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1Úvod 
Dnes není jednoduché být v nějakém oboru nejlepší. Právě o totéž se snaží všichni 

ostatní. Jedná se o zdánlivé maličkosti, na základě kterých se zákazníci rozhodují, koho si 

zvolí a kde nakoupí. Každý se snaží nabízet co nejkvalitnější produkty za co nejvýhodnější 

ceny. Proto je obtížné dosáhnout nejlepších výsledků natolik, aby se dané firmě podařilo 

oslovit většinovou část trhu. Firma musí dokázat každému potenciálnímu zákazníkovi 

zodpovědět otázku “proč bych měl nakupovat právě u vás”. 

V dnešním vysoce konkurenčním prostředí je klíčovým předpokladem pro úspěch 

každé firmy porozumět potřebám a přáním svých zákazníků. Známe-li dobře svého 

zákazníka, je mnohem snazší vytvořit pro něj takové produkty, které nedokáže nekoupit. 

Můžeme své služby či výrobky přizpůsobit na míru těmto zákazníkům. Pro marketing a 

management ve firmách je více než žádoucí znát klíčové faktory, které ovlivňují nákupní 

chování zákazníka. Firmy by se měly rovněž orientovat v nových trendech dnešního 

nákupního chování spotřebitele a zamyslet se nad změnou jeho chování v důsledku 

ekonomických podmínek. 

V současném světě, kde unikátnost produktových parametrů vydrží zhruba půl roku, je 

třeba hledat hlubší zdroje loajality zákazníků. Ve středu zájmu se nyní nachází konkrétní 

zákazníci a hodnoty, které oceňují. K úspěchu totiž nevedou zákazníci, kteří nakoupí jen 

jednou. Je nutné zaměřit se na stávající zákazníky, poznat je a vytvořit si základnu loajálních 

zákazníků. Ti také přinesou firmám největší zisky.  

A proto hlavním cílem dodavatelů, prodejců by měl být právě spokojený zákazník. 

Bez spokojených zákazníků nemůže být dlouhodobě úspěšné žádné podnikání. Protože 

opravdu spokojený zákazník se bude opakovaně vracet a nenechá se ovlivnit konkurencí. 

Kromě toho je pozorná péče o zákazníky podstatně výhodnější investicí nežli nákladný 

marketing.  Spokojený zákazník bude firmu doporučovat sám od sebe, postará se o šíření 

dobrého jména společnosti, což bude mít za následek kladnou a dokonce bezúplatnou 

reklamu.  

Chce-li být firma v dnešní době úspěšná, měla by mít podrobně zmapovanou 

konkurenci a mít přehled o tom, jak si v tomto konkurenčním boji stojí. Důležité je zhodnotit 

nabídku konkurentů, zaměřit se na jejich nadstandardní služby, inspirovat se a v neposlední 

řadě také inovovat. Najít mezery u své konkurence, poučte se z nich a nabídnout zákazníkům 

“dokonalý” produkt. Takový přístup by mohl zajistit přežití v současném konkurenčním 

prostředí. 
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V poznávání trhu, tržních podmínek a zákazníkova mínění, hraje důležitou roli 

marketingový výzkum. V oblasti marketingového výzkumu existují různé metody, záleží na 

druhu informací, které potřebujeme získat. Ve své diplomové práci se budu zabývat 

specifickou metodou výzkumu, která je nazvána Mystery shopping (dále MS). 

Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala bižuterii Claire´s, která sídlí 

v Ostravě, v nákupním centru Forum Nová Karolína. Důvodem pro tento výběr byl fakt, že 

jsem zde pracovala na pozici assistant manager.  V České republice má Claire´s vybudovanou 

síť obchodů prozatím jenom v Praze, tudíž o konkurenci v Ostravě a požadavcích zákazníka 

neměla dostatek potřebných informací.  

Diplomová práce bude rozdělena do několika částí. V první části diplomové práce 

bude provedena charakteristika makroprostředí trhu bižuterie. Součástí kapitoly bude rovněž 

definování pojmu bižuterie, popis její historie a na závěr bude představena bižuterie Claire´s a 

její největší konkurenti. Druhá část bude zaměřena na teoretická východiska analýzy 

konkurence. V rámci kapitoly se budu zabývat především analýzou konkurence, spotřebním 

chováním a charakteristikou úspěšného prodeje. Metodická část bude věnována přípravné a 

realizační fázi marketingového výzkumu. Stěžejní kapitoly budou zaměřeny na analýzu 

zjištěných výsledků a na návrhy a doporučení.  

Cílem práce bude analyzovat konkurenci vybrané bižuterie Claire´s. Zaměřím se na 

vyhledání a následné porovnání důležitých faktorů, které mohou výrazně ovlivnit rozhodnutí 

zákazníka o koupi. Na základě výsledků marketingového výzkumu zjistím její konkurenční 

výhody a nevýhody, a sestavím návrhy a doporučení, které by bižuterii mohly pomoci v 

konkurenčním boji.  

 

 

 

 

  



 

2 Charakteristika bižuterie
Následující kapitola popisuje 

Práce se dále zabývá historií bižuterie a novými trendy a 

věnuje charakteristice bižuterie Claire´s a jejím
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Obr. 2.1 Makroprostředí firmy; zdroj: [25] 

2.1.1 Demografické prostředí  
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kde žije 619 345 žen a 586 489 mužů. Tento fakt je také pozitivní, protože obliba bižuterie je 

především dámskou záležitostí.  

Pokud se zaměříme na věkové složení obyvatelstva, dojdeme k závěru, že stárnutí 

světové populace se nevyhnulo ani České republice. Počet lidí v postproduktivním věku (65 a 

více let – 1 488 928) v roce 2012 převažuje nad dětskou složkou (0 – 14 let – 1 644 836). 

Počet lidí v produktivním věku 15 – 64 let se od posledního sčítání téměř nezměnil a 

představuje 7 267 169 obyvatel. [19, 20] 

Populační vývoj ve světě se sice stále zvyšuje, ale nejvyšší populační přírůstky jsou 

zaznamenávány v chudých rozvojových zemích. V ČR a Evropě všeobecně však dochází 

k zcela odlišnému vývoji. Již několik let zaznamenáváme úbytek počtu obyvatel. Navíc 

vlivem vyspělého zdravotnictví a poklesu porodnosti dochází k prodlužování délky života a 

tím ke stárnutí populace. [7] Stále více zákazníků bude patřit do starších skupin obyvatelstva 

a budou tvořit významnou část naší poptávky. Firmy budou muset na tento nový trend 

reagovat a přizpůsobit svou nabídku. Výrobky bude nutné balit do obalů popsaných větším 

písmem, reklama bude využívat oblíbence starší generace. Na tyto změny musí samozřejmě 

reagovat i bižuterie Claire´s. Rozšířit sortiment o šperky a produkty, které osloví nejen mladší 

generaci, ale zaujme i dámy vyššího věku, které mají střízlivější a decentní vkus a které 

budou požadovat rovněž vyšší kvalitu šperků. 

