následující kapitoly bude analyzována konkurence Godzzily Bikes Shop. 

Nejprve pomocí Porterovy analýzy konkurenčních sil a následně skrze výzkumnou metodu 

mystery shopping, kdy bude Godzzila Bikes Shop srovnávána s vybranými konkurenty. 

5.1 Porterova analýza konkurenčních sil 

5.1.1 Konkurence uvnitř odvětví 

Konkurence uvnitř odvětví má zásadní vliv na firmu Godzzila Bikes Shop. Dnes 

je nutností sledovat chování konkurence na trhu. Mít dostatek informací o nabízeném 

sortimentu a službách, jejich postavení na trhu, marketingové komunikaci, spokojenosti jejich 

zákazníků, apod. Následně lze z těchto informací odhadnout jejich reakci na změnu trendu, 

na novou komunikační kampaň a připravit se na to dopředu, aby konkurence nezískala 

výraznou převahu na trhu. 

Jak bylo zmiňováno již dříve, konkurence na trhu s cyklistickým vybavením 

je v okrese Vsetín poměrně široká. Nachází se zde konkrétně 24 prodejců kol, kde jsou 

součástí služeb také servisní práce. Konkurenti jsou vzájemně odlišní pouze nabízeným 

sortimentem, značkami kol a komponentů, rozsahem servisních služeb příp. dalšími 

doplňkovými službami. Seznam všech konkurentů je přiložen v příloze 3. V rámci další 

analýzy konkurence, pomocí výzkumné metody mystery shopping, bude firma Godzzila 

Bikes Shop srovnávána s firmami Anděl sport, Planet Bikes, Valmezbike, Cyklosport, Kremel 

& Kremel, Rožnovbike, Cykloservis ZS, Radim Zgarba a Petyša sport. 

Anděl Sport je situován ve Vsetíně přibližně 16 minut chůze od centra města. 

Specializuje se na prodej českých kol značky Maxbike, přičemž jsou zde nabízena kola všech 

cenových tříd a také kola značky Cube, která jsou zařazena spíše do střední a vyšší cenové 

kategorie. V sortimentu se také nachází funkční oblečení a příslušenství, ale v menší míře 

v porovnání s ostatními firmami a zejména s firmou Godzzila Bikes Shop. V sortimentu 

Anděl sportu se nachází také sportovní vybavení pro jiné sporty, v zimě jsou nabízeny lyže 

včetně jejich servisu. Je zde také poskytován servis kol a možnost sestavit si kolo na míru, 

ale pouze co se týče kol Maxbike. Další pobočka je umístěna ve Velkých Karlovicích, kde 

se nachází vlastní půjčovna kol, je zde možnost si zapůjčit kola horská a trekkingová. Dále 

jsou zde poskytovány servisní služby. Zákazníkům je také nabízena možnost nechat si kolo 

seřídit, opravit, nebo zakoupit cyklistické vybavení (Anděl sport, 2013). 
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Anděl sport má zřízeny vlastní webové stránky, kde ale nejsou uvedeny informace 

o nabízeném sortimentu a službách, nýbrž o sponzorovaných akcích, jako je například MTB 

víkend na Valašsku nebo Makadam tour, kde jsou ve spolupráci s Valašským sportovním 

klubem pořádány vyjížďky pro veřejnost (Anděl sport, 2013). 

Firma Cykloservis ZS je umístěna v Hošťálkové přibližně 17 km od Vsetína. Firma 

se specializuje na prodej kol značek Amulet, KTM, Leader Fox, Felt, Superior, Pells a STR. 

V sortimentu jsou kola horská, trekkingová, krosová, dirt a freestyle a také dětská. Součástí 

nabídky jsou také náhradní díly a doplňky především značek BBB, Sram, Shimano, ale také 

sportovní oděvy a obuv, koloběžky, dětská odrážedla a tříkolky. Je zde také poskytován servis 

všech druhů jízdních kol. Cykloservis ZS má zřízeny vlastní webové stránky, 

kde je představen veškerý nabízený sortiment. V rámci marketingové komunikace 

se Cykloservis ZS zaměřuje především na sponzoring. Firmou Cykloserivs ZS je sponzorován 

vlastní cyklistický tým (ZS Team). Firmou Cykloservis ZS nejsou dále využity žádné další 

komunikační nástroje, ani není využit Facebook (Cykloservis ZS, 2013). 

Další prodejnou, která je umístěna ve Vsetíně, je Cyklosport. Vzdálenost od centra 

města je přibližně 12 minut chůze. Sortiment firmy Cyklosport je rozlišen na zimní zboží, kde 

jsou nabízeny především lyže, brusle, hokejky. Dále všeobecné zboží, kde jsou zahrnuty 

rotopedy, cyklistické doplňky, sportovní oblečení, funkční prádlo. A v neposlední řadě je zde 

kategorie letní zboží, kde jsou zařazena horská kola, trekkingová, silniční, dětská, koloběžky 

a elektrokola. V nabídce jsou obsaženy značky Author, Leader Fox, GT, MRX, Galaxy, Pells, 

Scud, Agang a elektrokola značky Lovelec. Nabízí také řadu doplňků pro kola a také náhradní 

díly (Cyklosport, 2013). 

Součástí poskytovaných služeb je také servis všech typů jízdních kol a také elektrokol, 

kde jsou prováděny standardní opravy. Při servisu kola mají zákazníci možnost získat kolo 

náhradní, které bude možné využívat po dobu, kdy na jejich kole budou prováděny servisní 

práce. Navíc je zde poskytována možnost lakování rámů kol (Cyklosport, 2013). 

V cyklosportu je možné platit platebními kartami. Je zde také poskytován splátkový 

prodej bez navýšení (Essox). Dále je možné využít půjčovnu kol a pro zákazníky je připraven 

také rozvoz kol, který je do 10 km zdarma (Cyklosport, 2013). 

Cyklosport má zřízeny vlastní webové stránky, kde jsou obsaženy základní informace 

o nabízeném sortimentu a poskytovaných službách. Dále je využívána marketingová 

komunikace formou reklamy na autobusech městské hromadné dopravy Vsetín. 

(Cyklosport, 2013) 
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Kremel & Kremel je prodejna a servis kol umístěna ve Valašském Meziříčí. 

Tato firma je specializována výhradně na prodej kol značky Kellys, jedná se tudíž o druhou 

prodejnu, která má tuto značku kol zahrnutou v sortimentu v okrese Vsetín. V nabídce jsou 

kola všech cenových kategorií. Do sortimentu jsou zařazeny také náhradní díly a komponenty, 

cyklistického oblečení a další doplňky určené pro cyklistiku, především značky Kellys, 

ale jsou zde zastoupeny i dalších značek. 

Doplňkovou službou, která je zde zákazníkům poskytována, je montáž zakoupených 

doplňků zdarma. Navíc při každém zakoupeném kole je pro zákazníky určena sleva 500 Kč 

na vybrané doplňky a příslušenství. Součástí nabídky je také servis všech druhů jízdních kol 

(Kremel & Kremel, 2013). 

Firma má zřízeny vlastní webové stránky, kde je však obsaženo velmi málo informací 

o nabízeném sortimentu a službách. Jsou zde uvedeny informace o dalších službách, které 

jsou firmou Kremel & Kremel poskytovány, jako je výroba klíčů, bezpečnostních dveří 

a prodej skútrů. Jediným nástrojem, který je využit v marketingové komunikaci, 

je sponzoring. Kremel & Kremel je hlavním sponzorem dětského domova v Zašové 

(Kremel & Kremel, 2013). 

Další specializovanou prodejnou a servisem jízdních kol a elektrokol, která se nachází 

v okrese Vsetín, je Petyša Sport. Petyša Sport je specializován na prodej německých kol 

Radon, kde jsou v nabídce zahrnuta především kola střední a vyšší cenové kategorie. 

Je nabízena také možnost nechat si složit kolo dle vlastních představ. Součástí sortimentu jsou 

také cyklistické doplňky, sportovní oblečení, náhradní díly a další sportovní potřeby (Petyša 

sport, 2013). 

V rámci servisu je Petyša Sport specializovaným servisem jízdních kol značek MRX, 

SCUD, Maxbike, Apache a Superior. Zaměstnanci jsou certifikováni a profesionálně školeni 

k servisům kol všech výrobců. Zaměstnanci jsou také školeni firmou Rock Shox. Je zde 

zajištěn servis vidlic a tlumičů značek Fox, Manitou, X-Fusion, Santour a jiných. 

Zaměstnanci jsou školeni několikrát do roka. Veškeré prohlídky kol, zjišťování závady 

a konzultace jsou poskytovány zdarma (Petyša sport, 2013). 

Od roku 2004 je pořádán cyklistický závod pro širokou veřejnost Petyša Tour, který 

se stal součástí prestižní série závodů horských kol Galaxy. Při placení je zákazníkům 

umožněn splátkový prodej (Petyša sport, 2013). 

Planet Bikes je specializovanou prodejnou kol, jenž je umístěna ve Vsetíně přibližně 

15 minut chůze od centra města a v Karolínce. Firma se specializuje především na prodej kol 

a cyklistických doplňků značky Specialized. Tyto kola jsou zařazena spíše do střední a vyšší 
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cenové kategorie. Dále jsou zde nabízena kola značek Kona, Giant, Pells, kde jsou zařazena 

kola jak nižší, tak střední a vyšší cenové kategorie. Součástí sortimentu je příslušenství, 

zejména značek Shimano a Sram. Dále je zde nabízeno taktéž oblečení značek Fox, Dakni, 

Animal, Dekline, Sombrio. Součástí nabídky jsou i servisní práce všech druhů kol, odpružení 

a hydraulických brzd. Je zde možné nechat si sestavit kolo na míru a využít splátkový prodej 

(Planet Bikes, 2013). 

Planet Bikes se v rámci marketingové komunikace také zaměřuje na sponzoring, kde 

je zaštiťován vlastní cyklistický tým -  Specialized Planet Bike Team, který se účastní závodů 

ve sjezdech. Dále je Planet Bikes partnerem bikeparku na Kyčerce, který je prvním parkem 

v okrese Vsetín. Zároveň jsou zde půjčována kola a také v hotelu Galík ve Velkých 

Karlovicích. Firma Planet Bikes nemá v provozu vlastní webové stránky, jsou momentálně 

ve výstavbě. Dále je využívána komunikace přes Facebook, kde je zřízena vlastní stránka. 

Dalším komunikačním nástrojem, který je využit, jsou slevové poukazy v letácích a reklama 

na billboardech (Kyčerka Bike Park, 2013, Planet Bikes 2013). 

Další firmou zabývající se prodejem a servisem kol je Radim Zgarba. Firma 

je situována ve Vsetíně přibližně 15 minut chůze od centra města. Tato firma 

je specializována na prodej všech druhů kol. Nejvíce jsou v sortimentu zastoupena kola 

horská a trekkingová, především kola slovenské značky CTM. Dále jsou v sortimentu 

zařazena kola značky Amulet, Galaxy, Apache a Superior, které jsou zastoupeny již méně. 

Do sortimentu jsou zařazeny také náhradní díly a příslušenství a cyklistické doplňky, 

především značek Sram a Shimano. Cyklistické oblečení zde není nabízeno.  

Radim Zgarba taktéž poskytuje servis všech druhů jízdních kol. Další služby 

zde nabízeny nejsou. Jedinou formou marketingové komunikace, která je firmou Radim 

Zgarba využívána, jsou letáky informující o aktuální cenové nabídce. Firma nemá zřízeny 

vlastní webové stránky ani založenou skupinu na Facebooku, skrze kterou by bylo možné 

komunikovat se zákazníky. Firma rovněž není v rámci marketingové komunikace zaměřena 

na sponzoring. 

Valmezbike a Rožnovbike jsou prodejny s cyklistickým vybavením, kdy je jeden 

umístěn ve Valašském Meziříčí a jeden v Rožnově pod Radhoštěm. V nabídce prodejen jsou 

kola světových značek Scott, Specialized, Cannondale, ale také kola českých značek Author, 

Pells a Leader Fox. Součástí sortimentu je také široký sortiment komponentů značek 

Shimano, Sram, Avid, Rock Shox, SR Santour, RST, DT SWISS. Prodává se zde taktéž 

příslušenství značek Author, Camelbak, Cateye, Crozer, Exu, Pells, Specialized a dalších. 

Součástí sortimentu jsou doplňky stravy Aminosta, Isotar, Enervit a Nutred a také funkční 
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prádlo Axon, Author, Moira, Specialized, Sencor a další (VALMEZBIKE, 2013, 

ROŽNOVBIKE, 2013). 

V prodejnách je prováděn servis všech typů jízdních kol, montáž a servis odpružených 

vidlic, kotoučových brzd, výplety a centrování kol, montáž doplňků a výměna duší. Tyto 

prodejny jsou součástí Rock Shox Center (VALMEZBIKE 2013, ROŽNOVBIKE, 2013). 

V prodejně ValmezBike je možné také využít Specialized BG Fit studio, které pomáhá 

při výběru správného posedu na kole za účelem správného výběru kola, nebo zefektivnění 

výkonu (VALMEZBIKE, 2013). 

Dále jsou nabízeny možnosti jako Testbikes nebo půjčovna kol. Zákazník má možnost 

půjčit si vybrané kolo na celou sezónu a vyzkoušet si, zda je pro něj to pravé. Je přitom nutno 

zaplatit kauci a to 50 % z pořizovací ceny. Při výběru sedla značek Specialized, mají 

zákazníci možnost vybrané sedla před zakoupením vyzkoušet. Stejná možnost je i u dětských 

vozíků, kde navíc funguje i jejich půjčovna (VALMEZBIKE, 2013,  ROŽNOVBIKE, 2013). 

Je možné využít i dárkové poukazy. Při placení je možnost využít splátkový prodej 

bez navýšení (Essox). Valmezbike a Rožnovbike nabízí věrnostní program, kdy je zaručena 

zvýhodněná cena při servisu případně jiné výhodné akce. Valmezbike i Rožnovbike mají 

zřízeny vlastní webové stránky a je využíván také Facebook, kde jsou založeny vlastní 

skupiny. Zároveň jsou sponzorem závodů jako Houseboard BMX (VALMEZBIKE, 2013, 

ROŽNOVBIKE, 2013). 

Není možné rovněž opomenout konkurenční firmy, které prodávají kola a cyklistické 

doplňky v internetovém prostředí skrze e-shopy. Zákazníci, kteří pochází z okresu Vsetín, 

tak mohou dát přednost nákupu kola a cyklistického vybavení na internetu před kamennými 

prodejnami. Může to být dáno lepší cenovou nabídkou, širším sortimentem, který je zde 

nabízen nebo také širším spektrem doplňkových služeb. Proto je nutné do konkurence uvnitř 

odvětví zařadit také všechny prodejny, které nabízí cyklistické vybavení na internetu. 

5.1.2 Nová konkurence 

Z trendů v oblasti cyklistiky je patrné, že cyklistika je řazena mezi oblíbené a často 

provozované sporty. Podmínky pro cyklistiku jsou v České republice neustále zlepšovány, 

jsou budovány nové cyklostezky a cyklotrasy. Také se objevuje trend v budování bikeparků 

a trailů v přírodě. Poptávka v České republice po kolech a cyklistickém příslušenství 

je poměrně stabilní i v době stále přetrvávající krize. 

Tento trend je jevem poměrně příznivým, a proto se může na trhu objevit nová 

konkurence. Tento nově vstupující konkurent může mít v sortimentu zahrnuty tytéž produkty 
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a služby jako firma Godzzila Bikes Shop nebo může být zaměřen na nabídku substitutů, 

případně může přijít na trh se zcela novými produkty, kdy potřeby zákazníků mohou být 

uspokojeny novým způsobem. 

Nový konkurent může být obchodem specializovaným přímo na cyklistické vybavení 

nebo se může jednat o nespecializovaný obchod, případně sportovní řetězec. 

Síť specializovaných prodejen je ve městě Vsetín poměrně široká, jsou zde zastoupeny 

téměř všechny značky. Je možné předpokládat, že nově vstupující konkurent, by se v rámci 

nabídky spíše zaměřil na značky, které zde prodávány nejsou. Mohlo by se jednat zejména 

o značky kol 4ever, Acstar, Anlen apod. nebo rámy českých výrobců značek Sfinx, RB, 

Lucas, Fort Frames, apod. Případně další značky kol, které se zde nenacházejí. 

V rámci okresu Vsetín, je dle mého názoru větší pravděpodobnost vstupu nových 

specializovaných prodejen ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm než přímo 

ve Vsetíně. Nachází se zde méně prodejců kol a cyklistického vybavení a není zde nabízen ani 

tak široký sortiment kol. 

Dále je možnost vstupu nového konkurenta, konkrétně sportovního řetězce. Přímo 

ve Vsetíně je tato možnost velmi vysoká, neboť je v nejbližší době plánována stavba Tesca 

a v rámci nově vybudovaného objektu budou postaveny prostory i pro další obchodní 

jednotky. Zde předpokládám, že by mohla přibýt konkurence právě ve formě některého 

obchodního řetězce, tj. který by nebyl přímo nespecializován na prodej kol a cyklistického 

vybavení, ale součástí sortimentu by kola byla a byla zde nabízena by i řada substitutů 

a speciálního oblečení. 

Další konkurent, který může nově vstoupit na trh, může být zaměřen pouze na prodej 

cyklistického vybavení skrze internet nebo bude vlastnit jak kamennou prodejnu se sídlem 

buď v okrese Vsetín, nebo mimo tento okres, tak zároveň bude umožněn prodej cyklistického 

vybavení přes e-shop. Tento konkurent může mít konkurenční výhodu oproti Godzzile Bikes 

Shop např. v nižších cenách, širším sortimentu nebo v nabídce více doplňkových služeb. 

5.1.3 Konkurence substitutů 

Konkurence na straně substitutů může být velkou hrozbou. Pro kola existuje řada 

substitutů v závislosti na tom, jaká potřeba bude kolem uspokojována. 

Pokud má kolo plnit potřebu dopravení se na určité místo, může být substituováno 

například městskou hromadnou dopravou a dopravou linkovou, kde je však výrazně nižší 

flexibilita ohledně času a místa. Navíc je zde nutno platit jízdné. Dále je možné využít 

elektrokolo. Využití takovýchto kol má v dnešní době rostoucí trend. Flexibilita času a místa 
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je stejná jako v případě obyčejného kola, navíc je však nutno platit pohonné hmoty. 

V neposlední řadě je zde možnost využití automobilu, motorky nebo skútru. Využití takového 

dopravního prostředku při dopravě je výrazně časově rychlejší, flexibilita ohledně místa 

je přibližně stejná jako v případě kola, avšak vstupní náklady a náklady na provoz jsou 

v porovnání s kolem výrazně vyšší. 