Hustota obyvatel a migrace jsou další kategorie, které nám udávají informace o 

změnách velikosti populace na konkrétním území. Tradiční a dlouhodobá migrace obyvatel 

z vesnic do měst se zastavila a dochází stále častěji k obrácenému pohybu obyvatel mimo 

města. Migrace obyvatelstva se navíc stále zrychluje díky častým změnám zaměstnání. Lidé 

migrují především z regionů s vysokou nezaměstnaností do vyspělejších regionů, které nabízí 

vyšší počet pracovních a lépe finančně ohodnocených pracovních míst. [7]  

Ostrava je regionem, ve kterém dochází k restrukturalizaci těžkého průmyslu, což má 

za následek nedostatek pracovních míst a velký úbytek obyvatel s vyšším vzděláním. Jedná se 

tedy o region, kde dochází ke snižování kupní síly. Na druhou stranu jde stále o třetí 

nejhustěji osídlený kraj a významnou spádovou oblast, která vytváří vysokou koncentrací 

potencionálních kupujících ze širokého okolí.  

 

2.1.2 Ekonomické prostředí  

Podnikatelské prostředí zahrnuje vlivy, které ovlivňují kupní sílu a výdaje 

obyvatelstva. Velikost kupní síly závisí na ekonomických podmínkách jednotlivců i firem. 
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Ekonomické podmínky vytváří zejména míra nezaměstnanosti, inflace, průměrná mzda, 

daňová problematika a dostupnost úvěrů. Ekonomické podmínky nemusí být ve všech částech 

republiky stejné. Zejména rozložení příjmů se region od regionu liší. 

 Zatímco průměrná míra nezaměstnanosti v ČR činila k 31.12.2012 9,4 %, míra 

nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji dosáhla 12,3 %.  Tímto se Moravskoslezský kraj 

ve srovnání s ostatními kraji zařadil na druhé místo. Velmi podobně je na tom Olomoucký 

kraj a nejvyšší míru nezaměstnanosti (14 %) má kraj Ústecký. [31] 

 S rostoucí nezaměstnaností klesá koupěschopná poptávka, jelikož lidé nemají za co 

nakupovat. Případně se výrazně mění jednotlivé zastoupení jednotlivých položek výdajů.  

Lidé jsou mnohem více šetřiví a jen výjimečně si pořídí zboží, které nepatří mezi to základní. 

Firmy v regionech s vysokou nezaměstnaností musí přizpůsobovat zákazníkům především 

cenovou hladinu své nabídky. Tento fakt výrazně ovlivňuje bižuterii Claire´s, která musí 

přizpůsobit svůj sortiment místním podmínkám. Bižuterie patří totiž mezi zboží, které nutně 

pro život nepotřebujeme, a proto jej při finanční tísni můžeme ze spotřeby zcela vyloučit. 

Zboží, které s oblibou nakupují zákazníci např. v Praze, může v Ostravě ležet měsíce na 

prodejně kvůli nepřijatelné ceně. Proto by bylo vhodné ponechat sortiment s nižší cenovou 

hladinou a šperky výrazně dražší, pro náročné zákaznice hledající kvalitu a vytříbený styl, 

nabízet jen okrajově.  

 Inflace negativně ovlivňuje mzdy, protože klesá kupní síla, nejvíce postihuje sociálně 

slabší skupiny obyvatelstva. Obecně inflace znamená zvýšení cenové hladiny proti minulému 

období. S vysokou inflací proto klesá úroveň poptávky. V roce 2012 dosahovala průměrná 

meziroční míra inflace 3,3 %. [31] Mezi faktory, které ovlivňují její výši, patří změna sazby 

DPH a zvýšení spotřebních daní. Od 1. 1. 2013 dochází i ke změně sazby daně z přidané 

hodnoty. Snížená sazba daně vzrostla z původních 14 % na 15 %, základní sazba z 20 % na 

21 %. Došlo tak k navýšení cen, které se týká také bižuterie. Nutné je podotknout, že opatření 

je dočasné pro období 2013 až 2015 a odkládá na 1.1.2016 sjednocení sazeb na 17,5 %.  [33] 

 Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostla o 

+1,4 %, resp. z 348 Kč na 24 514 Kč. Vzhledem k inflaci, resp. indexu spotřebitelských cen 

se výše uvedená mzda však reálně snížila o 1,8 %. Ceny totiž za sledované období vzrostly o 

+3,3 %. [26] Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 

1,3 % na 22 962 Kč. Pracující si proti loňsku polepšili o 295 Kč. Po odečtení inflace ale 

reálná mzda klesla. Mzdy ve Slezsku a na severní Moravě jsou páté nejvyšší v zemi. Nejvíce 

berou Pražané, průměrně 31.492 Kč měsíčně, nejméně lidé v Karlovarském kraji (20.879 Kč). 

Oproti celostátnímu průměru je mzda v Moravskoslezském kraji o 1552 Kč nižší. [22] Výše 
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příjmu je významný faktor, který ovlivňuje trh bižuterie, protože lidé, kteří mají dlouhodobě 

nižší příjem, budou investovat do šperků a módních doplňků mnohem méně finančních 

prostředků. 

 Na rozhraní mezi vlivy ekonomického a legislativního prostředí se nachází daňová 

problematika, která zahrnuje daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob, 

které přímo ovlivňují ekonomickou činnost podnikatelů, a také spotřební daně a daň z přidané 

hodnoty, která je již zmíněná výše.  

 

2.1.3 Přírodní prostředí  

Tato oblast zahrnuje zejména přírodní zdroje, které potřebuje společnost pro výrobu. 

Celosvětovým problémem je nedostatek zdrojů surovin a zhoršování ekologického prostředí. 

S omezenými surovinami roste jejich cena, což má za následek i rostoucí ceny bižuterie a 

módních doplňků. 

Bižuterie je vyráběna především z materiálů jako sklo, křišťál, zlato, stříbro a zinek. 

Velké oblibě se těší i ocelové šperky, které jsou vhodné zejména pro osoby, které jsou 

alergické na klasickou bižuterii, stříbro nebo dokonce zlato. Šperky z chirurgické oceli jsou 

slitinami chromu a niklu a tím jsou velmi odolné vůči vlhkosti a poškrábání. Pokud poroste 

cena těchto materiálů, bižuterii Claire´s to velmi negativně ovlivní. Pokud vezmeme v úvahu 

neobnovitelné zdroje, tak např. stříbro a zinek se blíží úplnému vyčerpání. Výroba bižuterie je 

náročná také na spotřebu energie. Stále zvyšující se náklady na energii nutí firmy využívat 

různá alternativní řešení či úsporná opatření. V této oblasti potom způsobují největší potíže 

stále rostoucí ceny ropy. 

 Zhoršující se přírodní podmínky a především snaha odvrátit tento trend přimělo firmy 

zabývat se ekologií a ekologičností vlastní výroby a výrobků. Růst tlaku na znečišťovatele 

životního prostřed je obrovský. Zejména ochránci přírody a vládní strany orientované na 

životní prostředí přicházejí se stále náročnějšími požadavky na množství emisí a jiných 

znečišťujících látek. Vlády stanovují kvóty a ty jsou poté vyžadovány. Společnosti jsou často 

nuceny vyrábět ekologicky přátelské výrobky a recyklace odpadu už je samozřejmostí. 

 

2.1.4 Technologické prostředí  

Zahrnuje faktory, které nejvýrazněji mění život lidí a organizací. Rozvoj techniky a 

technologie vyžaduje, aby manažeři a vlastníci organizací neustále tento rozvoj sledovali, 
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modernizovali výrobu a služby, a tak vytvářeli předpoklady pro dlouhodobou životnost a 

existenci organizace. 

Představuje síly, které mají vliv na vývoj nových výrobků a tržních příležitostí, jedná 

se především o rozvoj nových technologií. Na technologickém pokroku závisí hospodářský 

růst, proto jsou organizace nuceny investovat stále větší objemy finančních prostředků do 

výzkumu a vývoje, do výrobních a informačních technologií, zlepšovat tak podmínky pro 

lepší využívání schopností a znalostí svých zaměstnanců. 

Technický a technologický rozvoj úzce souvisí s produktivitou práce, s náklady a 

kvalitou výrobků a služeb. Technický rozvoj zkracuje v mnoha případech čas výrobního 

procesu, čas vyřízení objednávky a splnění požadavku zákazníka. Faktor času se stává 

rozhodujícím faktorem konkurence.  

Pro trh bižuterie a módních doplňků představuje technologické prostředí příležitost 

vyrábět stále nové výrobky za použití dokonalejších technologií, což může vést k úspoře 

nákladů a následně ke zvýšení zisku. Moderní logistické systémy zase zrychlují dodávku 

zboží a umožňují její kontrolu. Ke sledování efektivity práce zaměstnanců potom napomáhají 

moderní softwary zabudované přímo v pokladnách prodejen. Ty sledují počty kupujících, výši 

jejich nákupu, počet koupených položek a průměrné tržby na zákazníka. Snímače počtu 

návštěvníků, které bývají umístěny nad vstupem do prodejny, zase podávají přehled o 

celkovém počtu návštěv, který se následně srovnává s celkovým počtem skutečných 

kupujících. Tyto údaje nám mohou sloužit k ohodnocení a větší motivaci zaměstnanců, kteří 

jsou si vědomi toho, že jejich výkon je denně sledován. Jejich cílem by mělo být maximální 

uspokojení potřeb zákazníka.   

 

2.1.5 Politické prostředí  

Jedná se o soustavu zákonů, vyhlášek a předpisů, která zahrnuje vliv vládních a 

politických orgánů, odborových organizací. Jsou v nich definovány určité hospodářské, 

ekologické, bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky. Stát těmito pravidly chrání 

celospolečenské zájmy, spotřebitele i výrobce. Kromě místní správy se v této oblasti angažují 

rovněž různá zájmová sdružení a svazy. Mezi nejznámější patří např. Svaz na ochranu 

spotřebitele. [7]  

Mezi základní povinnosti všech podniků patří dodržování zákonů. Bižuterie musí 

respektovat především živnostenský zákon, obchodní zákoník a občanský zákoník. Jelikož 

bižuterie zaměstnává pracovníky, musí dodržovat pracovně - právní předpisy, které jsou 
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obsaženy v zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti, zákonu o důchodovém pojištění, v 

zákonu o nemocenském pojištění apod.  

V oblasti daňové politiky je důležitý zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z 

příjmů, zákon o spotřebních daních, zákon o účetnictví a jiné. Důležitou legislativou je i 

zákon o ochraně spotřebitele, neboť se zaměstnanci dostávají do kontaktu se zákazníky. 

V ČR je za provádění spotřebitelské politiky odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Tržní dozor je rozdělen do dvou základních oblastí – pro nepotravinářské a potravinářské 

výrobky. Dozor nad nepotravinářskými výrobky vykonává zejména Česká obchodní inspekce, 

orgány ochrany veřejného zdraví provádějící výkon státního zdravotního dozoru a další 

orgány ve specializovaných oblastech. Kromě toho působí v ČR přibližně 10 významnějších 

nevládních neziskových organizací v oblasti ochrany spotřebitelů (Občanské sdružení 

spotřebitelů TEST, Sdružení českých spotřebitelů, Spotřebitelský poradenský a informační 

servis aj.). [30] 

 Legislativa je různá v každém státě. Globální tendence však budou jednoznačně 

zpřísňovat ekologické normy výroby a spotřeby všech produktů.  

 Se vstupem ČR do EU k 1.5.2004 musí být naše právní normy přizpůsobeny 

evropskému zákonodárství.  

 

2.1.6 Kulturní prostředí 

Vlivy sociálně – kulturního prostředí výrazně ovlivňují celkový charakter nákupního 

a spotřebního chování. Především se jedná o podobu poptávky, postoj k výrobkům, reklamě, 

firmě nebo třeba motivaci ke spotřebě.  

V posledních letech se v ČR mnohem více doceňuje význam vzdělání a zvyšování 

kvality vzdělávání. V ČR rychle přibývá lidí s vysokoškolským vzděláním. Zatímco před 

deseti lety jich bylo 762 459, loňské sčítání evidovalo 1 117 830 lidí s vysokoškolským 

diplomem, což je nárůst o 46,6 %. Nejvíce lidí s vysokoškolským vzděláním žije v Praze (249 

714), v Jihomoravském (143 968) a v Moravskoslezském kraji (120 668). Rostoucí 

vzdělanost populace znamená zvýšenou úroveň příjmů a tím i zvýšenou investiční schopnost.  