Jestliže je kolem uspokojována potřeba zacvičit si nebo zvýšit fyzickou kondici, je zde 

také několik substitutů, které mohou být konkurencí. Jedním z nich je rotoped, který může být 

umístěn doma. Náklady na údržbu jsou v porovnání s kolem výrazně nižší, uživatel není 

omezen počasím ani žádnými vnějšími činiteli (automobily apod.). Další možností je využití 

fitness centra, kde jsou umístěny rotopedy, posilovací stroje nebo možnost využít spinning. 

Zde spotřebitel nemusí vynaložit žádné vstupní náklady na pořízení cvičebních strojů, pouze 

platí permanentky nutné pro vstup na sportoviště. A navíc tento substitut opět není ovlivněn 

počasím. 

Pokud si však chce spotřebitel zasportovat venku, nabízí se mu několik jiných 

substitutů. V závislosti na ceně je nejlevnějším substitutem běh, kde nemusí být spotřebitelem 

vynaloženy žádné finanční prostředky na nákup. Další formou může být nordic walking, kde 

se uživatel pohybuje venku a zapojuje celé tělo. Dalšími substituty mohou být koloběžka nebo 

kolečkové brusle, které jsou rychlejší než běh, ale je zde nutnost investovat do sportovních 

potřeb. 

Pokud má kolo plnit kombinaci předešlých potřeb, tzn. sportovat venku a ujet přitom 

určitou vzdálenost, příliš mnoho substitutů se nenachází. Novinkou na českém trhu jsou 

tzv. lehokola, která jsou vyráběna v České republice. Lehokola plní stejnou funkci, jako kola 

klasická, avšak uživatel na kole nesedí, nýbrž leží. Lehokola jsou určená jak pro jízdu 

v terénu, tak pro jízdu na silnici a cyklostezkách. 

Velkým substitutem v případě, že zákazník neuvažuje o koupi nového kola, ale chtěl 

by se projet nebo si zajezdit v bikeparku, je také půjčovna kol. Zde si může kolo půjčit 

na smluvenou dobu, za smluvený poplatek. Dlouhodobě se tato možnost nevyplatí, ale pokud 

zákazník nehodlá jezdit pravidelně, je pro něj tato možnost vhodná. 

V případě cyklistického oblečení jsou substituty ve formě různých druhů funkčního 

prádla, které je univerzální pro více druhů sportů, nejen určené speciálně pro cyklistiku. 

5.1.4 Konkurence na straně dodavatelů 

Jak bylo uvedeno výše, hlavními dodavateli kol a cyklistického příslušenství firmy 

Godzzila Bikes Shop jsou velkoobchody a dealeři. Síla dodavatelů ve vyjednávání je určena 
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tím, jak moc jsou tito dodavatelé nahraditelní. V případě Godzzila Bikes Shop disponují 

dodavatelé kol a cyklistického příslušenství silnou vyjednávací pozicí. Dodavatelé určují ceny 

kol a příslušenství, za které je možné kola nakoupit a od toho je odvíjena také celková cena 

kol. V porovnání s cenou kol na internetu je konečná cena vyšší, proto je v rámci 

konkurenceschopnosti majitelem firmy dále upravována. 

 Další způsob, jakým dodavatelé ovlivňují firmu Godzzila Bikes Shop je termín 

dodávky nového zboží. To zejména při uvedení nových řad kol. Jsou vázáni termíny výrobců 

a rychlostí při výrobě požadovaného sortimentu. Proto se může někdy stát, že i když 

je poptávka po kolech, kola v prodejnách ještě nabízena nejsou. Nebo ač se stále poptávka 

na trhu nachází, výrobci kol již dané modely nevyrábí. 

S tím souvisí také množství kol, které je dodavateli dodáváno firmě Godzzila Bikes 

Shop. Toto množství může být omezeno. Množství může být určeno například podle objemu 

prodaných kol za předešlý rok nebo celkovým objemem tržeb. 

5.1.5 Konkurence na straně zákazníků 

Z analýzy marketingového prostředí vyplynulo, že potenciální zákazníci firmy 

Godzzila Bikes Shop budou lidé preferující aktivní životní styl. Zákazníci budou mít kladný 

vztah ke sportu a především k cyklistice. Kolem bude uspokojována potřeba jak sportu, 

tak dopravního prostředku. Zákazníky budou lidé ve věkové kategorii 16 – 60 let, muži 

i ženy. 

Zákazníci mají vskutku významný vliv na firmu Godzzila Bikes Shop. Právě skrze 

jejich potřeby bude ovlivňována skladba sortimentu firmy Godzzila Bikes Shop. Firmou musí 

být neustále sledovány současné trendy, které na trhu jsou. Také je nutno naslouchat svým 

zákazníkům a v rámci sortimentu se jim snažit co nejvíce přizpůsobit. 

Zákazníci mají silnou pozici vůči firmě Godzzila Bikes Shop. Současná nabídka kol 

a cyklistického příslušenství je na trhu velmi vysoká. Ať už v rámci specializovaných 

prodejen a sportovních řetězců v rámci okresu Vsetín, tak také v oblasti internetu. 

Zákazníkům je tak nabízena opravdu široká možnost výběru a srovnání z hlediska 

technického vybavení i z cenové úrovně. Proto je velmi důležité sledovat současné trendy 

a potřeby zákazníků. Snažit se o nalezení co nejlepšího řešení, neboť zákazníky je za danou 

cenu očekáván co největší užitek. Zároveň je také důležité využít služby jako konkurenční 

výhodu oproti ostatní konkurenci, zejména té na internetu. Je zde totiž výhoda blízkosti 

zákazníka, pro zákazníka je tím pádem jednodušší reklamace, servis, ale také množství 

doplňkových služeb, jako instalace příslušenství, odborné poradenství apod. 
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5.2  Analýza výsledků výzkumu 

5.2.1 Doprava 

Do kategorie Doprava byla zahrnuta tři kritéria. Byla zde hodnocena vzdálenost 

prodejny od hlavní silnice, zda je zákazníkům k dispozici parkoviště a zda jsou na silnici 

značky, případně tabule upozorňující na prodejnu. Maximální počet bodů, které bylo možno 

získat, byl 6 a v průměru byly prodejny hodnoceny 3,7 body. Celkové hodnocení prodejen 

je zobrazeno v grafu viz Obr. 5.1. 

Maximálním počtem bodů byly hodnoceny prodejny Cykloservis ZS a Rožnovbike. 

Tyto prodejny jsou situovány přímo u hlavní silnice, kde jsou umístěny také upozorňující 

tabule a navíc disponují neplaceným parkovištěm. 

Nejméně body byly hodnoceny prodejny Kremel & Kremel a Planet Bikes. Planet 

Bikes je situován přibližně 100 m od hlavní silnice. Zákazníkům zde není k dispozici 

parkoviště, ale je možné zaparkovat u krajnice. Firma rovněž nevyužívá pro nasměrování 

zákazníků upozorňující tabule. Obdobně je na tom také firma Kremel & Kremel, která 

je rovněž situována přibližně 100 m od hlavní silnice, avšak není zde vůbec možnost 

zaparkovat a firmou nejsou využívány žádné upozorňující tabule, které by nasměrovaly 

zákazníky k prodejně. 

Godzzila Bikes Shop byla hodnocena nadprůměrně, konkrétně 4 body. Parkování 

je umožněno pro zákazníky na neplaceném parkovišti a prodejna je situována do 100 m 

od hlavní silnice. Nejsou zde však žádné upozorňující tabule, které by zákazníkům usnadnily 

orientaci. Na boční straně budovy, v níž firma sídlí, je umístěn velký plakát upozorňující 

na prodej a servis kol, avšak z hlavní silnice je těžko postřehnutelný.  

U většiny prodejen, vyjma Cykloservisu ZS, Rožnovbiku, Petyša sportu 

a Valmezbiku, nebyla firmami využita možnost informační tabule nebo směrovky. Tím může 

být způsobena horší orientace pro nové zákazníky. Dalším kritériem, které nebylo často 

splněno u většiny prodejen, byla možnost parkování. Pouze v případě prodejen 

Cykloservis ZS, Rožnovbike, Godzzila Bikes Shop, Cyklosport a Anděl sport je zákazníkům 

nabídnuta možnost neplaceného parkoviště. U zbylých prodejen mají zákazníci možnost buď 

zaparkovat u krajnice silnice, nebo využít vzdálené parkoviště. 
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Obr. 5.1 Hodnocení kategorie Doprava 

5.2.2 Exteriér 

Při hodnocení kategorie Exteriér bylo hodnoceno především to, jak prodejna působí 

navenek. Zda je řádně označena, aby bylo pro zákazníka snadné ji nalézt, dále jestli jsou 

na dveřích uvedeny kontaktní údaje, otevírací doba. A v neposlední řadě také, zda je prostor 

před prodejnou uklizen a je z výlohy patrné, že se jedná o obchod s cyklistickým vybavením. 

Maximální počet bodů, které bylo možno získat, byl 10. V průměru byly prodejny 

hodnoceny 8,4 body. Hodnocení prodejen v rámci kategorie Exteriér je zachyceno 

v následujícím grafu viz Obr. 5.2. 

Maximálním počtem bodů byl hodnocen pouze Cykloservis ZS. Prodejna byla jasně 

označena jménem a informovala o tom, že se jedná jak o prodej kol, tak i o jejich servis. 

Na dveřích byly uvedeny všechny kontaktní údaje (e-mail, webová stránka, telefon dokonce 

i fax) a otevírací doba. Byl zde uveden také majitel. Na první pohled bylo zcela patrné, 

že se jedná o prodejnu s cyklistickým vybavením, neboť kola byla vystavena jak ve výloze, 

tak před prodejnou. 

Nejmenším počtem bodů byla hodnocena prodejna Radim Zgarba. Tato prodejna 

jesituována v přízemí a z pohledu zákazníka je málo postřehnutelná. Ve výloze byla sice 

vystavena kola, ale přes zábradlí jsou špatně viditelná. Na dveřích chyběly kontaktní údaje 

a nebyla zde uvedena informace, že je poskytován také servis. 

Godzzila Bikes Shop byla hodnocena v kategorie Exteriér nadprůměrně. V hodnocení 

získala konkrétně 9 bodů z 10. Bod, který chyběl do maxima, byl stržen za chybějící kontakt, 
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a to e-mail. Prostor před prodejnou byl uklizen, nacházely se zde však krabice od právě 

dovezených a vybalených kol, které byly následně uklizeny. Obchod nedisponuje výlohou, 

avšak v oknech a na dveřích byly uvedeny značky kol a cyklistických doplňků, které 

informovaly o tom, že se jedná o prodejnu s cyklistickým vybavením. 

 

Obr. 5.2 Hodnocení kategorie Exteriér 

Většina prodejen dosáhla nadprůměrného hodnocení, konkrétně 9 bodů z 10. 

Chybějící bod byl nejčastěji stržen za chybějící informaci o tom, že se jedná také o servis kol. 

Pouze již zmiňovaná prodejna Radim Zgarba dosáhla výsledku podprůměrného. Prostor 

před prodejnami byl vždy uklizen, pouze v některých případech byly před prodejnou prázdné 

krabice od nově dovezených kol. Tato skutečnost se předpokládat, neboť v období únor 

až březen jsou do prodejen dováženy nové modely kol. Prodejny byly viditelně označeny 

a z výloh bylo patrné, až na výjimky, že se jedná o specializované prodejny.  

5.2.3 Interiér 

Další hodnocenou kategorií byl Interiér. Hodnocení interiéru bylo zaměřeno 

na prostředí v prodejně, konkrétně osvětlení, vůni, hudba, teplotu a také čistotu prostředí. 

Dále bylo hodnoceno, zda má zákazník dostatek prostoru k pohybu, jestli má možnost 

vyzkoušet si v kabince oblečení a zda je veškerý sortiment přehledně uložen. Celkem bylo 

hodnoceno devět kritérií a prodejny mohly být hodnoceny maximálně 9 body. V průměru 

byly hodnoceny 7,1 body. 

Maximálním počtem bodů nebyla hodnocena žádná prodejna. Nejvyšší počet bodů, 

kterého bylo v hodnocení dosaženo, byl 8. Takto bylo ohodnoceno celkem 6 prodejen, a to 
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Anděl sport, Cyklosport, Kremel & Kremel, Planet Bikes, Rožnovbike a Valmezbike. 

Hodnocení všech prodejen v kategorii Interiér, je zachyceno v následujícím grafu viz 

Obr. 5.3. 

Nejmenším počtem bodů byly hodnoceny prodejny Cykloservis ZS a Radim 

Zgarba. Cykloservis ZS byl hodnocen nízkým počtem bodů zejména z důvodu 

nedostatečného prostoru pro pohyb zákazníků, nedostatečného osvětlení, nemožnosti zkusit 

si oblečení a také chyběla hudba. V prodejně Radim Zgarba byl zjištěn nedostatek místa 

k pohybu zákazníků a z důvodu absence cyklistického oblečení v sortimentu nebyla splněna 

také kritéria týkající se uspořádání sortimentu a možnosti vyzkoušení. Taktéž chyběla hudba. 

 

Obr. 5.3 Hodnocení kategorie Interiér 

Godzzila Bikes Shop byla hodnocena 6 body. Jeden bod byl stržen kvůli nedostatku 

prostoru k pohybu zákazníků, což bylo způsobeno velmi malou velikostí prodejny, kdy 

je navíc ještě část vyhrazena výhradně na servis. V prodejně byla snadná orientace a bylo zde 

vystaveno několik kol, které zabírají dost prostoru. Při více zákaznících může být problém 

s vyhýbáním. Další bod byl stržen za nedostatečné osvětlení, kdy mystery shopperovi přišlo 

osvětlení nedostatečné a absenci hudby. 

Nejméně splňovaným kritériem byla hudba v prodejně, kdy pouze v Planet Bikes hrála 

hudba. Dalším málo splňovaným kritériem byl dostatek prostoru pro pohyb zákazníků. Jelikož 

se jedná především o malé prodejny, volného prostoru pro pohyb zákazníků bylo velmi málo.  

Naopak všemi prodejnami byla splněna kritéria jako čistota v prodejně, přehledné uspořádání 

kol a ve všech prodejnách byla příjemná teplota vzhledem k ročnímu období a také příjemná 

vůně. Velké prodejny, jako Valmezbike, Rožnovbike, Cyklosport a Kremel & Kremel, 
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disponovaly velkým prostorem. V porovnání s ostatními prodejnami se zde nacházelo velké 

množství vystavených kol a zákazníci měli dostatek prostoru pro pohyb. Tyto prodejny 

působily velmi specializovaně, profesionálně a moderně. 

5.2.4 Personál 

Čtvrtou hodnocenou kategorií byl Personál. Zde bylo hodnoceno především jednání 

personálu se zákazníkem, odbornost a vstřícnost při řešení daného požadavku. Dále přehled 

o nabízeném sortimentu, zda při dialogu se zákazníkem zapojují vlastní zkušenosti, jsou 

ochotní hledat řešení i v katalozích, jestli jednání personálu bylo zdvořilé a přátelské. 

V neposlední řadě také dodržení otevírací doby. Maximální počet bodů, který bylo možné 

v hodnocení obdržet, byl 11. Bylo hodnoceno celkem 9 kritérií. V průměru byly prodejny 

hodnoceny 9,7 body. 

 

Obr. 5.4 Hodnocení kategorie Personál 

Z obrázku 5.4 je patrné, že maximálním počtem bodů byly hodnoceny prodejny 

Anděl Sport, Godzzila Bikes Shop, Petyša sport a Radim Zgarba. Jedná se především 

o malé prodejny, kde v roli prodejce vystupoval sám majitel. Při jednání s mystery shopperem 

bylo chování personálu spíše neformální a přátelské. Velmi často byly zapojeny vlastní 

zkušenosti získané při ježdění na kole nebo zkušenosti svých současných zákazníků. 

Za nejlepší jednání personálu bylo označeno chování personálu v prodejnách Petyša sport 

a Radim Zgarba. Zde z vlastní iniciativy byla nabízena možnost složit kolo na míru, pokud 

by si zákazník nevybral, byly vyžádány kontakty pro zaslání konkrétní nabídky (nalezeného 

kola v katalogu nebo sestaveného kola na míru). 
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Nejnižším počtem bodů, konkrétně 7 body z 11, byly hodnoceny prodejny 

Cyklosport a Rožnovbike. V případě Cyklosportu personál vůbec neprojevil zájem o nového 

zákazníka, nevěnovali mu vůbec žádnou pozornost. Personál přišel až na požádání a působil 

formálním a značně odměřeným dojmem. Při hledání vhodného kola byly použity strohé 

odpovědi, pouze vyjmenování osazení, nebylo podáno žádné doporučení. Obdobně tomu bylo 

v případě prodejny Rožnovbike, kde personál v počátku také nevěnoval vůbec žádnou 

pozornost novému zákazníku. Prodavač přišel až na požádání, poté již bylo chování vstřícné 

a přátelské. Také byla nabídnuta možnost speciální slevy a byly vyžádány kontaktní údaje 

pro zaslání konkrétní nabídky. 

Při mystery nákupu v Godzzila Bikes Shopu byl mystery shopper obsloužen 

majitelem firmy. Majitel firmy působil při jednání se zákazníkem velmi vstřícně a přátelsky. 

Zákazník byl osloven ihned při vstupu do prodejny a dotázán, s čím mu může pomoci. 

Jednání bylo spíše neformální. Při rozhovoru byl představen vystavený sortiment a nabídnuty 

také katalogy k prostudování. Byly zapojeny vlastní zkušenosti. Personál se snažil nalézt 

vhodné řešení a byla nabídnuta možnost zkusit si kolo před prodejnou, aby si zákazník mohl 

vyzkoušet posed na kole a zvolit správnou velikost. 

U všech navštívených prodejen byl personál v prodejně v uvedenou dobu. Téměř vždy 

bylo jednání hodnoceno jako přátelské a vstřícné. Personál měl velmi dobrý přehled 

o nabízeném sortimentu (jednotlivé modely + jejich osazení) a při odchodu se se zákazníkem 

rozloučili. Kritérium, které bylo plněno nejméně, bylo podání vlastních zkušeností ohledně 

jednotlivých komponentů. Takové informace byly zákazníkům sděleny pouze v prodejně 

Anděl Sport, Godzzila Bikes Shop, Petyša Sport a Radim Zgarba. V téměř všech prodejnách 

mystery shopper obdržel katalog, který si mohl odnést domů. Pouze v Anděl Sportu musel být 

katalog vrácen, neboť byl na prodejně pouze v jednom vydání. Většinou při komunikaci 

se zákazníky bylo jednání spíše neformální. 

5.2.5 Servis 

Hodnocení kategorie Servis bylo zaměřeno pouze na dvě kritéria, a to zda jsou 

součástí nabídky také servisní práce a zda je na prodejně viditelně vystaven certifikát 

o školení personálu. Servisní služby byly dále hodnoceny v rámci mystery mailingu, kde byly 

jednotlivé servisy dotazovány na konkrétní závadu. 

Ve všech analyzovaných prodejnách byly nabízeny také servisní práce. V některých 

případech se jednalo o specializované servisy nebo servisní centra. Pouze v prodejně Planet 
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Bikes, byl viditelně vytaven certifikát o školení od Rock Shox. Jinak v žádné navštívené 

prodejně nebyl žádný certifikát viditelně vystaven. 