Přestože v ČR dochází ke zvyšování podílu vysokoškolsky vzdělaných osob, tak v 

rámci EU se ČR v počtu vysokoškoláků dokonce řadí až na konec žebříčku. Cílem Strategie 

Evropa 2020 je zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30 až 34 let nejméně na 

40 % a ČR se s číslem 25,4 % zařazuje mezi země s nejhoršími výsledky. [21, 34] 
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Velkou důležitost můžeme přikládat také rodině. Většina pohnutek pro výběr je totiž 

každým člověkem přijímána především v rámci rodiny. Význam rodiny v životě tak následně 

vytváří individuální poptávku každého jedince. [7]  

V dnešní době je kladen rovněž velký důraz na krásu a celkovou péči o zevnějšek. 

Toto má za následek zvýšené výdaje do oblečení, ale také do módních doplňků a bižuterie, 

které celkový dojem podtrhnou. Mění se také postavení žen ve společnosti a rodině, kdy z 

podstatné části zastává žena rovnocenného partnera a určuje předmět spotřeby. K emancipaci 

žen, která je v ČR značná, začalo docházet především se změnami, které nastaly po roce 1989. 

 

2.2 Pojem bižuterie 

Co se vlastně pod slovy Bijouterie, Bijoux, Bijou skrývá? Šperky, bižuterie, bižu, 

klenoty, a jistě nás napadnou i mnohá další synonyma, když slyšíme francouzské slovo 

bijuterie. Není až tak překvapivé, že tak vznešené označení k nám přišlo skutečně z Francie.  

Zajímavější však je, že původ slova není originálně z francouzštiny. Bijou vznikla z keltštiny 

ze slova „biz“ (prst) a z něj odvozeného „bizou“ (označení pro prsten s kamenem). [35] 

 

2.2.1 Historie bižuterie 

Keltové patřili ve starověké Evropě k jedněm z nejvíce uznávaných šperkařských 

mistrů.  Toho dosáhli díky vysoké kvalitě jimi vyráběných šperků ze vzácných kovů a 

kamenů. Od doby Keltů prošla proměnou nejenom podoba šperků, ale také druhy surovin 

používaných k jejich výrobě. Patrně největšího rozmachu dosáhlo šperkařské řemeslo na 

přelomu 19. a 20. století, kdy byly šperky ovlivněny érou Art Deco neboli secesí. 

Avšak paradoxně největší vliv na materiál používaný k výrobě šperků měly obě 

světové války. Během nich totiž bylo zlato a jiné drahé kovy nezbytné především k 

politickým účelům a k výrobě ve zbrojním průmyslu. Šperkařství tak zůstalo přirozeně 

stranou. Výrobci šperků však neváhali a navrátili se k některým z původních méně vzácných 

kovů. Do módy se tak dostaly například měď či cín. Začaly se také používat materiály zcela 

nové, jako alpaka a zejména plast, což naprosto pozměnilo význam slova bižuterie. [35] 

 

2.2.2 Bižuterie a současnost 

Od 20. století má bižuterie postavení módního doplňku denní spotřeby. Moderní 

bižuterie nemá napodobovat drahé šperky, ale má mít vlastní výtvarnou hodnotu, má být 

technicky na úrovni, nabízet bohatý sortiment materiálů, tvarů, barev, velikostí a konečně má 
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být cenově dostupná všem spotřebitelům. Bižuterie představuje nejrozsáhlejší a 

nejrozmanitější sortiment z celého spotřebního zboží. Výběr je tak široký, že si na své přijdou 

dámy každého věku, s různým vkusem i nároky. 

Při výrobě bižuterie je mnoho ruční práce, ačkoliv se některé polotovary již vyrábějí 

na automatech. Většina bižuterie se vyrábí stavebnicovým způsobem, tj. skládáním velkého 

množství drobných dílků. Ročně dochází v průměru až k 20% inovaci. Návrháři bižuterie 

musí sledovat vývoj odívání a své kolekce navrhují s ohledem na současné módní trendy.  

Bižuterie je dnes dostupná opravdu pro všechny. V dobrém obchodě můžete náramek 

či náušnice sehnat od 80 Kč. Cena náhrdelníků je různá podle složitosti. Může se pohybovat 

kolem 150 korun, ale i kolem pět set. Další předností bižuterie je její rozmanitost a barevnost. 

Existuje obrovské množství barev a odstínů a také typů provedení. Bižuterie nabízí 

jednoduché věci i složitá umělecká díla. Díky tomu ji lze perfektně zkombinovat s jakýmkoli 

oblečením. 

Říká se, že největší prim v současnosti hrají nejmenší detaily, které rozhodně nejsou 

zanedbatelné. Právě proto neuděláme chybu, když si k oblečení pořídíme vhodný doplněk v 

podobě nádherného náramku či náhrdelníku. A co se týká doplňků, nejedná se jen o šperky. 

Můžeme sáhnout po luxusním šátku, kvalitní kabelce či peněžence, zvýraznit účes ozdobnou 

sponou nebo jen sladit náš outfit s pěknými rukavicemi, čepicí či šálou. [18] 

 

2.3 Charakteristika bižuterie Claire´s 

Claire’s je jedním z největších prodejců módních doplňků a šperků s více než 3000 

obchody po celém světě přes Evropu, Severní Ameriku až po Japonsko. Tento specializovaný 

maloobchod nabízí bižuterii pro každou příležitost, módní doplňky (tašky, klobouky, pásky), 

oblečení (čepice a šály), malé doplňky (peněženky), kosmetiku a vlasové doplňky. Cílem 

společnosti je stát se vedoucím představitelem tržního segmentu, v němž se pohybuje.  

 

Historie společnosti  

V roce 2007 koupila řetězec Claire´s společnost Apollo. V následujících dvou letech 

doznala struktura evropské části firmy významných změn. V roce 2009 se prezidentem pro 

Evropu u Claire´s stal Kenny Wilson a síť obchodů se na evropském trhu neustále rozšiřuje. 

Maloobchodní síť v Evropě má nyní přes 1000 obchodních jednotek ve 13 zemích. Obchody 

Claire´s jsou ve Spojeném království, v Irsku, Španělsku, Německu, Holandsku, Belgii, 
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Francii, Portugalsku, Švýcarsku, Rakousku, České republice, Maďarsku i v Polsku. Claire´s 

stále hledá v Evropě nové příležitosti.  

 

Mapa evropských poboček Claire´s 

Claire´s má momentálně obchody ve všech těchto zemích, ale během několika 

následujících let chce expandovat i na další trhy. 

 

 
Obr. 2.2 Mapa evropských poboček Claire´s; zdroj: [37] 

Zákazník Claire´s 

Claire´s nabízí mnoho kombinací moderních doplňků a šperků, a to pro každou 

věkovou kategorii od nejmenších, mladistvých až po dospělé ženy na celém světě. 

Ekonomický potenciál těchto zákazníků stále roste a Claire´s jim chce za příznivou cenu 

nabídnout módní, trendovou bižuterii a doplňky, které jsou vyjádřením jejich životního stylu. 

Nabízí šperky pro každodenní příležitost (náušnice, řetízky), módní doplňky (kabelky, 

peněženky, šátky, pásky), oblečení (čepice, šály), dále vlasové doplňky a kosmetiku. 

Bižuterie Claire´s dále nabízí licencované zboží Hello Kitty, Disney, Sponge Bob, Justin 

Bieber, Twilight a Yahoo. 

Nejdůležitější zákazníky Claire´s můžeme zařadit do tzv. rodiny Thompsonových. 

Jedná se o fiktivní rodinu, s níž je snazší pochopit, co se zákazníkům líbí a co potřebují. První 

písmena jmen členek rodiny dávají dohromady slovo SALES, které v angličtině znamená 

tržby. 

Nejmladší zákaznicí je Sara, která chodí do školky. Mladší zákaznice jsou potom 

Anna a Lara, které chodí na první stupeň základní školy. Zákaznice z řad mládeže jsou Emma 

a Sophia, které chodí na druhý stupeň a střední školu. 
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Oddělení jsou v Claire´s uspořádána právě podle věku zákaznic. Patří zde oddělení pro 

nejmladší, mladší a mladé zákaznice. Usnadňuje to orientaci mezi velkým množstvím zboží, 

urychluje výběr a nakupování je tak velmi pohodlné. Zákaznice si najde svou sekci a má 

jistotu, že snadno a rychle najde doplněk, který potřebuje. 

 

 
Obr. 2.3 Rodina Thompsonových; zdroj: [37] 

 

Systém GUEST 

Zákazník je prioritou číslo 1. Je třeba ho obsloužit vždy stejným způsobem, ale 

zároveň musí mít zaměstnanec prostor pro vyjádření vlastní osobnosti. Proto je postup 

kontaktu se zákazníkem daný volněji, nikoli striktně a přesně. Rámcový model této obsluhy 

ve volném stylu se nazývá GUEST.  

 

 
Obr. 2.4 Systém GUEST; zdroj: [37] 
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Kdokoli může říct, že poskytuje služby zákazníkům. To, jak je poskytuje, však dělá 

velký rozdíl. Na obrázku si můžeme všimnout, že většina konverzací se zákazníkem začíná 

pozdravem a končí poděkováním, to vše s dostatečným očním kontaktem. Pořadí tří 

prostředních kroků se bude lišit podle toho, jak bude probíhat konverzace se zákazníkem. 

V obrázku také vidíte, že ZAUJETÍ je v centru systému GUEST. Je tomu tak, protože 

zaměstnanec Claire´s musí být schopen zákazníka zaujmout, což mu pomůže zprostředkovat 

zákazníkovi výborný zážitek z nákupu.  

 

Dress code v Claire´s  

 Zaměstnanci by měli zákazníky inspirovat k nákupu tím, co sami nosí. To znamená, že 

v práci nosí produkty, které Claire´s prodává. Jedná se tedy o pět produktů, které si obléknou, 

a to buď podle aktuálního módního trendu, nebo se může jednat o zboží v akci. Claire´s zde 

používá pojem DRESS TO SELL.  Cílem je ukázat, co se nosí a jak se to nosí. Zákazníci tak 

mají lepší příležitost vidět, jak módně tyto produkty vypadají a jak širokou škálu jich Claire´s 

nabízí. Může je to inspirovat k nákupu. [37] 

 

2.4 Charakteristika konkurentů 

Ve městě Ostrava se nachází velké množství menších obchodů, které se specializují na 

prodej bižuterie či různých módních doplňků. Konkurence na tomto trhu je značná, protože 

bižuterie se prodává také v rámci obchodů s oblečením, kde má formu doplňkového prodeje. 

Zákazník si tak může na jednom místě ke zvolenému oblečení pořídit i vhodné doplňky jako 

např. brýle, šály, náhrdelníky, náušnice atd. 

Pro potřeby výzkumu bylo vybráno 5 konkurentů bižuterie Claire´s. Mezi kritéria 

výběru patří:  

• bižuterie se musí nacházet v nákupním centru 

• musí se jednat o specializovaný obchod na prodej bižuterie a módních doplňků 

 

BIJOU BRIGITTE 

Pobočka sítě prodejen Bijou Brigitte se nachází v areálu Avion Shopping Park. 

Rozsáhlý sortiment společnosti Bijou Brigitte nabízí přes 9.000 druhů zboží. Zahrnuje 

nejnovější módní doplňky pro milovnice šperků, exkluzivní zboží z kolekce „Senso di 

Donna" a klasiku ze stříbra. Značka totiž nezapomíná ani na vybíravé dámy, kterým rozhodně 
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nepostačí obyčejné řadové šperky. Z nepřeberné nabídky šperků a doplňků si volí především 

ženy, lze však nalézt i produkty určené speciálně pro muže a děti.  

Co se týká módních doplňků, jejich zastoupení u značky Bijou Brigitte obstarávají 

například sluneční brýle, kabelky, plesová psaníčka i hodinky. V zimních měsících zde potom 

můžeme pořídit čepici, šálu či rukavice.  

 

NIKOL FASHION 

 Tato prodejna se nachází jak v obchodním centru Galerie v Třebovicích, tak v areálu 

Avion Shopping Park. Pro účely výzkumu jsem vybrala prodejnu v Shopping parku. Tento 

obchod nabízí široký výběr kovové bižuterie, vlasových a módních doplňků. Dále se také 

specializuje na prodej kvalitní značkové kosmetiky Golden Rose, Rimmel, MaxFactor a 

Loreal. Nabídka obchodu Nikol fashion zahrnuje i mnoho parfémů od světových značek jako 

jsou Mexx, Boss, Jaguar, Celine Dion a další. 