5.2.6 Sortiment 

Hodnocení sortimentu jednotlivých prodejen bylo zaměřeno na nabízený sortiment, 

jeho šířku a hloubku. Dále zda bylo zboží řádně označeno, jak cenou, tak i informacemi 

o osazení kol. Dalším hodnoceným kritériem byla možnost nechat si sestavit kolo na míru, 

rychlost dodání objednaného zboží z katalogu, nabízené služby ke koupi kola a také možnost 

změřit zákazníka, aby byla určena správná velikost kola a také efektivnost posedu. 

Maximální počet bodů, který bylo možné získat, byl 35.  Bylo hodnoceno celkem 19 kritérií. 

V průměru byly prodejny hodnoceny 28,3 body. Konečné hodnocení kategorie Sortiment 

je zachyceno na obrázku 5.5. 

 

Obr. 5.5 Hodnocení kategorie Sortiment 

Žádná z prodejen nebyla hodnocena maximálním počtem bodů.  Nejvyšším počtem 

bodů byly hodnoceny prodejny Godzzila Bikes Shop, Petyša Sport a Valmezbike, 

konkrétně obdržely všechny tyto prodejny 31 bodů. Ve všech zmiňovaných prodejnách 

se nacházel široký a hluboký sortiment jak jízdních kol, tak komponentů, cyklistického 

oblečení a doplňků.  

Nejnižším počtem bodů byla hodnocena prodejna Radim Zgarba. V prodejně bylo 

vystaveno velmi málo kol, náhradních dílů a příslušenství. Nebyla zde možnost si vybrané 

kolo zkusit (na prodejně se nenacházelo žádné v potřebné velikosti). Nabízený sortiment 
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nebyl příliš široký ani hluboký. Obsluha však upozornila na nové zboží, které by mělo být 

na prodejnu dodáno v nejbližší době. 

Jak bylo zmíněno výše Godzzila Bikes Shop byla hodnocena v kategorii Sortiment 

nejvyšším počtem bodů v porovnání s analyzovanými prodejnami. Nabízený sortiment kol, 

náhradních dílů a doplňků je relativně široký a hluboký. Sortiment cyklistického oblečení 

je spíše mělký a úzký. Všechna kola byla označena cenou a byly vypsány všechny 

komponenty, kterými je kolo osazeno. Byla také nabídnuta možnost zkusit se na vybraném 

kole projet. Při koupi kola značky Kellys byla nabídnuta prodloužená záruka na rám po dobu 

pěti let. Obsluha taktéž upozornila na nová kola, která by měla dorazit v nejbližší době. 

Pouze v prodejně Valmezbike je nabízena možnost změřit zákazníka a určit vhodnou 

velikost rámu, případně správný posed na kole. Ve všech prodejnách byla uvedena 

na nabízeném sortimentu konečná cena. Sortiment všech prodejen obsahoval jízdní kola, 

komponenty, doplňky a také cyklistické oblečení. Pouze v nabídce prodejny Radim Zgarba 

se cyklistické oblečení nenacházelo. V prodejnách byla všechna kola označena názvem 

modelu a rokem výroby daného modelu. Ve Valmezbiku, Rožnovbiku, Anděl Sportu nebyly 

na kolech uvedeny komponenty, kterými bylo kolo osazeno. Tuto informaci podával personál 

ústně. V případě prodejen Petyša Sport a Planet Bikes byly uvedeny pouze některé 

komponenty. Ve všech prodejnách byla uvedena doba dodání objednaného zboží v katalogu 

do jednoho týdne, pokud bylo uvedené zboží skladem. 

Při hodnocení prodejen podle počtu nabízených značek kol, je možné prodejny 

rozdělit na dvě skupiny. První skupina prodejen, čítající Anděl Sport, Godzzila Bikes Shop 

a Kremel & Kremel nabízí pouze jednu, nebo dvě značky kol. Zbylé prodejny mají 

v sortimentu zařazeno 6 a více značek kol. Pouze Planet Bikes nabízí 3-5 značek kol. 

5.2.7 Platby a služby 

Při hodnocení kategorie Platby a služby byly analyzovány nabízené možnosti platby. 

Zdali firma umožňuje také koupi dárkového poukazu, možnost splátkového prodeje a také, 

jestli byla nabídnuta mystery shopperovi konkrétní sleva. 

Maximálním počtem bodů, kterými mohly být analyzované prodejny v rámci této 

kategorie hodnoceny, bylo 7 bodů. Bylo zkoumáno celkem 7 kritérií a prodejny získaly 

v průměru 3 body (viz Obr. 5.6). 

Maximálním počtem bodů nebyla hodnocena žádná analyzovaná prodejna. Největším 

počtem bodů byla klasifikována prodejna Rožnovbike, konkrétně 6 body. Jediným kritériem, 

které nebylo splněno, bylo upozornění obsluhy na více možností platby. 
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Nejnižším počtem bodů byly ohodnoceny prodejny Anděl Sport a Cykloservis ZS. 

V případě těchto prodejen není možnost platit kartou, není zde pro zákazníky připraven žádný 

věrnostní program, není umožněn splátkový prodej a koupě dárkového poukazu, nejsou 

nabízeny žádné akční slevové nabídky. Tyto prodejny byly hodnoceny pouze jedním bodem, 

a to za nabídnutí konkrétní slevy na uvažované kolo. 

 

Obr. 5.6 Hodnocení kategorie Platby a služby 

V hodnocení kategorie platby a služby byla prodejna Godzzila Bikes Shop hodnocena 

nadprůměrně. Celkem získala 4 body. V této prodejně je nabízena možnost koupě dárkového 

poukazu a také věrnostní program. V Godzzile Bikes Shop jsou využity akční slevové 

nabídky a při mystery nákupu byla nabídnuta konkrétní sleva na uvažované kolo. Prodejně 

byly strženy body za bezhotovostní platby, které v současnosti nejsou možné a také 

za nemožnost koupě kola na splátky. 

Nadprůměrně byly v kategorii Platby a služby hodnoceny pouze tři prodejny. 

Jsou to již zmiňovaný Rožnovbike, Godzzila Bikes Shop a dále Valmezbike. V těchto 

prodejnách je nabízeno v porovnání s ostatními širší spektrum možností plateb a dalších 

služeb. Průměrného hodnocení dosáhly prodejny Kremel & Kremel, Petyša Sport a Planet 

Bikes. Nejméně splňovaným kritériem bylo upozornění obsluhy na více možností platby. 

Platbu kartou umožňuje pět zkoumaných prodejen, ale zákazník byl obsluhou na tuto možnost 

upozorněn pouze v prodejně Kremel & Kremel. Dárkový poukaz a věrnostní program byl 

poskytován pouze ve třech prodejnách a to Valmezbike, Rožnovbike a Godzzila Bikes Shop. 

Ostatní zkoumané prodejny tyto možnosti v rámci svých poskytovaných služeb nenabízí. 

Naopak nejvíce splňovaným kritériem byla nabídka konkrétní slevy při mystery nákupu. 
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V sedmi prodejnách byla nabídnuta konkrétní sleva. Pouze prodejny Planet Bikes, 

Valmezbike a Cyklosport neučinily konkrétní slevovou nabídku. 

5.2.8 Marketingová komunikace 

Hodnocení kategorie Marketingová komunikace bylo zaměřeno na to, jaké prvky 

marketingové komunikace jsou jednotlivými firmami využity. Celkově bylo hodnoceno 

10 kritérií a maximálním počtem bodů, kterým mohla být prodejna hodnocena, byl 11. 

V průměru prodejny získaly 2,8 bodů. Celkové hodnocení kategorie Marketingová 

komunikace viz Obr. 5.7. 

 

Obr. 5.7 Hodnocení kategorie Marketingová komunikace 

Maximálním počtem bodů nebyla klasifikována žádná z analyzovaných prodejen. 

Nejvyšším počtem bodů byly hodnoceny prodejny Godzzila Bikes Shop, Planet Bikes 

a Valmezbike. Konkrétně bylo uděleno 5 bodů z 10. V rámci marketingové komunikace 

je firmou Valmezbike kromě vlastní facebookové skupiny využíván navíc ještě sponzoring, 

kdy jsou sponzorovány jak cyklistické závody, tak akce nesportovního charakteru, a navíc 

je zaštiťován vlastní cyklistický tým. V případě prodejny Planet Bikes je rovněž aktivně 

využíván sponzoring, kdy jsou firmou zaštiťovány opět akce jak cyklistického, 

tak necyklistického charakteru a také vlastní tým. Navíc je ještě využívána reklama v letácích 

a na billboardech.  

Nejnižším počtem bodů byla hodnocena prodejna Radim Zgarba. Zde není 

využívána žádná forma marketingové komunikace. Velmi málo body, konkrétně 1 bodem, 

byly hodnoceny prodejny Cykloservis ZS, Cyklosport a Kremel & Kremel. Anděl Sport byl 
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hodnocen dvěma body. V marketingové komunikaci je firmou Cykloservis ZS využíván 

pouze sponzoring, kdy je firmou zaštiťován vlastní cyklistický tým. Cyklosportem je naopak 

využívána pouze inzerce v časopisu Anna a dále reklama na autobusech MHD Vsetín.  

Godzzila Bikes Shop byla hodnocena nadprůměrně. Bylo dosaženo jednoho 

z nejlepších výsledků v hodnocení kategorie Marketingová komunikace. Z maximálního 

počtu bodů, které bylo možno získat, bylo v hodnocení Godzzila Bikes Shop strženo 6 bodů. 

Tyto body byly strženy za nevyužívání reklamy v časopisu Anna, také reklamy 

na billboardech, nemožnost zasílání newsletterů a reklamy v rádiu, místním tisku 

a na letácích. Firmou je jako nástroj komunikace se zákazníky využíván pouze Facebook. 

Dalším nástrojem marketingové komunikace, který je využíván, je sponzoring, a to jak 

vlastního tým, tak akcí cyklistického i necyklistického charakteru. 

Žádnou z analyzovaných prodejen nebyla využita komunikace formou reklamy 

v místních novinách a v rádiu. Dále také žádnou z firem nebyla umožněna možnost odebírat 

newslettery skrze e-mail. Velmi málo využívanou možností marketingové komunikace je také 

inzerce v inzertním časopisu Anna, která je využívána pouze Cyklosportem, dále reklama 

na billboardech a letácích, která byla využita pouze firmou Planet Bikes. Naopak velmi často 

využívanou formou marketingové komunikace je oblast PR, a to sponzoring vlastního 

cyklistického týmu, kde je tato možnost využita všemi srovnávanými firmami kromě Radima 

Zgarby, Kremel & Kremel a Cyklosportu. Velmi často jsou těmito specializovanými 

prodejnami také sponzorovány místní cyklistické závody i akce nesportovního charakteru. 

Čtyřmi firmami z deseti byl pro komunikaci se zákazníky využit Facebook jako komunikační 

kanál. 

5.2.9 Internet 

Celkové hodnocení kategorie Internet 

Hodnocení kategorie Internet bylo zaměřeno na analyzování webových stránek 

jednotlivých firem a také výsledků vyhledávání firem v rámci třech vyhledávačů dle předem 

zvolených slov. Maximálně mohly být prodejny hodnoceny 53 body. Celkem bylo 

analyzováno 22 kritérií. V průměru byly prodejny hodnoceny 17 body, viz Obr. 5.8. 

Žádná z prodejen nebyla hodnocena maximálním počtem bodů. Nejvíce body byl 

ohodnocen Cyklosport, konkrétně 35 body. Bylo to dáno zejména tím, že v případě 

Cyklosportu bylo dosaženo dobrých výsledků při vyhledávání dle zadaných slov. 
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Nejméně bodů získala prodejna Radim Zgarba a to konkrétně 2 body, za zřízenou  

e-mailovou adresu a při vyhledávání slovního spojení „kolo Vsetín“ pomocí vyhledávače 

Google. 

 

Obr. 5.8 Hodnocení kategorie Internet 

Godzzila Bikes Shop byla hodnocena podprůměrně, konkrétně 5 body. Hlavním 

důvodem nízkého hodnocení byla skutečnost, že firma Godzzila Bikes Shop nemá zřízeny 

vlastní webové stránky. I z tohoto důvodu bylo při vyhledávání ve vyhledávačích dosaženo 

špatných výsledků. 

Pouze hodnocení prodejen Anděl Sport, Cyklosport, Planet Bikes a Valmezbike bylo 

nadprůměrné. Prodejny Rožnovbike a Cykloservis ZS byly hodnoceny průměrně. Zbylé 

prodejny byly hodnoceny výrazně podprůměrně. 

Podrobnější výsledky budou získány při rozdělení kategorie Internet na dvě 

podkategorie – webové stránky a vyhledávání. 

Hodnocení podkategorie webové stránky 

Hodnocení webových stránek bylo zaměřeno na celkový vzhled těchto stránek. 

Jednalo se především o velikost písma, rychlost načtení stránky, zda se načetly všechny 

prvky, jestli se webové stránky zobrazily i na mobilním telefonu a také dodržování corporate 

identity na webových stránkách. Dalšími kritérii, které byly hodnoceny, byla možnost 

nakoupit přes e-shop, zda byly uvedeny kontaktní údaje, zda bylo umožněno vyhledávání 

na stránkách, zda byly uvedeny odkazy na oficiální stránky výrobců a byla možnost 

kontaktovat online. 
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Celkem bylo hodnoceno 13 kategorií a maximálně mohly být prodejny hodnoceny 

18 body. V průměru získaly prodejny 9,5 bodů. 

Maximálním počtem bodů nebyla hodnocena žádná z analyzovaných prodejen. 

Nejvyšším počtem bodů byly hodnoceny webové stránky firem Cykloservis ZS 

a Rožnovbike. Stránky Cykloservisu ZS byly propracované, bylo zde obsaženo velké 

množství informací a byly pravidelně aktualizovány. Nebyla však dodržena zcela corporate 

identity (bylo dodrženo pouze jednotné písmo). Na stránkách se nenacházely odkazy 

na oficiální stránky výrobců. Stránky Rožnovbiku byly rovněž velmi propracované, 

obsahovaly velké množství informací a byly aktualizované. Navíc zde byla dodržena 

corporate identity. Plný počet bodů Rožnovbike nezískal z důvodu absence vyhledávání 

a nemožnosti nakupovat přes e-shop. 

Nejnižším počtem bodů byly hodnoceny prodejny Godzzila Bikes Shop a Radim 

Zgarba, které v současné době nemají zřízeny vlastní webové stránky. 

 

Obr. 5.9 Hodnocení webových stránek 

Nadprůměrně byly hodnoceny webové stránky téměř všech prodejen vyjma webových 

stránek firmy Kremel & Kremel a již zmiňovaných prodejen Godzzila Bikes Shop a Radim 

Zgarba. V případě všech prodejen byla zřízena e-mailová adresa. Na stránkách všech prodejen 

byly obsaženy kontaktní údaje. Jednalo se o přehledné stránky, které byly správně zobrazeny 

i na mobilním telefonu. U většiny prodejen byla dodržena corporate identity barvou i písmem.  

Naopak nejméně splňovaným kritériem byla možnost vyhledávání a nákupu přes e-shop. Tuto 

možnost nabízely pouze webové stránky firmy Cykloservis ZS. Výsledky hodnocení 

webových stránek jsou zachyceny v obrázku  5.9. 
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Hodnocení podkategorie vyhledávání 

Vyhledávání bylo hodnoceno dle výsledů vyhledání klíčových slov „kolo Vsetín“, 

„prodej kol Vsetín“ a „servis kol Vsetín“ ve vyhledávačích Google, Seznam a Bing. 

Hodnoceno bylo pořadí, na kterém byly umístěny vlastní webové stránky nebo zmínka o dané 

prodejně (např. skrze www.firmy.cz).  Maximálním počtem bodů, kterými mohly být 

prodejny hodnoceny, bylo 36. V průměru získaly prodejny 7,9 bodů. 

Maximálním počtem bodů nebyla hodnocena žádná prodejna. Nejvíce body byl 

hodnocen Cyklosport. Při vyhledávání ve vyhledávači Google, byl odkaz na tuto firmu 

umístěn při zadání všech klíčových slov mezi prvními třemi odkazy. Na Seznamu a Bingu 

se odkaz umisťoval na 1 až 3 stránce. 

Nejnižším počtem bodů byl hodnocen Petyša Sport, který se neumístil 

při vyhledávání klíčových slov ve zmíněných vyhledávačích v prvních deseti stránkách. 

 

Obr. 5.10 Hodnocení výsledků vyhledávání 

V rámci vyhledávání byla prodejna Godzzila Bikes Shop hodnocena celkem 4 body, 

což bylo podprůměrné hodnocení. Při vyhledávání klíčového slova „prodej kol Vsetín“ skrze 

Google byl odkaz umístěn na 4 – 10 stránce, jednalo se o odkaz na portálu Firmy.cz, kde je 

firma zaregistrovaná. Při vyhledávání stejného klíčového slova ve vyhledávači Bing, byl 

odkaz na Godzzila Bikes Shop umístěn na první stránce a opět se jednalo o odkaz 

na Firmy.cz. Ve zbylém vyhledávání se odkaz nenacházel na prvních deseti stranách. 

Nadprůměrně byly hodnoceny prodejny Anděl Sport, Cyklosport, Planet Bikes 

a Valmezbike. Naopak podprůměrně byly hodnoceny prodejny Cykloservis ZS, Godzzila 

Bikes Shop, Kremel & Kremel, Petyša Sport, Radim Zgarba a Rožnovbike. 
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5.2.10 Mystery mailing 

Díky výzkumné metodě mystery mailing bylo získáno hodnocení poslední kategorie. 

Jednotlivým prodejnám byl rozeslán totožný e-mail s dotazem na servis kola a následně bylo 

hodnoceno 10 kritérií. Byla především hodnocena rychlost odpovědi, jestli je dotazovaná 

prodejna schopna kolo opravit, dále jestli odpověď obsahovala návrh termínu servisu, odhad 

doby opravy a ceny. A také, zda e-mailová odpověď měla formální náležitosti, obsahovala 

kontaktní údaje a zda působila vstřícně. Maximálním počtem bodů, kterými mohly být 

prodejny v rámci mystery mailingu hodnoceny, bylo 15.  V průměru prodejny získaly 

7,4 body. Celkové hodnocení kategorie Mystery mailing viz Obr. 5.11. 

Maximální počet bodů nebyl udělen žádné e-mailové odpovědi. Nejvyšší počet bodů 

získala e-mailová odpověď firmy Cyklosport, konkrétně 13 bodů. Odpověď byla doručena 

za méně než hodinu od zaslání dotazu na servis vidlice. Cyklosport je schopen dotazovaný 

problém opravit a kolo je možné na servis dovézt ihned.  E-mailová odpověď působila 

vstřícně, byly zde obsaženy formální náležitosti a  kontakty, pokud by měl zákazník ještě 

další dotazy. Odpověď byla velmi stručná, ale byly zodpovězeny téměř všechny dotazy.  

Do odpovědi však nebyl zahrnut předběžný odhad doby opravy a předběžný odhad ceny.  

 

Obr. 5.11 Hodnocení Mystery mailingu 

Godzzila Bikes Shop byla hodnocena druhým nejvyšším počtem bodů, konkrétně 

12 body.  E-mailová odpověď firmy Godzzila Bikes Shop byla doručena za 21 hodin 

od zaslání dotazu. Dotazovaný problém je možné v Godzzile Bikes Shop opravit. Z e-mailu 

bylo patrné, že kolo je možné dovézt ihned. Byl zde také nastíněn postup opravy a odhadnuta 
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předběžná cena a doba opravy. E-mailová odpověď působila vstřícně a byly zde obsaženy 

formální náležitosti. V e-mailu byla uvedena kontaktní osoba, nebyly zde však uvedeny žádné 

další kontaktní informace. E-mailová odpověď však obsahovala několik překlepů. 

V případě firmy Kremel & Kremel po odeslání e-mailu bylo doručeno oznámení 

o nemožnosti doručit e-mail na uvedenou adresu. E-mail však dorazil. Všem ostatním firmám 

se e-mail podařilo bez problémů odeslat. Pouze dvě firmy, Anděl Sport a Petyša sport 

nezaslaly e-mailovou odpověď do 5 dní. Z tohoto důvodu získaly 0 bodů v hodnocení 

kategorie Mystery mailing. 

Všechny odpovědi, které byly doručeny, obsahovaly formální náležitosti a byla 

zde uvedena kontaktní osoba. Pouze e-mailové odpovědi firem Godzzila Bikes Shop a Planet 

Bikes v e-mailu uvedly předběžný odhad doby opravy. Předběžný odhad ceny byl uveden 

pouze u tři firem, a to Godzzila Bikes Shop, Valmezbike a Rožnovbike. 

V případě prodejen Valmezbike a Rožnovbike bylo nutné se na servisní prohlídku 

předem objednat. Odpovědi těchto dvou firem obsahovaly nejvíce informací týkajících 

se postupu při řešení problému, postupu stanovení ceny opravy a také informace o věrnostním 

programu, který by umožňoval slevu při stanovení konečné ceny servisu. V odpovědích byly 

rovněž uvedeny kompletní kontaktní údaje. 

5.2.11 Celkové hodnocení 

V Celkovém hodnocení jsou zahrnuty výsledky jednotlivých firem za všechny 

kategorie - Doprava, Exteriér, Interiér, Personál, Servis, Sortiment, Platby a služby, 

Marketingová komunikace, Internet a také Mystery mailing. Maximálním počtem bodů, 

který mohl být obdržen, bylo 159 bodů. V průměru byly prodejny hodnoceny 88,3 body. 

Celkové hodnocení všech firem viz Obr. 5.12. 

Nejvyšším počtem bodů celkově, konkrétně 107 body, byla hodnocena firma 

Cyklosport. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v kategoriích Doprava, Interiér, 

Sortiment, Internet a Mystery mailing. V těchto kategoriích se jednalo o nadprůměrný 

výsledek. Naopak v kategoriích Personál, Exteriér a Marketingová komunikace, byla tato 

prodejna hodnocena nejnižším bodovým hodnocením. 

Celkově nejnižší bodové hodnocení získala prodejna Radim Zgarba. Konkrétně byla 

ohodnocena 60 body. Tato prodejna byla dobře bodově hodnocena v kategorii Personál. 

Ve všech zbylých kategoriích byl Radim Zgarba hodnocen podprůměrně. V kategorii 

Marketingová komunikace nezískala tato prodejna dokonce žádný bod. Velmi nízkého 

hodnocení bylo dosaženo také v kategorii Internet. 
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Obr. 5.12 Celkové hodnocení analyzovaných prodejen 

V případě prodejny Godzzila Bikes Shop bylo v celkovém hodnocení dosaženo 

průměrného počtu bodů, konkrétně 88. Celkově byla Godzzila Bikes Shop v porovnání 

s ostatními analyzovanými prodejnami umístěna na 5. místě. Lepšího bodového hodnocení 

bylo dosaženo v případě prodejen Cyklosport, Valmezbike, Planet Bikes a Rožnovbike. 

Godzzila Bikes Shop byla hodnocena maximálním počtem bodů v kategorii Personál. 

Nadprůměrně byla hodnocena v kategoriích Doprava, Exteriér, Sortiment, Platby a služby, 

Marketingová komunikace a Mystery mailing. Naopak velmi nízký počet bodů získala 

v kategorii Internet. Podprůměrně byla hodnocena také v kategorii Interiér, což bylo 

způsobeno především velmi malou plochou prodejny. 
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6 Návrhy a doporučení 

Následující kapitola bude vycházet z výsledků analýzy konkurence, která byla 

provedena pomocí výzkumných metod mystery shopping a mystery mailing a také Porterovy 

analýzy konkurenčních sil. Kapitola je rozdělena na deset částí podle jednotlivých kategorií 

v hodnocení pomocí mystery shoppingu. 

6.1 Návrhy a doporučení v kategorii Doprava 

Specializovaná prodejna s cyklistickým vybavením Godzzila Bikes Shop získala 

v kategorii Doprava nadprůměrné hodnocení. Je situována velmi blízko centra města Vsetín 

a také blízko hlavních tahů na Zlín a Valašské Meziříčí, což je velkou konkurenční výhodou 

a zákazníkům je tak umožněn snadný přistup jak v případě využití automobilu, tak kola nebo 

pokud přijdou pěšky. 

Godzzila Bikes Shop nebyla hodnocena plným počtem bodů, neboť prodejna není 

situována přímo u hlavní silnice a je tudíž nutno zajíždět, a navíc se u hlavní silnice 

nenacházely směrové tabule upozorňující na tuto prodejnu. To považuji za velkou nevýhodu. 

Zejména z toho důvodu, že zákazníci, především noví zákazníci, kteří neví, kde přesně 

je prodejna situována, mohou mít problém s nalezením této prodejny. Na boční straně 

budovy, v níž se prodejna nachází, je sice pověšen velký plakát upozorňující na prodejnu, 

ale tento plakát je dobře viditelný pouze z jednoho směru pří jízdě v autě. Navíc je již značně 

opotřebený, což může způsobit problémy při čtení informací, a navíc to nepůsobí příliš 

dobrým dojmem. 

Z tohoto důvodu doporučuji umístit směrové tabule nebo plakáty u hlavní silnice, 

na kterých by bylo logo firmy, nastíněn směr k prodejně, a navíc by zde byla uvedena 

informace, že se jedná o specializovanou prodejnu s cyklistickým vybavením a také o servis 

kol. Dále doporučuji vyměnit zastaralý plakát, který je umístěn na boku budovy za nový 

a výrazný, na kterém by bylo rovněž uvedeno, že se jedná o specializovanou prodejnu a servis 

kol včetně dalších informací jako otevírací doba a kontakty. 

6.2 Návrhy a doporučení v kategorii Exteriér 

Prodejna Godzzila Bikes Shop byla viditelně označena jménem, a to jak na již 

zmiňovaném plakátu, tak také na tabuli nacházející se z boku prodejny a také na dveřích. 

Na těchto informačních tabulích však nebyl dodržen jednotný vizuální styl. Proto doporučuji, 

aby všechny komunikační a informační prostředky byly sjednoceny dle jednoho vizuálního 

stylu, který by vyjadřoval corporate identity Godzzila Bikes Shop. 
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Prodejna nedisponuje výlohou, tudíž zde není možnost vystavit kola a tím také přilákat 

pozornost zákazníků a vyvolat u nich pocit, že se jedná o specializovanou prodejnu. 

Na dveřích a oknech byly nalepeny značky kol, doplňků a cyklistického oblečení, které je zde 

nabízeno. Těchto značek se zde nachází však příliš mnoho, což může působit rušivým 

dojmem, příliš chaoticky a neuspořádaně. Proto bych doporučila odstranit některé nálepky 

a zaměřit se pouze na ty, na které se prodejna nejvíce specializuje nebo patří mezi 

nejprodávanější. Popřípadě využít plakáty kol, které by alespoň nastínily nabízený sortiment.  

6.3 Návrhy a doporučení v kategorii Interiér 

V hodnocení kategorie Interiér získala prodejna Godzzila Bikes Shop podprůměrné 

hodnocení. Body byly strženy především z důvodu nedostatku prostoru k pohybu zákazníků 

a také za nedostatečné osvětlení. Hodnocené prodejny dosahovaly podobných výsledků. 

Prostor v prodejně Godzzila Bikes Shop je velmi malý a působí stísněně. Je zde 

poměrně hodně kol, ale také cyklistického oblečení, doplňků a náhradních dílů. Část prodejny 

zabírá také prostor vyhrazený výhradně pro servis. 

V první řadě bych doporučila firmě Godzzila Bikes Shop zlepšit osvětlení v prodejně 

celkově i v převlékací kabince. Při nedostatečném osvětlení může být pro zákazníka zhoršen 

výběr a informace uváděné na kolech pro něj mohou být hůře čitelné. Lepší osvětlení navíc 

také více zvýrazní nabízený sortiment, především jízdní kola, která pak více upoutají 

pozornost zákazníků a stávají se tak atraktivnějšími. Lepší osvětlení a nasvícení nabízeného 

sortimentu může vyvolat v zákazníkovi větší pocit specializace. Při nedostatečném osvětlení 

si navíc zákazník nemůže vybraný sortiment dokonale prohlédnout a vnímání barev pro něj 

může být zkreslené. 

Zlepšení osvětlení v případě kabinky na převlékání je také velmi důležité. Při horším 

světle si zákazník vybrané zboží nemůže dokonale prohlédnout a v denním osvětlení může 

vybrané zboží vypadat nepatrně jinak nebo nebude splňovat přesné představy zákazníka. 

Z tohoto důvodu může být zákazník nespokojen a při dalším zamýšleném nákupu zvolí raději 

konkurenci nebo své špatné zkušenosti bude šířit dále. 

Dále bych, spíše v delším časovém horizontu, doporučila změnu interiéru tak, aby byla 

v souladu s identitou firmy. Doporučuji barevně sladit celkové prostředí včetně vybavení 

prodejny. Jedná se o poměrně nákladnou investici, proto ji nedoporučuji provádět ihned. 

Dodržování jednotné identity považuji za velmi důležité. Jednotný vzhled a komunikace může 

firmu odlišit od konkurence a vyjádřit tak její jedinečnost a profesionalitu. Stane se tak lépe 
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identifikovatelnou pro zákazníky. Netýká se to však pouze vzhledu interiéru a exteriéru, 

ale také komunikace firmy se zákazníky a jednání personálu. 

6.4 Návrhy a doporučení v kategorii Personál 

V kategorii Personál získaly hodnocené prodejny vysoký počet bodů a prodejna 

Godzzila Bikes Shop získala maximální počet bodů. Majitel firmy při jednání s mystery 

shopperem působil velmi vstřícně a ihned se mu věnoval. Měl velmi dobrý přehled 

o nabízeném sortimentu a také předal mystery shopperovi vlastní zkušenosti 

co se komponentů týče. Jednání působilo spíše neformálně. 

Lidský faktor je velmi důležitým prvkem marketingového mixu, neboť jsou to právě 

lidé, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky a mohou tak přímo ovlivnit jejich pocity 

a konečné rozhodnutí. Proto doporučuji i nadále dbát na udržování dobrého vztahu 

se zákazníky zejména pro vytvoření příjemné nákupní situace a vyvolání pozitivních pocitů 

na straně zákazníků. Je důležité, aby zákazník odcházel z prodejny s příjemnými pocity 

a celkově spokojený, neboť je to právě on, kdo podává svým blízkým a známým doporučení. 

Díky tomuto doporučení pak firma Godzzila Bikes Shop může získat další zákazníky. 

Dále považuji za velmi důležité, aby se u personálu i nadále udržoval vysoký přehled 

o nabízeném sortimentu, ale také technických vlastnostech jednotlivých komponentů a také 

kolech. Jedná se o specializovanou prodejnu, a proto se předpokládá, že personál v prodejně 

bude schopen zákazníkovi odborně poradit a co nejlépe tak uspokojit jeho potřeby. 

Příjemné jednání se zákazníky a aktuální a široký přehled se tak dle mého názoru 

může stát základem pro dlouhodobý vztah se zákazníky. Pokud se zákazník bude cítit v dané 

prodejně dobře a budou mu zodpovězeny všechny jeho dotazy, nebude mít již důvod 

pro odchod ke konkurenčním firmám. Z dlouhodobého vztahu tak může těžit jak samotný 

zákazník, tak především firma Godzzila Bikes Shop. 

6.5 Návrhy a doporučení v kategorii Servis  

Všechny prodejny, které byly součástí analýzy konkurence, nabízely také servis 

jízdních kol. Ačkoli některé z těchto prodejen nabízí také specializovaný servis a servisní 

pracovníci jsou speciálně školeni, pouze jedna prodejna – Planet Bikes – měla viditelně 

vystaven certifikát o školení personálu. 

Pokud personál absolvoval speciální školení, je dle mého názoru, velká výhoda, pokud 

je tento certifikát viditelně vystaven. Pro zákazníky to může být důležitý důkaz o kvalitě 

poskytovaných služeb a také konkurenční výhoda. Předpokládám, že největší váhu 

při rozhodování zákazníků, který servis využít, jsou jak vlastní zkušenosti, tak také zkušenosti 
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jejich známých. Přesto důkaz o speciálním školení a odborné kvalifikaci servisních 

pracovníků může být také jednou z věcí, která ovlivní konečné rozhodnutí. 

Godzzila Bikes Shop nabízí také specializovaný servis odpružených vidlic 

a kotoučových brzd. Klade velký důraz na odbornost personálu. Z tohoto důvodu pracovníci, 

kteří se budou věnovat servisu, absolvují speciální školení, aby byli schopni zákazníkovi 

pomoci a měli co nejlepší přehled o nových trendech. Doporučuji tedy firmě Godzzila Bikes 

Shop, aby na tuto specializaci zákazníky upozornila. V prodejně ani na internetu se tato 

informace nenachází, proto doporučuji, aby byly v prodejně vystaveny certifikáty o školení 

a informovali tak zákazníky o speciálních službách. Dále doporučuji tuto informaci přidat 

také na vizitky, které má firma k dispozici. 

6.6 Návrhy a doporučení v kategorii Sortiment 

Ačkoli se jedná o velmi malou prodejnu, firma Godzzila Bikes Shop získala 

v hodnocení kritéria Sortiment velmi vysoký počet bodů. Nabízený sortiment jízdních kol, 

náhradních dílů a doplňků je poměrně široký a hluboký. Navíc je součástí sortimentu také 

cyklistické oblečení, kde nabízený sortiment je spíše mělký a úzký. Godzzila Bikes Shop jako 

jediná specializovaná prodejna v okrese Vsetín nabízí kola francouzské značky Lapierre.  

V porovnání s některými analyzovanými prodejnami byla kola v Godzzila Bikes Shop 

řádně označena a byly zde vypsány všechny komponenty, jimiž je kolo osazeno. Doporučuji, 

aby opravdu všechna kola byla takto označena, neboť je tak pro zákazníka zaručena snadnější 

orientace v nabízeném sortimentu. 

Nabízený sortiment je sice široký a hluboký, ale současná velikost prodejny 

neumožňuje, aby všechna kola a doplňky byly vystaveny. Z tohoto důvodu je pro zákazníka 

snížena orientace v sortimentu a má také zhoršenou představu o nabízených kolech. Pokud 

zákazník nedostane k dispozici katalog nabízených kol a příslušenství, je nucen si celý 

sortiment vyhledat na stránkách výrobců kol. To může být časově náročné a některé 

zákazníky by to mohlo také odradit. Z tohoto důvodu doporučuji zřízení vlastních 

internetových stránek, kde by mohl zákazník snadno nalézt celý nabízený sortiment. 

Doporučení ohledně webových stránek bude podrobněji popsáno v podkapitole Internet. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou prodejnu, která má ve svém sortimentu 

zařazena kola značky Lapierre, doporučuji zaměřit svou pozornost především na kola této 

značky. Ať už co se týče prezentace kol včetně jejich vystavení na prodejně nebo také 

komunikace se zákazníky. Tím se může firma Godzzila Bikes Shop odlišit od konkurence 

a nabídnout zákazníkům zcela něco jiného. 
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Původně se firma Godzzila Bikes Shop specializovala pouze na kola sjezdová a BMX. 

Následně byl sortiment rozšířen o běžná kola. Doporučuji firmě Godzzila Bikes Shop se opět 

více specializovat na kola sjezdová a BMX, kdy taková kola v okrese Vsetín konkurence 

v sortimentu zařazené příliš nemá. Pro Godzzila Bikes Shop by bylo možné se tak odlišit 

od konkurenčních firem získala by tak konkurenční výhodu. Jedná se však zatím o vcelku 

malý segment zákazníků, ale podmínky pro rozvoj tohoto druhu sportu se stále zlepšují 

s rostoucím počtem bikeparků  a speciálně upravovaných cyklotras a také celková popularita 

má rostoucí trend. 

6.7 Návrhy a doporučení v kategorii Platby a služby 

Prodejna Godzzila Bikes Shop byla hodnocena v kategorii Platby a služby 

nadprůměrně. Získala 4 body z možných 6. Pro zákazníky je zde nabízena možnost koupě 

dárkového poukazu, věrnostní program, jsou využívány slevové akce a také byla mystery 

shopperovi nabídnuta konkrétní sleva.  

V Godzzile Bikes Shopu zatím není možná platba platební kartou. To považuji 

za velkou nevýhodu celkově i v porovnání s analyzovanou konkurencí, kde platbu kartou 

umožňuje 5 prodejen. V dnešní době se počet plateb kartami neustále zvyšuje, a navíc je dnes 

možnost také využít bezkontaktní platbu. Nákup a následné placení kartou nebo 

bezhotovostně je pro zákazníky více pohodlné a také více bezpečné z hlediska krádeže. 

A to zejména při placení větší částky, kdy je zákazník většinou nucen vybrat nejprve peníze 

z účtu, a pak celou hotovost mít u sebe až do doby placení. Pokud by bylo možné platit 

kartou, nebyla by potřeba výběru hotovosti a snížilo by se také riziko krádeže. Avšak 

počáteční investice do zařízení umožňujícího bezhotovostní placení může být vysoká. 

Dle mého názoru budou možnosti bezhotovostního placení stále rozvíjeny a zdokonalovány 

a platba hotově už nebude tak obvyklá. Proto doporučuji věnovat tomuto trendu pozornost 

a umožnit zákazníkovi volbu způsobu placení. 