 
I AM 
 

Dalším konkurentem je obchod s bižuterií I AM, který sídlí v obchodním centru 

Forum Nová Karolína. Tato bižuterie nabízí elegantní doplňky za dostupnou cenu. I AM 

patří pod společnost Bee-line, což je jedna z předních evropských společností prodávající 

módní bižuterii a doplňky. Společnost je zastoupena v 11 evropských zemích na 6000 

místech. Tento obchod nabízí široký sortiment náušnic, řetízků, náramků a také prstýnků. 

Dále si zde můžete zakoupit sluneční brýle nebo různé jiné doplňky.  

 

SISA 

Bižuterii Sisa můžeme v Ostravě navštívit hned ve dvou nákupních centrech. Ve Foru 

Nová Karolína i v Lasu. V rámci výzkumu bude hodnocena prodejna v Lasu. Sisa se 

specializuje na módní doplňky, kovovou bižuterii (např. náušnice, náramky, řetízky, soupravy 

atd.), vlasové doplňky (např. gumky, pinety, spony, šátky apod.), ale také na značkovou 

dekorativní kosmetiku Golden Rose. Prodejna nabízí vhodné doplňky jak pro plesové a 

svatební příležitosti, tak i pro všední chvíle. 

 
BIJOU ADRIANNE 

V obchodním domě Laso sídlí i prodejna bižuterie Bijou Adrianne. Obchod najdeme 

v přízemí. V prodejně si můžeme vybrat ze širokého výběru bižuterie. Zakoupit můžete 

náhrdelníky, řetízky, korále, náramky, prstýnky, náušnice a další šperky. 
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3 Teoretická východiska analýzy konkurence  
Následující kapitola se v úvodu věnuje analýze konkurence, která představuje jeden 

z nejdůležitějších zdrojů informací firmy. Dále se zabývá problematikou spotřebitele, kdy je 

zkoumáno jeho očekávání, chování, nákupní motivy a v neposlední řadě jsou identifikovány 

faktory, které ovlivňují spokojenost spotřebitele a jeho loajalitu. Závěrečná část řeší 

problematiku prodeje a orientaci na zákazníka. 

 

3.1 Pojetí konkurence 

Konkurence 

  Představuje soupeření, soutěžení, případně hospodářskou soutěž. Pojem konkurence 

má širší záběr, a to nejen ekonomický, ale rovněž sociální, kulturní, etický, politický atd. 

V podnikání nelze opomíjet žádný zorný úhel konkurence, přestože ekonomické hledisko je 

stěžejní. [9] 

Bývá definovaná jako soubor, nebo množina všech konkurentů, kteří vytváří v daném 

čase a v rámci dané lokality konkurenční prostředí. Dochází ke vzájemné interakci sil 

jednotlivých konkurentů. [1] 

 

Konkurenti 

 Dále je nutné si uvědomit, že konkurence je vztah dvou a více subjektů (konkurentů). 

Konkurent, aby vůbec mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat minimálně dva 

předpoklady: 

 musí být “konkurenční”, tedy musí mít konkurenceschopnost, resp. musí 

disponovat konkurenčním potenciálem; 

 a musí mít „konkurenční“ zájem, tedy musí chtít vstoupit do konkurence, tedy musí 

disponovat specifickým potenciálem, tj. podnikavost [9] 

 

Konkurenceschopnost 

Znamená pozitivní vlastnost konkurenta a jeho výsledný projev interakce s řadou a 

spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí. Konkurenceschopnost je tak faktorovým a 

vektorovým působením konkurenčních sil konkurentů v konkurenčním prostředí. Čím vyšší je 

hodnota konkurenceschopnosti, tím vyšší je úspěšnost, efektivnost realizační pozice 

konkurenta v rámci konkurence v daném prostředí. [1]  
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Jádrem konkurenceschopnosti každé firmy, ať je malá či velká, je její podnikatelská 

vize a strategie. Garantem podnikatelské vize a strategie podnikání musí být vlastník a 

vrcholový management firmy. Podnikavost bez vize a strategie je prázdným pojmem stejně 

tak, jako je konkurenceschopnost bez podnikavosti. [9] 

 

Konkurenční prostředí 

 V ekonomickém pojetí je možné konkurenční prostředí charakterizovat jako soustavu 

určitých uměle vytvořených bariér, kde v ohraničeném prostoru a čase organizace svádí boj o 

dosažení nejvyšší efektivnosti a úspěšnosti při realizaci svých obchodních operací směřujících 

k zisku i uspokojení z podnikatelských či jiných aktivit.  

Z marketingového hlediska je možno konkurenční prostředí chápat jako místo, kde se 

střetává pocit nedostatku spojený s touhou po uspokojení, dimenzované marketingovým 

výzkumem v poptávku s marketingovou nabídkou. Úspěšnost a efektivnost uspokojení 

poptávky je pak závislá na konkurenčních výhodách nabízených výrobků či služeb. [1] 

 

3.2 Konkurenční výhoda 

Společnosti musí být schopné vytvořit nejen vysokou absolutní hodnotu, ale také 

vysokou hodnotu v porovnání s konkurencí, navíc s dostatečně nízkými náklady.  

Konkurenční výhoda je schopnost společnosti vykonávat něco jedním či více 

způsoby tak, že to konkurence nedokáže. Společnost by se měla snažit o to, aby její 

konkurenční výhoda byla udržitelná. Udržitelných konkurenčních výhod je však málo. 

V nejlepším případě mohou být využitelné. Využitelná výhoda je taková, kterou může 

společnost použít jako odrazový můstek k novým výhodám. Obecně lze říci, že společnost, 

která chce vydržet, musí neustále pracovat na vynalézání nových výhod. [5] 

Základními zdroji konkurenční výhody firmy jsou jak originální dovednosti a 

kompetence (vlastní pouze konkrétní firmě), tak i reprodukované dovednosti a kompetence 

(vlastní více firmám). Originální dovednosti a kompetence mohou mít: 

 

 hmotný charakter – zařízení a technologie založené na intelektuálních 

majetkových právech, exkluzivních licencích a ochranných známkách.  

 nehmotný charakter- know-how, organizační systémy, procesy, strategické 

partnerství atd. 
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Reprodukované kapacity jsou např.: 

 stroje a technické zařízení,  

 finanční zajištění,  

 marketingová politika,  

 obecně známé poznatky a vědomosti,  

 neexkluzivní licence  

 

Pilířem konkurenční výhody na podnikové úrovni je produkt nebo služba představující 

hodnotu jak pro zákazníka, tak pro výrobce. Hodnotu pro zákazníka ovlivňuje zejména 

jedinečnost výrobku a jeho kvalita vnímaná subjektivním hodnocením uživatele. Na druhé 

straně je pro výrobce hodnota determinována celkovou rentabilitou neboli efektivitou, s níž je 

tento produkt vyráběn. [8] 

 

3.3 Výhody existence konkurentů  

Na konkurenty se většina firem dívá jako na své ohrožení, avšak existence správných 

konkurentů může přinést také strategické výhody. Tyto výhody lze rozdělit do čtyř kategorií: 

zvýšení konkurenční výhody, zlepšení struktury odvětví, pomoc při rozvoji trhu a zamezení 

vstupu do odvětví novým konkurentům.  