V Godzzile Bikes Shopu je nabízeno několik doplňkových služeb v rámci placení, 

jako jsou již zmiňované dárkové poukazy, akční slevy apod., ale o těchto možnostech není 

zákazník nikde informován. Pouze v případě přímého dotazu. Z tohoto důvodu mohou být 

tyto služby nevyužity. Proto doporučuji, aby v rámci marketingové komunikace byly 

zmiňované služby zahrnuty ve sdělení pro zákazníky a tím by jejich využití mohlo být vyšší. 

Dále doporučuji, aby dárkové poukazy byly vystaveny v blízkosti pokladny nebo na stole, 

který má k dispozici personál. Bude tak přilákána pozornost zákazníka a zákazník tak bude 

lépe informován o možnosti využití této služby. 
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6.8 Návrhy a doporučení v kategorii Marketingová komunikace 

Hodnocení Godzzily Bikes shop v kategorii Marketingová komunikace bylo 

nadprůměrné a dosáhlo jednoho z nejlepších výsledků v hodnocení této kategorie. Celkově 

v případě konkurenčních firem v okrese Vsetín je využití různých komunikačních kanálů 

velmi malé. Firma Godzzila Bikes Shop komunikuje se svými zákazníky pouze pomocí 

vlastní skupiny, kterou má založenou na Facebooku. Jsou zde uvedeny informace 

o nabízeném sortimentu, ale také o pořádaných akcích. Domnívám se, že Godzzila Bikes 

Shop nedostatečně komunikuje se svými zákazníky a je zde velmi omezená možnost, téměř 

žádná, jak oslovit nové zákazníky. Proto doporučuji firmě Godzzila Bikes Shop rozšířit 

spektrum komunikačních nástrojů. 

Godzzila Bikes Shop dále sponzoruje vlastní cyklistický tým, ale také řadu akcí jak 

cyklistického, tak necyklistického charakteru, ale již o tom dále neinformuje. Proto 

doporučuji využít PR články informující o proběhnutých akcích nebo úspěších Godzzila 

Racing Teamu ve Vsetínských novinách
3
 příp. dalších denících regionálního charakteru. 

Zvýšilo by se tak celkové povědomí o této firmě a také se zlepšilo veřejné mínění, což by 

mohlo oslovit nové potenciální zákazníky. 

Další možností, jak komunikovat se zákazníky, jsou internetová fóra věnovaná 

cyklistice. Především navrhuji Godzzile Bikes Shop účastnit se diskuzí nebo využít tato fóra 

pro informování o plánovaných cyklistických akcích, jako byla např. Vánoční vyjížďka. 

Touto komunikací by bylo opět zvýšeno povědomí o Godzzile Bikes Shop a bylo by možné 

zde také oslovit nové zákazníky, kteří zde přichází s dotazem před plánovanou koupí kola. 

Především doporučuji zaměřit se na bike-forum.cz, které patří v dnešní době k jednomu 

z nejnavštěvovanějších a nejvyužívanějších fór věnujících se cyklistice. 

Dále doporučuji firmě Godzzila Bikes Shop zřízení vlastních webových stránek, které 

by bylo možné využít jak pro komunikaci se stávajícími zákazníky, tak pro oslovení 

zákazníků nových. Toto doporučení bude více rozvinuto v následující podkapitole. 

Další návrh směřovaný firmě Godzzila Bikes Shop je zvážit možnost využití guerilla 

marketingu. Je to nový trend v marketingu. Jedná se o nekonvenční marketingovou kampaň, 

kde je hlavním cílem dosáhnout maximálního efektu za využití minima zdrojů. Navrhuji zde 

využít např. reklamu na autobusech MHD, kde by byla využita plocha celého autobusu a byla 

by zde zobrazena Godzzila, velké škrábance na zadní části autobusu a také by zde byla 

zakomponována jízdní kola. Další možností je využít lavičky v místním parku nebo 

                                                 
3
 Vsetínské noviny – čtrnáctideník pravidelně distribuovaný do všech poštovních stránek ve městě Vsetín 

a zveřejňovaný na městských internetových stránkách.  
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na autobusovém nádraží s podobným motivem. Dále by bylo možné využít chodníky ve městě 

Vsetín nebo cyklostezku (příp. okolí cyklostezek), kde by mohly být umístěny stopy vedoucí 

směrem k prodejně Godzzila Bikes Shop včetně dalších stručných informací. 

Dále navrhuji využití QR kódů, které by mohly být umístěny na plakátech, 

na vývěsních tabulích, případně umístěny v blízkosti hlavních cyklistických tras. V QR kódu 

by byl zakódován např. odkaz na facebookovou skupinu, odkaz na vlastní webové stránky 

(pokud budou založeny), odkaz na mapu, informace o plánovaných akcích, kontaktní 

informace apod. QR kódy by bylo možné využít také v případě akcí a soutěží. 

6.9 Návrhy a doporučení v kategorii Internet 

Z maximálního počtu bodů 53 získala prodejna Godzzila Bikes Shop pouze 5 bodů. 

Důvodem pro tak nízké hodnocení byla zejména absence vlastních webových stránek a také 

špatná vyhledatelnost této firmy při vyhledávání dle klíčových slov v různých vyhledávačích. 

Dnes je velmi důležité vlastnit webové stránky, neboť v mnoha případech je to právě internet, 

díky němuž může zákazník získat informace o nejbližších prodejnách a nabízeném 

sortimentu. Vlastní webové stránky firma Godzzila Bikes Shop nevlastní z důvodu finanční 

a časové náročnosti jejich provozu. Přesto doporučuji firmě založit si vlastní webové stránky, 

kde by byly obsaženy základní informace o firmě, aktuálním nabízeném sortimentu 

a službách včetně kontaktů a mapy, kde je prodejna umístěna. Informace o nabízeném 

sortimentu by mohly být zprvu řešeny formou odkazů na výrobce, čímž by zde byla možnost 

pro zákazníky si kompletní sortiment prohlédnout. 

Při tvorbě webových stránek je důležité, aby byla dodržena firemní identita. Jednotný 

a ucelený vzhled může vyvolat u zákazníků pozitivní pocity a umocnit tak obsah sdělení 

komunikace firmy. Pokud bude vše sjednoceno, bude pro zákazníka mnohem jednodušší 

rozpoznat a odlišit firmu Godzzila Bikes Shop od konkurentů, kteří na trhu figurují. 

Skutečnost, že Godzzila Bikes Shop nemá vlastní webové stránky je velká 

konkurenční nevýhoda oproti analyzovaným konkurentům. Nejenže zákazník nemá přístup 

k důležitým informacím, ale při vyhledávání ve vyhledávačích nejsou odkazy na Godzzila 

Bikes Shop nalezeny. Proto nemusí zákazník získat ani povědomí o této firmě a zvolí raději 

firmu konkurenční. Z tohoto důvodu považuji za velmi důležité, aby v případě zavedení 

vlastních webových stránek byl kladen důraz na SEO. Pokud bude provedena optimalizace 

webových stránek, odkaz na firmu Godzzila Bikes Shop bude snadnější vyhledat a zvýší 

se také povědomí o této firmě i mezi zákazníky, kteří doposud o Godzzile Bikes Shopu 

nevěděli. 
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6.10 Návrhy a doporučení v kategorii Mystery mailing 

Při hodnocení kategorie Mystery mailing získala prodejna Godzzila Bikes Shop velmi 

vysokého hodnocení. Jednalo se o druhý nejvyšší počet bodů, který byl dosažen. Body byly 

strženy pouze za rychlost e-mailové odpovědi, která byla doručena až za 21 hodin. E-mailová 

odpověď obsahovala odpovědi na všechny dotazy. Byla zde však absence dalších kontaktních 

údajů. 

V první řadě doporučuji pravidelnější kontrolu přijatých e-mailů. V porovnání 

s rychlostí doručení e-mailové odpovědi, se jednalo o jednu z nejpozději doručených. 

V případě, že zákazník na opravu spěchá a dotaz na servis kola byl zaslán do více servisů, 

může být zákazníkem vybrán ten servis, od kterého přišla kladná e-mailová odpověď 

nejdříve. 

Dále doporučuji více se zaměřit na formální stránku e-mailové komunikace 

se zákazníky. V doručeném e-mailu byly obsaženy formální náležitosti, ale doporučila bych 

doplnit ještě další kontaktní údaje (telefonní číslo, adresu) a kompletní název firmy a logo 

firmy nastavit jako „portrét“. V obsahu e-mailu doporučuji zaměřit se na gramatiku 

a vyvarovat se chyb a lépe odpovědi stylisticky zpracovat. V zákazníkovi tak může být 

vyvolán pocit větší profesionality a celkově bude působit způsob komunikace lépe. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout řešení, která pomohou firmě Godzzila 

Bikes Shop zvýšit její konkurenceschopnost a díky tomu získat silnější a stabilnější postavení 

na trhu. 

Nejprve bylo nutné provést analýzu konkurence, která se na trhu s cyklistickým 

vybavením v okrese Vsetín nachází. Zmíněná analýza konkurence byla provedena pomocí 

Porterovy analýzy konkurenčních sil, která zahrnovala analýzu konkurentů, kteří 

se v současnosti na daném trhu nachází, dále novou konkurenci, konkurenci na straně 

substitutů, dodavatelů a zákazníků. Další metody analýzy konkurence, která byly využity 

v této diplomové práci, byly výzkumné metody mystery shopping a mystery mailing. Pomocí 

nich bylo možné srovnat firmu Godzzila Bikes Shop s vybranými konkurenty v okrese Vsetín. 

Velkou výhodou metody mystery shopping je možnost hodnocení firem z pohledu jejich 

zákazníků, jelikož právě zákazníci jsou ti, kteří na základě svých vlastních zkušeností 

rozhodnou u které firmy nakonec koupí a zda ji doporučí svým známým. Díky těmto 

analýzám byly získány potřebná data, pomocí nichž bylo možné odhalit silná a slabá místa, 

která firma Godzzila Bikes Shop vůči těmto konkurentům má. 

Na základě výsledků těchto analýz byly učiněny návrhy a doporučení, které byly 

vztaženy k jednotlivým kritériím, která byla v rámci výzkumné metody mystery shopping 

hodnocena. 

Doporučení byla vztažena k jednotlivým kritériím, kde klíčovými oblastmi, kterým 

je nutné se věnovat nejvíce, jsou marketingová komunikace a internet. Těmto oblastem byla 

doposud věnována velmi malá pozornost a v případě vyšší pozornosti by mohlo dojít 

ke zlepšení pozice na současném trhu. 

Naopak velmi silnou stránkou firmy Godzzila Bikes Shop je personál v prodejně 

a také nabízený sortiment, kdy tyto dvě kategorie byly hodnoceny v rámci výzkumu velmi 

kladně. Toto zjištění je velmi pozitivní. Je to právě obsluhující personál, který je v přímém 

kontaktu se zákazníky a skrze své chování a rady může ovlivnit jejich rozhodnutí a pocity, 

na jejichž základě budou následně svou zkušenost hodnotit a předávat dál. Dále je pak 

důležité, že právě nabízený sortiment patří k silným stránkám firmy Godzzila Bikes Shop, 

neboť právě nabízený sortiment je to, co může uspokojit potřeby zákazníků a je hlavním 

důvodem jejich příchodu do prodejny. 

Cyklistika se dnes řadí k nejoblíbenějším sportům v České republice. A podmínky 

pro cyklistiku jsou neustále zlepšovány. To je pravděpodobně důvod velké konkurence 
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na trhu s cyklistickým vybavením. Proto je do budoucna velmi důležité, aby Godzzila Bikes 

Shop dále získávala informace o současných trendech na trhu,  o svých stávajících 

konkurentech, ale i o potenciálních konkurentech, kteří uvažují, že na trh teprve vstoupí. 

Neboť jedině tak může předvídat jejich kroky a včasně a správně na jejich jednání a útoky 

reagovat. 
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ČSÚ  Český statistický úřad 

DPH  daň z přidané hodnoty 

MHD  městská hromadná doprava 

MTB mountain bike (zkratka pro horská kola) 

Např.  například 

PR  public relations 

Příp.  případně 

QR kód Quick Response code (kódy rychlé reakce) 

SEO  Search Engine Optimization (optimalizace webových stránek pro internetové 

vyhledávače) 
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Příloha č. 1 Hodnotící formulář 

Doprava 

Zákazníkům je k dispozici parkoviště? 
Neplacené Placené Není k dispozici 

 
2 1 0 

 

Prodejna je přístupná z hlavní cesty 
Ano 

Bylo nutno 

zajíždět do 100 m 

Bylo nutno 

zajíždět do 200 m 

Bylo nutno 

zajíždět 200 m 

a více 

3 2 1 0 

U hlavní cesty jsou tabule (značky) 

ukazující směr k prodejně 

Ano Ne 
  

1 0 
  

 

Exteriér 

Prodejna byla viditelně označena jménem 
Ano Ne 

  
1 0 

  

Na dveřích byla otevírací doba 
Ano Ne 

  
1 0 

  

Na dveřích byly uvedeny kontakty: tel., 

www, email 

Všechny 

kontakty 

Pouze 2 

kontakty 
Pouze 1 kontakt Žádný kontakt 

3 2 1 0 

Na dveřích byl uveden provozovatel 

(majitel) 

Ano Ne 
  

1 0 
  

Prostor před prodejnou byl uklizený 
Ano Ne 

  
1 0 

  

Na dveřích je napsáno, že se jedná o prodej 

a servis jízdních kol 

Prodej 

i servis 
Pouze 1 Není uvedeno 

 

2 1 0 
 

Z výlohy je jasně patrné, že se jedná 

o prodejnu s cyklistickým vybavením 

Ano Ne 
  

1 0 
  

 

Interiér 

V prodejně hrála příjemná hudba 
Ano Ne 

 
1 0 

 
Teplota v prodejně byla příjemná vzhledem 

k ročnímu období 

Ano Byla příliš zima Bylo příliš horko 

1 0 0 

Prodejna byla dostatečně osvětlena 
Ano Ne 

 
1 0 

 

V prodejně byla příjemná vůně 
Ano Ne 

 
1 0 

 

V prodejně je dostatek prostoru k pohybu zákazníků 
Ano Ne 

 
1 0 

 

Oblečení bylo uspořádané (viselo na věšácích) 
Ano Ne 

 
1 0 

 

V prodejně byla kabinka na vyzkoušení oblečení 
Ano Ne 

 
1 0 

 

V prodejně bylo uklizeno 
Ano Ne 

 
1 0 

 

Kola byla přehledně uspořádána 
Ano Ne 

 
1 0 
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Personál 

Personál byl v prodejně 

v uvedenou otevírací dobu 

Ano Ne - odskočil si Bylo zavřeno 
  

2 1 0 
  

Prodavač mne pozdravil jako 

první 

Pozdravil 

Pozdravil - i 

když se 

věnoval jinému 

zák. 

Nepozdravil - 

věnoval se 

jinému zák. 

Nepozdravil 
 

1 1 0 0 
 

Prodavač za mnou přišel 

a zeptal se, zda mi může 

pomoci 

Přišel ihned Přišel do 5 min 

Nepřišel - 

informoval, 

věnoval 

se jinému zák. 

Nepřišel - 

neinformoval, 

věnoval 

se jinému zák. 

Přišel 

na požádání 

2 1 1 0 0 

Dokázal odborně poradit 
Ano Ne 

   
1 0 

   
Zapojil vlastní zkušenosti 

(co se komponentů týče) 

Ano Ne 
   

1 0 
   

Vystupoval příjemným 

a přátelským dojmem 

Ano Ne 
   

1 0 
   

Měl dobrý přehled o nabízeném 

sortimentu 

Ano Ne 
   

1 0 
   

Nabídl pomoc při hledání kol 

v katalozích, na internetu 

(pokud nebyla na prodejně) 

Ano Ne 
   

1 0 
   

Po odchodu z prodejny, 

se prodavač rozloučil. 

Ano Ne 
   

1 0       

 

 

Servis 

Součástí nabídky jsou také servisní práce 
Ano Ne     

1 0     

Viditelné certifikáty o školení personálu 
Ano Ne     

1 0     
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Sortiment 

Součástí sortimentu byla kola DH, 

horská, celoodpružená, trekkingová, 

silniční, dětská, dirtová (maximum 7b.) 

Počet druhů kol = počet bodů 

Na kolech byla zřetelně uvedena 

konečná cena 

Ano Uvedená cena nebyla 

konečná Cena chyběla úplně 

2 1 0 

Na každém kole byly vypsány jeho 

komponenty 
Na všech Někde chyběly Nebyly vůbec 

2 1 0 

Kolo bylo možné si vyzkoušet - projet se 

venku 
Ano Ne   

1 0   

Nabízená kola byla vystavena 

na prodejně 

Ano všechna 
Jen některá - možnost 

objednat přes katalog 

Pouze na objednání přes 

katalog 

2 1 0 

Kola byla na prodejně ve více 

velikostech 

Ano Ne - možnost objednat Ne - nelze objednat 

2 1 0 

Počet značek kol 
5 značek a více 3 - 4 značky 1 - 2 značky 

3 2 1 

Možnost sestavit si kolo na míru Ano Ne   

1 0   

Možnost změřit zákazníka na stroji 

a najít optimální velikost (rám, 

představec, …) 

Ano Ne   

1 0   

Součástí sortimentu byly také 

komponenty na kola (náboje,…) 

Ano Ne   

1 0   

Na komponentech byla uvedena konečná 

cena 

Ano 
Uvedená cena nebyla 

konečná 
Cena chyběla úplně 

2 1 0 

Součástí sortimentu bylo také 

příslušenství (světla,…) 

Ano Ne   

1 0   

Na příslušenství byla uvedena konečná 

cena 

Ano 
Uvedená cena nebyla 

konečná 
Cena chyběla úplně 

2 1 0 

Součástí sortimentu bylo také cyklistické 

oblečení 

Ano Ne   

1 0   

Na cyklistickém oblečení byla uvedena 

konečná cena 

Ano 
Uvedená cena nebyla 

konečná 
Cena chyběla úplně 

2 1 0 

Možnost objednat cyklistické oblečení 

z katalogu 

Ano Ne   

1 0   

Dodací lhůta při objednání z katalogu 
Do 1 týdne Do 2 týdnů Déle 

2 1 0 

Obsluha upozornila na nové zboží, které 

má dorazit v nejbližší době 

Ano - sama 

od sebe 
Ano - po dotazu Ne - neupozornila vůbec 

2 1 0 

Při koupi kola je 1 servis v ceně + další 

výhody 

Více servisů Další speciální nabídka Pouze jeden servis 

1 1 0 
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Platby a doplňkové služby 

Způsob platby 
Hotově i kartou Pouze hotově   

1 0   

Možnost koupě dárkového poukazu Ano Ne   

1 0   

Věrnostní program Ano Ne   

1 0   

Možnost využít splátkový prodej 
Ano Ne   

1 0   

Prodejna využívala akční slevové nabídky Ano Ne   

1 0   

Při koupi byla nabízena konkrétní sleva Ano Ne   

1 0   

Obsluha upozornila na více možností 

platby 

Ano Ne   

1 0   

 

Marketingová komunikace 

Firma má zřízenou na FB skupinu/stránku 

Ano - pravidelné 

příspěvky 

Ano - nepravidelné 

příspěvky 

Ne - nemá zřízenou 

skupinu/stránku 

2 1 0 

Firma využívá reklamu v inzertním 

časopisu Anna 
Ano Ne   

1 0   

Firma má reklamu na bilboardech Ano Ne   

1 0   

Firma má možnost odebírat newslettery 

(e-mail) 
Ano Ne   

1 0   

Firma sponzoruje akce cyklistického 

charakteru (závody) 
Ano Ne   

1 0   

Firma sponzoruje akce nesportovního 

charakteru 
Ano Ne   

1 0   

Firma využívá reklamu v letácích Ano Ne   

1 0   

Firma využívá reklamu v místních 

novinách 
Ano Ne   

1 0   

Firma využívá reklamu v rádiu Ano Ne   

1 0   

Firma zaštiťuje vlastní tým 
Ano Ne   

1 0   
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Internet 

Firma má zřízené vlastní 

internetové stránky 

Ano - pravidelně 

aktualizují 

Ano - 

nepravidelně 

aktualizují 

Ano - pouze staré 

zprávy 

Ne - nemají 

zřízené 
  

3 2 1 0   

Firma má zřízenou e-mailovou 

adresu 

Ano Ne       

1 0       

Je možné nakupovat přes e-shop 
Ano Ne       

1 0       

Stránky působily 
Přehledně Nepřehledně       

1 0       

Na stránkách byly uvedeny 

kontaktní údaje 

Ano i mapa Ano bez mapy Ne     

2 1 0     

Písmo na stránkách 
Bylo příliš velké Optimální Příliš malé     

0 1 0     

Stránky se dobře zobrazily 

i na mobilním telefonu 

Ano Ne       

1 0       

Byla zde zachována corporate 

identity (barvo a písmo) 

Barva i písmo 

Pouze barva 

nebo pouze 

písmo 

Nebylo   

  

2 1 0     

Fungovalo zde vyhledávání 
Ano Ne       

1 0       

Bylo možno kontaktovat online - 

chat, skype, e-mail 

Všechny 3 možnosti 
Pouze 2 

možnosti 
Pouze 1 možnost 

Nebylo možné 

kontaktovat   

3 2 1 0   

Stránky se načítaly rychle 
Ano Ne       

1 0       

Načetly se všechny obrázky 

a prvky 

Ano Ne       

1 0       

Na stránkách byly uvedeny 

odkazy oficiální stránky výrobců 

Ano Ne       

1 0       

Při zadání do Google slovo "kolo 

Vsetín" byl odkaz na: 

V prvních třech 

odkazech 
Na 1. stránce Na 2. - 3. stránce 

Na 4. – 10. 

stránce 
Nebyl 

4 3 2 1 0 

Při zadání do Google slovo 

"prodej kol Vsetín" byl odkaz na: 

V prvních třech 

odkazech 
Na 1. stránce Na 2. - 3. stránce 

Na 4. – 10. 

stránce 
Nebyl 

4 3 2 1 0 

Při zadání do Google slovo 

"servis kol Vsetín" byl odkaz na: 

V prvních třech 

odkazech 
Na 1. stránce Na 2. - 3. stránce 

Na 4. – 10. 

stránce 
Nebyl 

4 3 2 1 0 

Při zadání do Seznamu slovo 

"kolo Vsetín" byl odkaz na: 

V prvních třech 

odkazech 
Na 1. stránce Na 2. - 3. stránce 

Na 4. – 10. 

stránce 
Nebyl 

4 3 2 1 0 

Při zadání do Seznamu slovo 

"prodej kol Vsetín" byl odkaz na: 

V prvních třech 

odkazech 
Na 1. stránce Na 2. - 3. stránce 

Na 4. – 10. 

stránce 
Nebyl 

4 3 2 1 0 

Při zadání do Seznamu slovo 

"servis kol Vsetín" byl odkaz na: 

V prvních třech 

odkazech 
Na 1. stránce Na 2. - 3. stránce 

Na 4. – 10. 

stránce 
Nebyl 

4 3 2 1 0 

Při zadání do Bingu slovo "kolo 

Vsetín" byl odkaz na: 

V prvních třech 

odkazech 
Na 1. stránce Na 2. - 3. stránce 

Na 4. – 10. 

stránce 
Nebyl 

4 3 2 1 0 

Při zadání do Bingu slovo 

"prodej kol Vsetín" byl odkaz na: 

V prvních třech 

odkazech 
Na 1. stránce Na 2. - 3. stránce 

Na 4. – 10. 

stránce 
Nebyl 

4 3 2 1 0 

Při zadání do Bingu slovo "servis 

kol Vsetín" byl odkaz na: 

V prvních třech 

odkazech 
Na 1. stránce Na 2. - 3. stránce 

Na 4. – 10. 

stránce 
Nebyl 

4 3 2 1 0 
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Mystery mailing 

Odpověď na e-mail přišla 

Ano, 

do hodiny 

Ano, 

do12 hodin 

Ano, 

do jednoho 

dne 

Ano, 

za 1 - 3 dny 
Nepřišla 

4 3 2 1 0 

Kolo bylo možné přivést ihned 
Ano 

Nejdříve za 1-3 

dny 

Nejdříve 

za týden 

Déle 

než týden  

3 2 1 0 
 

Dotazovaný problém jsou schopni 

opravit 

Ano Ne 
   

1 0 
   

Byl uveden nejbližší možný termín 

servisu 

Ano Ne 
   

1 0 
   

Byl uveden předběžný odhad doby 

opravy 

Ano Ne 
   

1 0 
   

Byl uveden předběžný odhad ceny 
Ano Ne 

   

1 0 
   

V e-mailu byly uvedeny kontaktní 

informace  

Ano Ne 
   

1 0 
   

E-mailová odpověď působila 

vstřícně 

Ano Ne 
   

1 0 
   

E-mailová odpověď měla formální 

náležitosti  

Ano Ne 
   

1 0 
   

Byla uvedena kontaktní osoba  
Ano Ne 

   
1 0 
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Příloha č. 2 Vzor e-mailu rozeslaného v rámci mystery mailingu 

Dobrý den, 

měla bych dotaz ohledně servisu kola. Mám závadu na vidlici. Po zhoupnutí ve vidlici střelilo 

a mezi 120 a 150 mm chodí vidlice volně. Jedná se o Rock Shox Revelation SL U-Turn   

120 - 50 mm. Vidlice již není v záruce. 

Bylo by možné k Vám dovést kolo na servis, a kdy nejdříve bych se mohla případně s kolem 

zastavit? Mohli byste předběžně odhadnout dobu opravy a také celkovou cenu opravy? 

A ještě jeden dotaz, je možné u Vás platit kartou nebo pouze hotově? 

Předem děkuji za odpověď. 

S pozdravem Klára Smutková 



 

1 

 

Příloha č. 3 Seznam cyklistických prodejen v okresu Vsetín 

Specializované prodejny 

1. Anděl Sport (Vsetín); 

2. Cyklo Macháč (Valašská Polanka); 

3. Cykloservis ZS (Hošťálková); 

4. Cyklosport (Vsetín); 

5. Cyklosport (Frenštát pod Radhoštěm); 

6. Cyklotech-Pro (Nový Hrozenkov, nové i ojeté kola); 

7. Erik Bambuch – Cyklovalachy (Halenkov); 

8. Godzzila Bikeshop (Vsetín); 

9. Ivona Prokopová (Rožnov pod Radhoštěm); 

10. Jiří Vaculík (Jablůnka); 

11. Kamler (Francova Lhota); 

12. Karel Petružela (Rožnov pod Radhoštěm); 

13. Kolex (Valašské Klobouky); 

14. Kremel & Kremel (Valašské Meziříčí); 

15. Petyša sport (Rožnov pod Radhoštěm); 

16. Planet Bike (Vsetín); 

17. Prorok Sport (Rožnov pod Radhoštěm, + lyže a sport); 

18. Radim Zgarba (Vsetín); 

19. Rigida – Miroslav Kretek (Rožnov pod Radhoštěm); 

20. RK Cyklos (Valašské Meziříčí, konec činnosti únor 2013); 

21. Rožnovbike (Rožnov pod Radhoštěm); 

22. Valmezbike (Valašské Meziříčí); 

 

Sportovní řetězce 

23. Intersport (Rožnov pod Radhoštěm); 

24. Sportissimo (Vsetín). 
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Příloha č. 4  Bodové hodnocení prodejen 

Hodnocení kategorie Doprava 

  

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

Zákazníkům je k dispozici parkoviště? 1 2 2 2 0 0 0 0 2 0 

Prodejna je přístupná z hlavní cesty 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 

U hlavní cesty jsou tabule (značky) ukazující směr 

k prodejně 
0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

Dosažené body 3 6 5 4 2 3 2 3 6 3 

Maximum 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Průměr 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Hodnocení kategorie Exteriér 

  

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

Prodejna byla viditelně označena jménem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Na dveřích byla otevírací doba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Na dveřích byly uvedeny kontakty: tel., www, email 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 

Na dveřích byl uveden provozovatel (majitel) 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

Prostor před prodejnou byl uklizený 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Na dveřích je napsáno, že se jedná o prodej a servis 

jízdních kol 
1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

Z výlohy je jasně patrné, že se jedná o prodejnu 

s cyklistickým vybavením 
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

Dosažené body 8 10 8 9 9 8 9 6 9 9 

Maximum 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Průměr 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
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Hodnocení kategorie Interiér 

 

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

V prodejně hrála příjemná hudba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Teplota v prodejně byla příjemná vzhledem k ročnímu 

období 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prodejna byla  dostatečně osvětlena 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

V obchodě byla příjemná vůně 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V obchodě je dostatek prostoru k pohybu zákazníků 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

Oblečení bylo uspořádané (viselo na věšácích) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

V obchodě byla kabinka na vyzkoušení oblečení 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

V obchodě bylo uklizeno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kola byla přehledně uspořádána 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dosažené body 8 5 8 6 8 7 8 5 8 8 

Maximum 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Průměr 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

 

Hodnocení kategorie Servis 

 

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

Součástí nabídky jsou také servisní práce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Viditelné certifikáty o školení personálu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Dosažené body 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Maximum 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Průměr 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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Hodnocení kategorie Personál 

 

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

Personál byl v prodejně v uvedenou otevírací dobu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Prodavač mne pozdravil jako první 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Prodavač za mnou přišel a zeptal se, zda mi může 

pomoci 
2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 

Dokázal odborně poradit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zapojil vlastní zkušenosti (co se komponentů týče) 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

Vystupoval příjemným a přátelským dojmem 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Měl dobrý přehled o nabízeném sortimentu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nabídl pomoc při hledání kol v katalozích 

na internetu (pokud nebyla na prodejně) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Po odchodu z prodejny, se prodavač rozloučil. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dosažené body 11 10 7 11 10 11 10 11 7 9 

Maximum 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Průměr 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 
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Hodnocení kategorie Sortiment 

 

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

Součástí sortimentu byla kola DH, horská, celoodpružená, 

trekkingová, silniční, dětská, dirtová (maximum 7b.) 
5 6 6 7 6 7 7 5 7 7 

Na kolech byla zřetelně uvedena konečná cena 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Na každém kole byly vypsány jeho komponenty 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 

Kolo bylo možné si vyzkoušet - projet se venku 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

Nabízená kola byla vystavena na prodejně 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kola byla na prodejně ve více velikostech 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Počet značek kol 1 3 3 1 1 3 2 3 3 3 

Možnost sestavit si kolo na míru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Možnost změřit zákazníka na stroji a najít optimální 

velikost (rám, představec,…) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Součástí sortimentu byly také komponenty na kola 

(náboje,…) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Na komponentech byla uvedena konečná cena 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 

Součástí sortimentu je také příslušenství (světla, …) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Na příslušenství byla uvedena konečná cena 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Součástí sortimentu je také cyklistické oblečení 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Na cyklistickém oblečení byla uvedena konečná cena 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

Možnost objednat cyklistické oblečení z katalogu 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

Dodací lhůta při objednání z katalogu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Obsluha upozornila na nové zboží, které má dorazit 

v nejbližší době 
0 0 0 2 2 2 1 2 1 1 

Při koupi kola je 1 servis v ceně + další výhody 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

Dosažené body 23 29 27 31 29 31 29 24 29 31 

Maximum 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Průměr 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 
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Hodnocení kategorie Platby a služby 

 

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

Způsob platby 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

Možnost koupě dárkového poukazu 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

Věrnostní program 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

Možnost využít splátkový prodej 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 

Prodejna využívala akční slevové nabídky 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 

Při koupi byla nabízena konkrétní sleva 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

Obsluha upozornila na více možností platby 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Dosažené body 1 1 2 4 3 3 3 2 6 5 

Maximum 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Průměr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Hodnocení kategorie Marketingová komunikace 

  

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

Firma má na Facebooku zřízenou skupinu/stránku 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 

Firma využívá reklamu v inzertním časopisu Anna 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Firma má reklamu na billboardech 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Firma má možnost odebírat newslettery (e-mail) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Firma sponzoruje akce cyklistického charakteru (závody) 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

Firma sponzoruje akce nesportovního charakteru 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

Firma využívá reklamu v letácích 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Firma využívá reklamu v místních novinách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Firma využívá reklamu v rádiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Firma zaštiťuje vlastní tým 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

Dosažené body 2 1 1 5 1 4 5 0 4 5 

Maximum 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Průměr 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 
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Hodnocení kategorie Internet 

  

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

Firma má zřízené vlastní internetové stránky 3 3 2 0 2 2 0 0 3 3 

Firma má zřízenou e-mailovou adresu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Je možnost nakupovat přes e-shop 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stránky působily 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

Na stránkách byly uvedeny kontaktní údaje 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 

Písmo na stránkách 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 

Stránky se dobře zobrazily i na mobilním telefonu 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

Byla zde zachována corporate identity (barvo a písmo) 1 1 1 0 0 2 2 0 2 2 

Fungovalo zde vyhledávání 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bylo možno kontaktovat online - chat, skype, e-mail 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

Stránky se načítaly rychle 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

Načetly se všechny obrázky a prvky 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

Při zadání do Google slovo "kolo Vsetín" bylo umístěno 0 3 4 0 0 0 3 1 0 0 

Na stránkách byly uvedeny odkazy oficiální stránky výrobců 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Při zadání do Google slovo "prodej kol Vsetín" bylo umístěno 2 0 4 1 0 0 3 0 0 4 

Při zadání do Google slovo "servis kol Vsetín" bylo umístěno 2 0 4 0 0 0 3 0 0 4 

Při zadání do Seznamu slovo "kolo Vsetín" bylo umístěno 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Při zadání do Seznamu slovo "prodej kol Vsetín" bylo umístěno 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 

Při zadání do Seznamu slovo "servis kol Vsetín" byl odkaz na: 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 

Při zadání do Bingu slovo "kolo Vsetín" bylo umístěno 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Při zadání do Bingu slovo "prodej kol Vsetín" bylo umístěno 0 0 2 3 4 0 1 0 2 2 

Při zadání do Bingu slovo "servis kol Vsetín" bylo umístěno 1 0 3 0 0 0 1 0 1 2 

Dosažené body 20 17 35 5 13 12 25 2 17 24 

Maximum 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Průměr 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
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Hodnocení kategorie Mystery mailing 

  

Anděl 

Sport 

Cykloservis 

ZS 
Cyklosport 

Godzzila 

Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 

Planet 

Bikes 

Radim 

Zgarba 
Rožnovbike Valmezbike 

Odpověď na e-mail přišla 0 4 4 3 3 0 3 3 3 2 

Kolo bylo možné přivést ihned 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 

Dotazovaný problém jsou schopni opravit 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

Byl uveden nejbližší možný termín servisu 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

Byl uveden předběžný odhad doby opravy 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Byl uveden předběžný odhad ceny 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

V e-mailu byly uvedeny kontaktní informace 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

E-mailová odpověď působila vstřícně 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

E-mailová odpověď měla formální náležitosti 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

Byla uvedena kontaktní osoba 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Dosažené body 0 8 13 12 7 0 10 6 9 9 

Maximum 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Průměr 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 
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Celkové hodnocení 

  Anděl Sport 
Cykloservis 

ZS 
Cyklosport Godzzila Bikes Shop 

Kremel 

& Kremel 

Petyša 

Sport 
Planet Bikes Radim Zgarba Rožnovbike Valmezbike 

Doprava 3 6 5 4 2 3 2 3 6 3 

Exteriér 8 10 8 9 9 8 9 6 9 9 

Interiér 8 5 8 6 8 7 8 5 8 8 

Personál 11 10 7 11 10 11 10 11 7 9 

Servis 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Sortiment 23 29 27 31 29 31 29 24 29 31 

Platby a služby 1 1 2 4 3 3 3 2 6 5 

Komunikace 2 1 1 5 1 4 5 0 4 5 

Internet 20 17 35 5 13 12 25 2 17 24 

Mystery mailing 0 8 13 12 7 0 10 6 9 9 

Dosažené body 77 88 107 88 83 80 103 60 96 104 

Maximum 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 

Průměr 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 
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Příloha č. 5 Hodnocení prodejen 

Anděl Sport 

Doprava 

Prodejna Anděl Sport je situována v pasáži hotelu Vsacan, v centru města Vsetín. 

K prodejně je nutno zajíždět z hlavní silnice přibližně 10 metrů. K dispozici 

je zákazníkům parkoviště patřící k hotelu Vsacan, nebo nově vybudované neplacené 

parkoviště. U hlavní silnice se nenachází žádné tabule a značky, určující směr 

k prodejně. 

Exteriér 

Prodejna byla jasně označena jménem Anděl Sport. Z názvu nebylo patrné, 

zda se jedná o obchod s cyklistickým vybavením a zda je zde poskytován také 

servis. Obchod má k dispozici malou výlohu, kde bylo vystaveno sportovní 

oblečení, nikoliv kola. Na dveřích byly vypsány všechny kontaktní údaje včetně 

zodpovědné osoby.  

Interiér 

V prodejně bylo vystaveno pouze několik kusů kol. Konkrétně 5. Tři kola byla 

značky Maxbike, zbylá dvě značky Cube. Jedno kolo bylo již zamluveno. Z tohoto 

důvodu, nepůsobila prodejna jako specializovaný obchod. Zboží bylo přehledně 

uloženo, bylo zde uklizeno, prostředí vyvolalo příjemný dojem. Zákazníci mají 

dostatek místa k pohybu i vyzkoušení posedu na kole. 

Personál 

V době mystery nákupu byl v prodejně přítomný přímo majitel. Působil vstřícným 

a příjemným dojmem, vystupování zprvu formální, postupně spíše neformální. 

Jasně preferoval značku Maxbike. Z vlastní iniciativy doporučoval, jaké osazení by 

kolo mělo mít, a přidal vlastní zkušenosti. Po určité době spíše tlačil do nákupu 

Maxbiku pod záminkou slevy. Mystery shopper obdržel katalogy k prostudování 

domů, avšak katalog Cube musel vrátit, neboť byl na prodejně pouze jedeno vydání. 