 

1) zvýšení konkurenční výhody 

Konkurenti slouží jako porovnávací měřítko kvantity i kvality poskytovaných služeb. 

Nejen že nám umožňují se odlišit spektrem a rozsahem služeb, ale navíc v kontrastu s jejich 

hluboce podprůměrnou službou se naše stejná, i když nedokonale zvládnutá služba zdá lepší, 

než kdyby konkurence neexistovala. Zkrátka klient plně nevnímá naše nedostatky, protože v 

porovnání s konkurencí jsou zanedbatelné nebo alespoň přijatelnější. Dokonce pokud je klient 

ochotný si připlatit za kvalitu, snáz před ním ospravedlníme vyšší cenu kvalitních značkových 

produktů, prodávají-li „vedle“ levné, ale nekvalitní. Na trhu se vždy vyskytuje segment 

nepřitažlivých zákazníků, kteří nás stojí víc, než kolik nám přinášejí. Šikovnou strategií 

můžeme takové zákazníky přepustit konkurentovi nebo se o náklady spojené s jejich 

obsloužením podělit. 

Co se týče cenové politiky, konkurent má někdy příliš vysoké náklady, které si 

kompenzuje vyššími cenami a nám umožní dorovnáním nebo přiblížením cen zvýšit výnosy, 

a tedy i zisk. Tato vidina snadného výdělku však láká ke vstupu do odvětví další konkurenty, 
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kteří pro nás mohou přestavovat reálnou existenční hrozbu, proto je žádoucí strategii cenové 

záštity použít pouze v případě, jsou-li vytvořeny určité bariéry pro vstup do odvětví. Do 

budoucna je žádoucí, aby tento dobrý konkurent, který stanovil vysokou tržní cenu, zůstal 

naším konkurentem, abychom mohli nadále využívat výhody cenové záštity. 

Jiný dobrý konkurent nám pomáhá, pokud se na nás obrátí nespokojení zaměstnanci 

firmy, kteří například žádají vyšší mzdy. Konkurentovi se nedaří tak dobře jako nám a 

nemůže si dovolit platit své zaměstnance lépe, než my platíme ty své. To dává vedení firmy 

do rukou argument při vyjednávání s nespokojenými zaměstnanci. 

Asi nejvýznamnějším přínosem existence konkurenta spadajícím do této kategorie je 

jeho úloha stimulátora - konkurent se stává naším protivníkem, se kterým soupeříme 

například v oblasti snižování nákladů, zlepšování výrobků apod. 

 

2) zlepšení současné struktury odvětví. 

V případech, kdy prodej výrobků je funkcí nějaké podnikem ovlivnitelné veličiny – 

například množství peněžních prostředků vydaných na reklamu - mohou dobří konkurenti 

pomocí svých reklamních výdajů zvýšit celkovou poptávku v odvětví a tím i odbyt našeho 

podniku. Dále pokud podniky zásobují trh pravidelně úspěšnými novinkami, může tato 

skutečnost zvýšit přitažlivost odvětví pro zákazníky i povědomí o našem podniku, který v 

daném odvětví podniká. Konkurent má také potenciál pozvednout svou prestiží a pověstí 

důvěryhodnost výrobku. V neposlední řadě firma může těžit z toho, pokud prodává 

plementární výrobek k výrobku konkurenta, který se ukazuje jako úspěšný.  

 

3) pomoc rozvoji trhu 

Toto platí v odvětvích, které právě vznikají nebo jejichž výrobkové technologie a 

postupy se teprve vyvíjejí. V raném stádiu je strategicky nejprospěšnější vyšší počet 

konkurentů, který se postupem času snižuje. Dobří konkurenti nesou část nákladů nutnou pro 

rozvoj trhu – na přilákání nových zákazníků, na přeměnu vznikajícího výrobku na výrobek 

vyhovující všem technologickým normám a legislativním požadavkům. I tady můžeme získat 

výhodu, pokud do odvětví vstoupí konkurent s dobrým jménem, který dodá nově 

vznikajícímu výrobku v očích veřejnosti důvěryhodnost. 

 
4) zamezení vstupu do odvětví. 

Tím, že konkurenti brání novým podnikům vstoupit do odvětví, máme možnost udržet 

si naši konkurenční výhodu se současnými podniky. Konkurenti zvyšují tlak na nově příchozí 
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konkurenty a brání vstupu do odvětví větší silou, než jakou by byl schopen vyvinout podnik 

samostatně. [11] 

 

3.4 Marketingově orientované teorie konkurence 

3.4.1Porterova teorie konkurenčních sil  

Chování podniku není ovlivněno pouze konkurencí, ale také chováním odběratelů a 

dodavatelů, substitučním zbožím a potencionálními novými konkurenty. Těchto pět 

konkurenčních sil je zachyceno v Porterově modelu pěti sil: Jsou to: 

 

1. Hrozba nových vstupů do odvětví. 

2. Soupeření mezi stávajícími firmami 

3. Hrozba náhražek (substitutů) 

4. Dohadovací schopnosti kupujících 

5. Dohadovací schopnosti dodavatelů 

 

 
Obr. 3.1 Porterův model konkurenčních sil; zdroj: [36] 

 

Nové vstupy do odvětví 

Atraktivita segmentu se liší podle výšky bariér vstupu a výstupu. Nejatraktivnější 

segment je ten, jehož bariéry vstupu jsou vysoké a bariéry výstupu nízké. Jen málo nových 

firem do něho dokáže vstoupit a špatně si vedoucí firmy mohou snadno odejít. Když jsou 

bariéry vstupu i výstupu vysoké, ziskový potenciál je také vysoký, ale firmy se vystavují 
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většímu riziku, protože špatně si vedoucí firmy zůstávají a bojují dál. Když jsou bariéry 

vstupu i výstupu nízké, firmy do odvětví snadno, a stejně snadno z něj odcházejí, přičemž 

zisky jsou stabilní a nízké. Nejhorší je případ, když jsou bariéry vstupu nízké a výstupu 

vysoké: firmy za dobrých časů vstupují, ale zjišťují, že ve špatných dobách je těžké odejít. 