Servis 
Anděl Sport nabízí také servisní služby. Jedná se o servis jízdních kol zaměřený 

na běžné opravy kol. Nejedná se o specializovaný servis nebo servisní centrum. 

Sortiment 

Vystavený sortiment byl velmi omezený. Zákazník nemá možnost vidět kola 

„v reálném provedení“. Omezená možnost vyzkoušet kolo. Zákazník vybírá 

z katalogu, výběr velikosti dle doporučení personálu. Možnost na stránkách 

Maxbike si sestavit kolo na míru a nechat doručit do prodejny. Součástí sortimentu 

také náhradní díly a doplňky. Spíše mělčí a užší sortiment. Na kolech nebylo 

vypsáno osazení, nutno se doptat. Nemožnost vyzkoušet si kolo venku. 

Platby 

a služby 

V prodejně Anděl Sport je možno platit pouze hotově. Při jednání s mystery 

shopperem byla nabídnuta konkrétní sleva.  

Marketingová 

komunikace 

Anděl Sport využívá pro komunikaci se zákazníky a informaci o nabízeném 

sortimentu a službách pouze pomocí svých vlastních webových stránek. Dále 

se věnuje sponzorování akcí cyklistického charakteru a vlastního cyklistického 

týmu. Nevyužívá dále žádné formy marketingové komunikace 

Internet 

Webové stránky nepůsobí moderně ani profesionálně. Obsahují informace týkající 

se především sponzorovaných akcí. Nachází se zde velmi málo informací 

o nabízeném sortimentu. Více informací je věnováno servisu a půjčovně kol. 

Návštěvník má přímou možnost kontaktu skrze odeslání e-mailu. Při vyhledávání 

klíčových slov se Anděl sport umisťoval na třetí až desáté stránce, nebo na něj 

odkaz nalezen vůbec nebyl. 

Mystery 

mailing 

Na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách byl odeslán dotaz ohledně 

servisu kola. Odpověď však nedorazila. 
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Cykloservis ZS 

Doprava 

Prodejna se nachází přímo u hlavní silnice v obci Hošťálková. Zákazníkům 

je kk dispozici velké neplacené parkoviště přímo před prodejnou. Velký prostor 

pro vyzkoušení vybraného kola. U hlavní silnice se také nachází informační tabule, 

upozorňující na prodejnu a udávající směr. 

Exteriér 

Prodejna byla zřetelně označena názvem. Na první pohled bylo zcela jasné, 

že se jedná o specializovanou prodejnu. Ve výloze bylo vystaveno několik kol 

a také cyklistické oblečení. Kola byla rovněž vystavena také před prodejnou. Okolí 

prodejny bylo klidné a působilo upraveně. 

Interiér 

Prodejna působila velmi stísněným dojmem. Zákazník má k dispozici velmi málo 

prostoru k pohybu. Není zde možnost zkusit si kolo z důvodu nedostatku místa. 

Bylo vystaveno velké množství zboží – jak kol, tak cyklistických doplňků 

a oblečení. Vystavené zboží bylo na sobě příliš namačkáno. V době mystery nákupu 

skládal personál kolo, čímž byl prostor pro pohyb ještě více omezen. 

Personál 

Personál působil velmi vstřícně a přátelsky. Jednání bylo formální. Snažil se nalézt 

optimální možnost dle zadaných požadavků. Aktuální nabídka však neumožnila 

splnit veškeré požadavky. Prodavač doporučil více kol a nabídl možnost vyzkoušet 

kolo venku – projet se po parkovišti. Z vlastní iniciativy také sám nabídl možnost 

poskládat kolo dle vlastních představ. 

Servis 
Cykloservis ZS nabízí také servis všech druhů jízdních kol. Při návštěvě mystery 

shopper nezpozoroval žádný certifikát o školení personálu. 

Sortiment 

Cykloservis ZS nabízí velmi široký a hluboký sortiment jízdních kol a komponentů. 

Sortiment cyklistického oblečení a doplňků je užší a mělčí. V prodejně bylo 

vystaveno velké množství zboží, prezentace byla horší. Vše příliš natěsnáno 

na sobě, což způsobilo problémy s manipulací a zkoušením a nepůsobilo příliš 

dobrým dojmem. Prostředí bylo čisté, příjemné, nebylo však příliš moderně. 

Platby 

a služby 

Při mystery nákupu byla nabídnuta konkrétní sleva na uvažované kolo. Platba 

je v této prodejně možná pouze hotově. 

Marketingová 

komunikace 

Cykloservis ZS má zřízeny vlastní webové stránky, kde informuje o celém 

nabízeném sortimentu, službách a akčních nabídkách. Firma se věnuje sponzoringu. 

Sponzorují vlastní cyklistický tým. Nesponzorují však již žádné další akce 

cyklistického ani necyklistického charakteru. Cykloservis ZS nevyužívá žádnou 

jinou formu marketingové komunikace. 

Internet 

Název webové adresy (www.dobrakola.cz), nevyvolávají asociace s názvem firmy. 

Při zadání klíčového slova „Cykloservis ZS“ do vyhledávače, nebyly nalezeny 

vlastní stránky, ale pouze odkazy na Firmy.cz nebo zlatestranky.cz. Po kliknutí 

na některá kola v sekci „Akční nabídka“, přesměrování na stránku oznamující 

chybu. Stránky nepůsobí příliš moderně a profesionálně. Je zde umožněno třídění. 

Některé sekce jsou prázdné. Při vyhledávání dle klíčových slov, se Cykloservis ZS 

neumisťoval v prvních deseti stránkách. Bylo obtížné Cykloservis ZS vyhledat. 

Mystery 

mailing 

Odpověď dorazila za méně než hodinu od zaslání dotazu. Odpověď obsahovala 

formální náležitosti (oslovení, podpis), neobsahovala však další kontakty. Odpověď 

byla velmi strohá. Zdeněk Staněk nedovedl odhadnout cenu na dálku. Dobu servisu 

vztáhl k dostupnosti náhradních dílů. Nezodpověděl otázku, zda je možné platit 

kartou. Oprava však možná je. 
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Cyklosport 

Doprava 

Prodejna Cyklosport je situována nedaleko centra města Vsetín, přímo u hlavní 

silnice. Prodejna je zřetelně označena. Označení je dobře viditelné i z hlavní silnice. 

U hlavní cesty se nenacházely žádné tabule upozorňující na prodejnu ani ukazující 

směr k prodejně. Zákazníci mají bezprostředně před prodejnou k dispozici 

neplacené parkoviště. 

Exteriér 

Označení prodejny jasně upozorňuje, že se jedná jak o prodejnu, tak také o servis. 

Z výloh bylo jasně patrné, že se jedná o specializovaný obchod zabývající 

se cyklistickým vybavením. Ve výloze byla vystavena kola. I v logu firmy 

je zobrazeno kolo. Prostor před prodejnou působil udržovaně a čistě. 

Interiér 

Jedná se o specializovanou prodejnu a tomu odpovídá i vybavení interiéru. Prodejně 

je poměrně velká, je zde vystaveno velké množství cyklistických doplňků, oblečení, 

komponentů a také kol, které jsou postaveny jak ve stojanech, tak připevněny na 

stěně. Zákazníci mají dostatek prostoru i na vyzkoušení kola. Vše je přehledně 

uspořádáno. Interiér působil příjemně, moderně, čistě a specializovaně. 

Personál 

Při vstupu do prodejny nejevil personál o nově vstupující zákazníky zájem. 

Ani když už měl mystery shopper prošlou celou prodejnu, prodavač za ním nepřišel. 

Přišel až na vyžádání. Působil formálním, až odměřeným dojmem. Měl přehled 

o nabízeném sortimentu, podával informace uvedené na cedulkách na kolech. 

Nezapojil vlastní zkušenosti ani doporučení. 

Servis 
Součástí nabídky jsou také servisní práce pro všechny typy jízdních kol. Při mystery 

nákupu nebyl zpozorován žádný certifikát týkající se speciálního školení personálu. 

Sortiment 

Nabízený sortiment kol byl velmi široký a hluboký. Byla vystavena kola všech 

prodávaných značek. Kola se zde nenacházela ve všech velikostech, ani na prodejně 

nebyla vystavena všechna nabízená kola – možnost objednat z katalogu. Některá 

kola byla vystavena i ve více velikostech. Sortiment komponentů a doplňků byl 

velmi široký a hluboký. Sortiment cyklistického oblečení byl spíš mělký a úzký. 

Platby 

a služby 

Cyklosport umožňuje platbu platební kartou a také nákup na splátky bez navýšení 

Essox. Dále je zde nabízena možnost dovézt koupené kolo zdarma domů do určité 

vzdálenosti. Obsluha neupozornila na více možností platby. 

Marketingová 

komunikace 

O nabízeném sortimentu a službách informuje své zákazníky na vlastních webových 

stránkách. V rámci propagačních aktivit využívá Cyklosport pouze reklamu 

v reklamním časopisu Anna, který je zdarma distribuován do všech domácností 

ve Vsetíně a také má reklamu na autobusu místní hromadné dopravy. Další formy 

marketingové komunikace nevyužívá. 

Internet 

Zobrazení stránek na mobilním telefonu působí lepším dojmem, než na počítači. 

Webové stránky jsou pouze informační. Sortiment je zde představen pouze formou 

odkazu na výrobce. Stránky obsahují jasné a velmi stručné informace – formou 

odrážek. Jsou přehledné, nepůsobí však odborně, profesionálně ani moderně. 

Při vyhledávání klíčových slov se Cyklosport umisťoval ve většině případů 

na prvních třech odkazech, nebo na první až třetí stránce. Šlo jej velmi snadno 

nalézt. 

Mystery 

mailing 

Odpověď na e-mailem podaný dotaz dorazila do jedné hodiny od zaslání dotazu. 

Z odpovědi bylo patrné, že jsou schopni kolo opravit a je možné jej dovézt ihned. 

Odhad ceny a doby opravy je dle Cyklosportu závislá na autorizovaném servisu, 

kam by byla vadná součástka odeslána. Email obsahoval formální náležitosti 

(oslovení, kontakty, podpis). Byly zodpovězeny všechny dotazy. 
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Godzzila Bikes Shop 

Doprava 

Prodejna se nachází nedaleko centra města Vsetín. Je situována přibližně 30 metrů 

od hlavní silnice. Na boku budovy, v níž je prodejna umístěna, je umístěn velký 

plakát upozorňující na Godzzila Bikes Shop. Ten je viditelný pouze v jednom směru 

při jízdě na hlavní silnici. Na hlavní silnici se nenachází žádné tabule a směrovky 

upozorňující na tento obchod. Zákazníkům je k dispozici neplacené parkoviště, 

které nepatří přímo této firmě. 

Exteriér 

Godzzila Bikes Shop byla výrazně označena jménem. Bylo zde také upozornění, 

že se jedná jak o prodej, tak o servis jízdních kol. Prostor před prodejnou byl 

uklizený, nacházely se zde však prázdné krabice od nově dovezených kol, které 

byly následně uklizeny. V prodejně se nenachází výlohy, není zde proto možné 

vystavit nabízený sortiment. Na dveřích a oknech byly nalepeny značky kol 

a cyklistických doplňků, bylo rozpoznatelné, že se jedná o obchod s cyklistickým 

vybavením. 

Interiér 

Prostor v prodejně je velmi malý a působí velmi stísněně. Mystery shopper hodnotil 

osvětlení jako nedostačující, přišlo mu v prodejně spíše šero. Celkově bylo 

v prodejně velmi málo prostoru k pohybu. Navzdory tomu se zde nacházelo hodně 

vystaveného zboží – jak kol, tak cyklistického zboží a doplňků. V prodejně byla 

snadná orientace. Pokladna a místo, kde se nachází personál, při vstupu zákazníka 

nebylo hned patrné. Při více zákaznících v prodejně nutnost se vyhýbat. 

Personál 

Personál působil při jednání se zákazníkem velmi přátelsky a ochotně, spíše 

neformálně. Měl přehled o nabízeném sortimentu (jak vystaveném, tak v katalozích) 

a snažil se nalézt nejlepší možnost dle požadovaných parametrů. Jelikož nebyly 

všechny model kol vystaveny na prodejně, mystery shopper obdržel katalogy domů 

k prostudování. Při zkoušce velikosti rámu, byla nabídnuta možnost projet 

se na jiném modelu před prodejnou. 

Servis 
Součástí nabídky je také servis všech jízdních kol. Při mystery nákupu nebyl nikde 

spatřen certifikát o školení personálu. 

Sortiment 

Godzzila Bikes Shop nabízí široký a hluboký sortiment kol, náhradních dílů 

a příslušenství. Kola byla na prodejně přehledně vystavena ve stojanech a některá 

také pověšena na zdi. Všechny kola na sobě obsahovala informaci o osazených 

komponentech. V kabince na převlékání byla poměrně tma. Nabízený sortiment 

cyklistického oblečení byl spíše mělký a úzký. Některé vystavené kusy pouze 

v jedné velikosti. 

Platby 

a služby 

Je zde možnost platby pouze hotově. Při nákupu byla nabídnuta sleva na konkrétní 

vybraný model. Při zakoupení cyklistických doplňků byla nabídnuta montáž na kolo 

zcela zdarma. 

Marketingová 

komunikace 

Godzzila Bikes Shop komunikuje pouze skrze facebookovou skupinu, kde 

informuje jak o sponzorovaných akcích, tak o nabízeném sortimentu (jsou zde 

představovány nové modely, které byly dovezeny do prodejny). Dále využívá 

komunikaci formou sponzoringu, kde zaštiťuje vlastní cyklistický tým. Navíc 

sponzoruje akce jak cyklistického, tak necyklistického charakteru. 

Internet 

Godzzila Bikes Shop nevyužívá vlastní webové stránky. Uživatelé internetu mohou 

nalézt odkaz na tuto prodejnu pouze přes zmínku na portálu Firmy.cz nebo 

na oficiálních stránkách města Vsetín (jedná se pouze o kontakty). Při vyhledávání 

byla Godzzila Bikeshop nalezena pouze při zadání slov „servis kol Vsetín“ 

ve vyhledávači Bing. 

Mystery 

mailing 

Odpověď na zaslaný e-mail s dotazem na servis dorazila až další den. Odpověď 

obsahovala formální náležitosti (oslovení, podpis) neobsahovala kontakty.          

V e-mailu byl vysvětlen postup při opravě vzniklé závady. Byl zde vyčíslen také 

předběžný odhad ceny včetně doby opravy. Byly zodpovězeny všechny dotazy. 
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Kremel & Kremel 

Doprava 

Prodejna se nachází v centru města Valašské Meziříčí, blízko hlavní cesty ve směru 

Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm. Je umístěna v boční ulici, kde není k dispozici 

parkoviště a není ani možnost zaparkovat u krajnice silnice. U hlavní cesty 

se  nenacházely žádné směrové ani upozorňující tabule na prodejnu s cyklistickým 

vybavením 

Exteriér 

Před prodejnou bylo uklizeno. Nad vchodem byl umístěn banner upozorňující 

na servis a prodej kol. Prodejna má k dispozici velkou výlohu, kde byla vystavena 

kola především vyšší cenové kategorie. Na první pohled bylo zcela patrné, 

že se jedná o specializovanou prodejnu. Zboku budovy visel velký plakát 

upozorňující na prodejnu. 

Interiér 

Prostředí v prodejně působilo velmi moderně, čistě, uspořádaně, profesionálně 

a luxusně. Prodejna byla velmi prostorná. Kola byla uložena ve stojanech 

a pověšena na zdi. Bylo možné si každé kolo prohlédnout. Osvětlení bylo 

intenzivní. Byl osvětlen všechen prostor. Orientace na prodejně byla snadná. 

Personál 

Personál měl přehled o nabízeném sortimentu. Snažil se co nejlépe vyhovět 

požadavků i co se vzhledu týče. Přístup k mystery shopperovi byl až příliš formální. 

Při zkoušce velikosti rámu sám nabídl možnost projet se na vybraném kole 

před prodejnou. Jelikož se všechna kola na prodejně nenacházela, mystery shopper 

obdržel katalog Kellys domů, vyhotovený přímo pro danou firmu. 

Servis 
Součástí nabídky jsou také servisní služby pro jízdní kola. Při fiktivním nákupu 

nebyl zpozorován žádný certifikát informující o školení personálu. 

Sortiment 

V prodejně je nabízen úzký a hluboký sortiment jízdních kol. Jsou zde prodávána 

pouze kola značky Kellys. Dále je zde nabízen poměrně široký a hluboký sortiment 

cyklistických doplňků, náhradních dílů a cyklistického oblečení. Zboží bylo 

přehledně vystaveno, označeno cenou a vypsány všechny komponenty, kterými 

je kolo osazeno. Obsluha upozornila na možnost vyměnit komponenty. 

Platby 

a služby 

V této prodejně je umožněno platit jak hotově, tak kartou, ale obsluha na danou 

možnost neupozornila. Při koupi kola byla nabídnuta sleva 500 Kč na doplňky 

zakoupené k novému kolu + jejich instalace, která je zdarma. Při koupi kola byla 

rovně nabídnuta sleva na vybrané kolo. 

Marketingová 

komunikace 

Firma Kremel & Kremel využívá pro komunikaci se zákazníky vlastní webové 

stránky. Nevyužívá žádnou jinou formu marketingové komunikace. Věnuje 

se pouze sponzoringu a to formou sponzorování akci necyklistického charakteru, 

konkrétně dětskému domovu v Zašové. Jako jediná z analyzovaných prodejen má 

k dispozici katalogy, které jsou tisknuty výhradně pro danou prodejnu (včetně 

kontaktních údajů) 

Internet 

Firma vlastní webové stránky. Tyto stránky však nepůsobí jako stránky 

specializovaného obchodu s cyklistickým vybavením. Jsou zde prezentovány 

všechny služby nabízené firmou Kremel & Kremel. Ani v banneru není uvedeno, 

že se jedná o prodej a servis kol. Stránky působí moderně a profesionálně, avšak 

obsahují chyby (posunuté menu). Na stránkách pouze jedna věta týkající se prodeje 

kol, není zde popsán sortiment ani nabízené služby. Nefunguje zde přesměrování 

na stránky výrobců kol a příslušenství. 

Mystery 

mailing 

Při odeslání e-mailu přišla okamžitá odpověď, že e-mail se nepodařilo doručit, 

i když ve skutečnosti doručen byl. E-mailová odpověď dorazila za sedm hodin 

od zaslání dotazu. Odpověď obsahovala všechny formální náležitosti (oslovení, 

podpis, kontakty). Nebyla předběžně uvedena cena ani doba servisu. Je možné, 

že by kolo na servis ani nepřijali. Byly zodpovězeny všechny dotazy. 
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Petyša Sport 

Doprava 

Prodejna se nachází ve městě Rožnov pod Radhoštěm přímo v centru města. Nutno 

zajet do boční uličky. V blízkosti prodejny není možno zaparkovat. Je potřeba dojít 

k prodejně pěšky. Na náměstí (v jehož blízkosti se prodejna nachází) byl vystaven 

stojan upozorňující na prodejnu a také u hlavní silnice.  

Exteriér 

Prodejna nemá k dispozici žádnou výlohu, kde by bylo možné vystavit nabízený 

sortiment. Přímo na budově se nacházelo označení upozorňující na prodej a servis 

jízdních kol. Prodejna byla umístěna ve třetím patře. V mezipatrech již byla 

vystavena jízdní kola. 

Interiér 

Prodejna byla rozdělena na dvě části. V první části se nacházely pouze vystavená 

kola a v druhé části byla vystavena jak kola, tak také cyklistické doplňky a oblečení.  

Přechod z jedné části do druhé byl ztížen velkým schodem, při nepozornosti 

možnost zakopnutí. V prodejně bylo velmi málo místa k pohybu zákazníků. 

Vystavené zboží bylo příliš natěsnáno na sobě. Obtížné zkusit si kolo z nedostatku 

místa. 

Personál 

Personál působil velmi příjemným a přátelským dojmem. Ihned po vstupu 

do prodejny se začali mystery shopperovi věnovat oba prodavači a představili 

nabízený sortiment. Při jednání působili spíše neformálně. Byla nabídnuta možnost 

koupě rámu kola MRX 2014 a osazení dle vlastních představ (ukázka pomocí 

telefonu). Při odchodu si vyžádali kontakt pro zaslání konkrétní nabídky. 

Servis 
Součástí nabídky jsou také servisní služby všech typů jízdních kol. Při nákupu nebyl 

viditelný žádný certifikát o školení personálu. 

Sortiment 

Petyša Sport nabízí velmi široký a hluboký sortiment jízdních kol, cyklistických 

doplňků a oblečení. Nabídnuta také možnost koupě modelu určeného až na příští 

rok. Vystavená kola byla řádně označena cenou, chybělo kompletní osazení kol 

(byla vypsána pouze vidlice, přední a zadní řazení). 

Platby 

a služby 

Při výběru kola byla nabídnuta možnost konkrétní slevy. Bylo slíbeno, že další 

cenová nabídka bude oznámena mystery shopperovi e-mailem. Firma umožňuje 

nákup na splátky a obsluha na tuto možnost také upozornila. 

Marketingová 

komunikace 

Firma komunikuje skrze Facebook, kde mají zřízenou vlastní skupinu, kde jsou 

podávány pravidelné příspěvky. Dále se věnuje sponzoringu, kde je hlavním 

sponzorem cyklistických závodů a také podporuje vlastní cyklistický tým. Petyša 

Sport také vlastní webové stránky. Jiné formy marketingové komunikace tato firma 

nevyužívá. 

Internet 

Webové stránky firmy působí uceleným dojmem. Stránky jsou moderní, 

profesionální a přehledné. Některé sekce nejsou dokončeny (kola, doplňky), 

neobsahují žádné informace. Na webových stránkách je přehledná orientace. 

Na nabízený sortiment. Při vyhledávání dle stanovených klíčových slov 

ve vyhledávačích Google, Seznam a Bing, nebyl nalezen žádný odkaz zmiňující 

se o firmě Petyša Sport. 

Mystery 

mailing 

Na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách byl odeslán dotaz ohledně 

servisu kola. Odpověď však nedorazila. 
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Planet Bikes 

Doprava 

Prodejna se nenachází poblíž hlavní cesty, je nutností zajíždět do vedlejších ulic. 

Přistup k prodejně je poměrně složitý. Zákazníkům není k dispozici parkoviště, 

je zde však možnost parkování u kraje silnice. U hlavní silnice nebyly umístěny 

žádné informační a směrové tabule, které by usnadnili zákazníkům orientaci. 

Exteriér 

Prostor před prodejnou byl uklizený. Prodejna má k dispozici velkou výlohu, kde 

byla vystavena jízdní kola. Na výloze byla velká značka kol a cyklistických doplňků 

Specialized, na kterou se tato firma specializuje. Na první pohled je jasně patrné, 

že se jedná o specializovanou prodejnu cyklistických potřeb. Před prodejnou 

je dostatek prostoru pro zkoušení kola. 

Interiér 

V prodejně bylo vystaveno mnoho kol a prostor, který není příliš velký, působil 

stísněně. Zákazníci nemají k dispozici dostatek místa a při větším množství 

zákazníků nutnost se vyhýbat. Ale i tak zde byla možnost vyzkoušet velikost 

vybraného modelu kol. Nabízená kola byla vystavena jak ve stojanech, tak 

uchycena na zdi. Některé byla uložena příliš na sobě – ztížená možnost si daná kola 

prohlédnout. 

Personál 

Prodavač působil velmi příjemným a přátelským dojmem. Jednání s mystery 

shopperem bylo spíše neformální. Snažil se nalézt nejlepší kolo, dle sdělených 

požadavků. Sám nabídl možnost vyzkoušet si vybrané kolo. Při fiktivním nákupu 

přišel jiný zákazník na servis kola. Prodavač se na kole nejdříve sám projel, odhadl 

závadu a poté se zeptal zákazníka, co přesně tomu kolu je. 

Servis 

Součástí nabídky je také specializovaný servis na všechny typy jízdních kol. 

Při mystery návštěvě byl spatřen certifikát o školení personálu Rock Shox (jedná 

se o specializovaný servis – Rock Shox Centrum) 

Sortiment 

V prodejně byla prezentována kola především značky Specialized. Mystery shopper 

měl možnost zkusit si několik modelů kol. Planet Bikes nabízí široký a hluboký 

sortiment jízdních kol, cyklistického oblečení ale také doplňků a komponentů. 

Všechna kola byla řádně označena a byly vypsány všechny komponenty, kterými 

bylo kolo osazeno. 

Platby 

a služby 

Při výběru kola byla nabídnuta konkrétní sleva. Firma využívá akční slevové 

nabídky. Je zde také možnost platit kartou, ale personál na tuto možnost 

neupozornil. 

Marketingová 

komunikace 

Firma vlastní webové stránky. Informuje o své nabídce také na billboardech, 

využívá cenové slevy v letácích. Dále se věnuje sponzorování vlastního 

cyklistického týmu, ale také cyklistických závodů. Sponzoruje také akce 

nesportovního charakteru. 

Internet 

Webové stránky této firmy jsou ve výstavbě. Obsahují však informace o nabízeném 

sortimentu a službách včetně kontaktních údajů. Při zobrazení stránek na mobilním 

telefonu, nefungují odkazy na webové stránky značek kol. Při vyhledávání 

dle zvolených klíčových slov se stránky umísťovaly především na první stránce. 

Mystery 

mailing 

E-mailová odpověď přišla za osm hodin od zaslání dotazu. Odpověď obsahovala 

formální náležitosti (oslovení, podpis), neobsahovala však další kontakty. V e-mailu 

byl nastíněn postup opravy dané závady včetně odhady doby opravy. Nebyl zde 

zmíněn odhad celkové ceny. Navíc zde byla uvedena informace o přestěhování 

provozovny. Chyběla zde odpověď na dotaz ohledně možnosti platby. 
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Radim Zgarba 

Doprava 

Prodejna se nachází ve městě Vsetín, přibližně 10 minut od centra města. Prodejna 

je situována přímo u hlavní silnice. Zákazníci nemají k dispozici parkoviště. 

Je možné zaparkovat u kraje silnice. Na prodejnu neupozorňují žádné tabule 

u hlavní silnice. 

Exteriér 

Prodejna se nachází v přízemí budovy. K prodejně je nutno sejít po schodech. 

Je viditelně označena názvem. Pří jízdě autem přehlédnutelná. Prodejna 

má k dispozici výlohu, skrze kterou je možné vidět vystavená kola. Prostor 

před prodejnou byl uklizen. 

Interiér 

V nabízeném sortimentu není zařazeno cyklistické oblečení. Prodejna je velmi malá 

(nejmenší z analyzovaných prodejen). Jsou zde vystavena kola, cyklistické doplňky, 

náhradní díly a příslušenství. Prostor uvnitř je velmi stísněný. Pokud je přítomno 

více zákazníků, mají jednotlivci velmi omezené možnosti pohybu a je obtížné 

si nabízený sortiment prohlédnout. Byla možnost si zkusit model kola, ale byla 

s kolem špatná manipulace. 

Personál 

Prodavač působil velmi vstřícně a přátelsky. Vystupoval spíše formálně. Snažil 

se nalézt vhodné kolo. Kola ukazoval především v katalozích, neboť bylo vystaveno 

jen několik kusů kol. Podávané informace doplňoval o vlastní zkušenosti 

a zkušenosti svých zákazníků. Působil velmi ochotně. Při odchodu si vyžádal 

kontakt, pro zaslání další nabídky. 

Servis 
Součástí nabídky je také servis kol. Pouze základní opravy a seřízení. Při fiktivním 

nákupu nebyl spatřen žádný certifikát o školení personálu. 

Sortiment 

Nabízený sortiment je poměrně široký a hluboký. Vystaveno bylo však pouze 

několik kusů kol. Výhradní specializace na kola českých a slovenských značek. 

Byla zde kola všech cenových kategorií, převažovaly kategorie nižší a střední. Kola 

byla přehledně uložena jak ve stojanech, tak na stěně. Kola nebyla označena 

komponenty, prodavač tyto informace podával ústně. 

Platby 

a služby 
Je zde možné platit pouze hotově. 

Marketingová 

komunikace 

Nebyly zjištěny žádné nástroje marketingové komunikace, které by firma Radim 

Zgarba využívala. 

Internet 

Firma nevlastní webové stránky. Při vyhledávání dle klíčových slov pomocí 

jednotlivých vyhledávačů, byla prodejna Radim Zgarba nalezena pouze 

při vyhledání klíčového slova „kolo Vsetín“ ve vyhledávači Google. Odkaz 

na prodejnu Radim Zgarba byl na 4. stránce a byl to odkaz na stránku atlasfirem.cz 

Mystery 

mailing 

E-mailová odpověď byla doručena za více než den od zaslání dotazu. Odpověď 

obsahovala formální náležitosti (oslovení, podpis), neobsahovala však další 

kontaktní údaje. Popisovanou závadu na vidlici Rock Shox není servis Radim 

Zgarba schopen opravit. Z tohoto důvodu nebyla uvedena ani předběžná cena 

a doba opravy. Byla zde odhadnuta cena a doba opravy pro běžný servis kol. Byly 

zodpovězeny všechny dotazy. 
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Rožnovbike 

Doprava 

Prodejna se nachází v Rožnově pod Radhoštěm, přímo u hlavní silnice ve směru 

na Valašské Meziříčí. Prodejna je zřetelně viditelná při jízdě autem. U hlavní silnice 

se nachází tabule upozorňující na tuto prodejnu a také jízdní kolo. Zákazníci mají 

k dispozici velké neplacené parkoviště. 

Exteriér 

Vzhled prodejny na první pohled dokázal upoutat pozornost a bylo zcela jasné, 

že se jedná o specializovanou prodejnu s cyklistickým vybavením. Exteriér 

prodejny byl barevný, nacházelo se zde velké označení – název prodejny, prodej 

a servis kol. Ve výloze byla vystavena kola. Název prodejny byl čitelný i z hlavní 

silnice. Byla dodržena corporate identity. 

Interiér 

Na prodejně bylo vystaveno velmi mnoho kol. Byla postavena jak ve stojanech 

na zemi, tak visela ve vzduchu. Prodejna byla velmi prostorná a přehledná. Vše bylo 

řádně urovnáno. V zadní části prodejny se nacházel oddělený prostor pro servis kol, 

kde byla také v době mystery návštěvy skládána nová kola. Prostředí uvnitř 

prodejny působili profesionálně a moderně. 

Personál 

Při vstupu mystery shopper do prodejny, nejevil personál o nově vstupující vůbec 

žádný zájem. Přišel až po chvíli. Při jednání působil zprvu formálně, postupně spíše 

neformálně. Oba přítomní prodavači se snažili v sortimentu nalézt vhodné kolo. 

Byla nabídnuta možnost zkusit si kolo pro odhad velikosti rámu. Při odchodu 

si vyžádali kontakt pro zaslání speciální nabídky (ohledně slevy). E-mail dorazil 

ještě ten den. 

Servis 
Součástí nabídky je také servis, ale nebyl spatřen žádný certifikát ohledně školení 

personálu. 

Sortiment 

Nabízený sortiment jízdních kol, doplňků, náhradních dílů a cyklistického oblečení 

byl velmi široký a hluboký. Na prodejně bylo vystaveno velmi mnoho kusů zboží. 

Na prodejně se nenacházelo žádné kolo dle zvolených požadavků. Personál nemohl 

nalézt vhodné kolo ani v katalozích. Nabídnuta přímo možnost nechat si kolo 

poskládat na míru. Vše bylo přehledně uspořádáno a označenou cenou. Na kolech 

nebyly vypsány komponenty – nutnost se doptat. 

Platby 

a služby 

Více možností platby. Ale personál na tuto možnost neupozornil. Při nákupu 

nabízena speciální cenová nabídka. Rožnovbike také nabízí akční ceny.  

Marketingová 

komunikace 

Rožnovbike vlastní webové stránky. Komunikuje také skrze vlastní Facebookovou 

skupinu, kde pravidelně přidává příspěvky. Dále využívá sponzoring. Rožnovbike 

zaštiťuje vlastní cyklistický tým a také sponzoruje cyklistické závody. Rožnovbike 

dále nevyužívá žádnou formu marketingové komunikace. 

Internet 

Na stránkách dodržena corporate identity. Jedny z nejpropracovanější webových 

stránek z analyzovaných prodejen. Webové stránky obsahují velké množství 

informací o nabízeném sortimentu, službách, způsobech platby. Sortiment je zde 

představen formou odkazů na výrobce. Stránky působí velmi profesionálně, 

přehledně a moderně. Je zde umístěn odkaz na facebookovou skupinu. 

Při vyhledávání byl nalezen odkaz při hledání klíčového slova „servis kol Vsetín“ 

a „prodej kol Vsetín“ pomocí vyhledávače Bing. Kdy byly odkazy umístěny 

na 5. a 3. stránce. 

Mystery 

mailing 

E-mailová odpověď dorazila za 20 hodin od zaslání dotazu. Odpověď obsahovala 

formální náležitosti (oslovení, kontakty, podpis). Odpověď byla velmi rozsáhlá. 

Byly zde uvedeny informace o stanovení ceny servisu. Na servis je nutné 

se objednat. Byl zde také nastíněn postup při řešení dané závady. Bylo odpovězeno 

na všechny dotazy. Odpověď působila velmi vstřícně. 
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Valmezbike 

Doprava 

Prodejna je umístěna ve Valašském Meziříčí nedaleko centra města. K prodejně 

je nutno zajíždět přibližně 100 metrů. Zákazníkům není k dispozici parkoviště, 

je však možnost zaparkovat u kraje silnice. U hlavní silnice se nacházel tabule 

ukazující směr k prodejně a přibližnou vzdálenost. 

Exteriér 

Prodejna byla jasně označena jménem a také zde bylo uvedeno, že se jedná o prodej 

a servis kol. Exteriér prodejny dodržoval corporate identity. Před vchodem byla také 

vystavena kola. Kola byla také viditelný skrze výlohu.  Na první pohled bylo patrné, 

že se jedná o specializovanou prodejnu s cyklistickým vybavením. Prostor před 

 prodejnou byl uklizen. Pouze se zde nacházel krabice od nově dovezených kol. 

Interiér 

Interiér působí velmi prostorně. Kola jsou řádně urovnána. Jsou uložena jak 

ve stojanech, tak pověšena na zdi. Bylo zde vystaveno velmi mnoho jízdních kol, 

doplňků, komponentů a také cyklistického oblečení. Vše bylo řádně urovnáno. 

Prodejna byla uklizena. Prostředí bylo příjemné, moderní a vyvolávalo pocit něčeho 

speciálního. 

Personál 

Prodavač působil přátelsky a profesionálně. Jednání bylo spíše formální. Měl velmi 

dobrý přehled o nabízeném sortimentu. Nevyužil ukázat nabídku v katalozích, 

zaměřil se pouze na kola vystavená na prodejně. Mystery shopper měl možnost 

vyzkoušet několik modelů kol, především kvůli velikosti rámu a tuhosti vidlice.  

Servis 
Součástí nabídky je také specializovaný servis jízdních kol. Nebyl však v prodejně 

vystaven certifikát o speciálním školení personálu. 

Sortiment 

Na prodejně byl vystaven velmi široký a hluboký sortiment jízdních kol, doplňků, 

komponentů a náhradních dílů. Vše bylo řádně označeno cenou. Na kolech nebyly 

vypsány komponenty, kterými bylo kolo osazeno. Nutnost se doptat prodavače. 

Kolo, které bylo vybráno personálem, nesplňovala požadované požadavky. 

Platby 

a služby 

Při uvažované koupi kola nebyla nabídnuta konkrétní sleva. V prodejně je možno 

platit jak hotově, tak kartou, nebo využít splátkový prodej, ale personál na více 

možností platby neupozornil. Součástí služeb je také možnost zapůjčit si uvažované 

kolo, ale o téhle možnosti nebyl mystery shopper informován. 

Marketingová 

komunikace 

Valmezbike informuje o své nabídce pomocí vlastní webových stránek. Dále 

využívá také Facebook, kde má založenou vlastní skupinu, kde pravidelně přidává 

příspěvky. Dále využívá sponzoring. Valmezbike zaštiťuje vlastní cyklistický tým, 

dále sponzoruje akce jak cyklistického, tak necyklistického charakteru. Valmezbike 

nevyužívá dále žádnou formu marketingové komunikace. 

Internet 

Na stránkách dodržena corporate identity. Téměř totožné se stránkami Rožnovbiku. 

Opět jedny z nejpropracovanější webových stránek z analyzovaných prodejen. 

Webové stránky obsahují velké množství informací o nabízeném sortimentu, 

službách, způsobech platby. Sortiment je zde představen formou odkazů 

na výrobce. Stránky působí velmi profesionálně, přehledně a moderně. Je zde 

umístěn odkaz na facebookovou skupinu. Při vyhledávání byl nalezen odkaz 

při hledání klíčového slova „servis kol Vsetín“ a „prodej kol Vsetín“ v prvních třech 

odkazech, při použití vyhledávače Google. Dále byl odkaz na 3. stránce 

při vyhledávání klíčového slova „servis kol Vsetín“ a „prodej kol Vsetín“ pomocí 

vyhledávače Bing. 

Mystery 

mailing 

E-mailová odpověď dorazila za 4,5 hodiny od zaslání dotazu. Obsahovala formální 

náležitosti (oslovení, podpis, kontakty). Na servisní prohlídku je nutno se předem 

objednat. Byl uveden nejbližší možný termín opravy a také postup při stanovení 

ceny a při přebírání kola. Byly zodpovězeny všechny dotazy. Odpověď působila 

velmi vstřícně. 
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Příloha č. 6 Printscreeny doručených e-mailů 
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