Výsledkem je chronická nadměrná kapacita a snížené zisky pro všechny.  

 

Stávající konkurence 

Pokud již v segmentu konkurenti působí, stává se tento segment neatraktivní. Jestliže 

segment stagnuje, má vysoké fixní náklady, vysoké bariéry výstupu, popřípadě mají-li 20 

konkurenti značnou motivaci pro udržení se v segmentu, stává se segment ještě více 

neatraktivní. Tyto podmínky zcela ovlivňují situaci na trhu, vedou k cenovým válkám, 

zavádění nových produktů, reklamním bitvám apod. 

Konkurence je tak velmi důležitým faktorem, podmiňujícím marketingové možnosti 

firmy. Firmy proto zjišťují, kdo je jejich konkurentem, kdo by se jim mohl stát, jak silný je 

jejich konkurent, jaké jsou jejich cíle, silné a slabé stránky aj. 

 

Náhražky (substituty) 

Segment je neatraktivní, když existují skutečné nebo potenciální náhražky produktu – 

tedy to, co může produkt nahradit. Náhražka limituje ceny i zisky. Společnost musí pozorně 

sledovat cenové trendy. Jestliže se v odvětvích těchto náhražek zvýší technologický pokrok 

nebo konkurence, spadnou pravděpodobně dolů i ceny a zisky v segmentu. 

 

Kupující 

 Zákazníky mohou být jednotlivci i právnické osoby. Marketingový pohled na 

zákazníky se snaží postihnout, jaké okolnosti podmiňují jejich vztah k daným produktům, jak 

probíhá jejich rozhodování, jaké všechny polohy tento vztah obsahuje. Analýza zákazníků 

poskytuje celou řadu otázek týkajících se produktů a trhů. Mezi faktory, které jsou zjišťovány, 

patří odhadované roční nákupy, růst prodejů, demografické a socioekonomické faktory 

zákazníka, geografická koncentrace, kupní motivy, informace o nákupním rozhodování aj. 

Segment je neatraktivní, mají-li zákazníci velkou nebo vzrůstající vyjednávací sílu. 

Vyjednávací síla zákazníků vzrůstá, jsou-li koncentrovanější a organizovanější, když výrobek 

představuje značnou část celkových nákladů zákazníka, když je výrobek nediferencovaný, 

když jsou náklady na změnu nízké, když jsou zákazníci citliví na cenu v důsledku nízkých 

zisků nebo když se mohou zákazníci spojit ke společnému postupu. Aby se prodejci chránili, 
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měli by si vybírat zákazníky, kteří mají nejmenší sílu vyjednávat nebo možnost měnit 

dodavatele. Ještě výhodnější obrana spočívá ve vytvoření lepší nabídky, kterou ani silní 

zákazníci nemohou odmítnout. 

 

Dodavatelé 

Úspěch firmy do velké míry závisí právě na dodavatelích. Proto je důležité, aby 

věnovala pozornost jejich výběru a stanovila si kritéria, podle kterých je bude hodnotit. 

Obvykle ji zajímá jejich postavení na trhu, inovační potenciál, technologická pružnost, ceny a 

kontraktační podmínky, kvalita produktů, včasnost a spolehlivost dodávek aj. 

Segment je neatraktivní, jsou-li dodavatelé schopni zvyšovat ceny nebo snižovat 

dodávané množství. Dodavatelé bývají silní, když jsou koncentrovaní a organizovaní, když 

existuje jen málo náhražek, když je dodávaný produkt důležitou složkou výroby, když jsou 

náklady na změnu dodavatele vysoké a když jsou dodavatelé schopni integrace směrem dolů. 

Nejlepší ochrana spočívá ve vytvoření takových vztahů s dodavateli, v nichž jsou vítězi obě 

strany, nebo lze využívat více zdrojů dodávek. [3, 5] 

 

3.4.2 Síly v konkurenční strategii dle J. Jiráska 

Jirásek ve své koncepci vymezuje dva „okruhy“ sil – vnitřní a vnější. Mezi vnější síly 

řadí: dodavatele, odběratele, možné nové konkurenty, možné nové výrobky jiných výrobců, 

akcionáře (vlastníky), zaměstnance, stát, místní správu, banky. Vnitřní síly firmy zahrnují: 

vnitřní schopnosti, síly a slabiny firmy, potenciál vnější rivality firmy (akceptace konkurence) 

růstové nebo omezující zájmy firmy (tzn. ohrožení nebo příležitosti okolí). [9] 

 

3.4.3 Porterovy generické konkurenční strategie 

Nezbytným základem nadprůměrného výkonu podniku se po zkušenostech ukázala 

dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda. I když může mít podnik mnoho silných a slabých 

stránek při srovnání s jeho konkurenty, existují dva základní typy konkurenční výhody, 

kterou může daný podnik mít, a to nízké náklady nebo diferenciaci. [11] 

Existují tři „generické“ strategie vyplývající z těchto dvou typů konkurenční výhody:  

 

 strategie nízkých nákladů, 

 diferenciace, 

 soustředění pozornosti (specializační strategie) 
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Strategie nízkých nákladů 

V rámci této strategie firma musí vytvořit takové podmínky, aby vyráběla levněji než 

její konkurenti. Měla by se zaměřit na průměrného zákazníka, výrobky nediferencovat a 

zároveň vytvořit specifické přednosti v materiálovém hospodářství a ve výrobě. Firma svou 

šíří činností působí ve velkém množství segmentů i v příbuzných oborech. Tato strategie 

chrání firmu před hrozbami konkurentů, substituty, silnými odběrateli a dodavateli, může 

však být snadno napodobena konkurenty. 

 

Strategie diferenciace 

Při diferenciační strategii je snahou firmy odlišit se o konkurence dokonalejším 

produktem (novým výrobkem, novou technologií, odlišnou službou, kvalitnějším servisem 

apod.). Tato strategie je drahá (vyžaduje investice do vědecko - technického rozvoje a do 

marketingu). Obvykle chrání proti konkurentům (je postavena na věrnosti zákazníka) a 

vytváří vstupní bariéru. Úspěšnost této strategie je závislá na schopnosti přesvědčit zákazníky 

o výjimečnosti produktu. Pokud si firma dokáže dlouhodobě udržet diferenciaci, dosahuje 

vyšších zisků, než je průměr v oboru.  

 

Cílená strategie 

 Tato strategie má dvě varianty, jednak zaměření na nízké náklady, jednak zaměření na 

diferenciaci. Hledá výhodu nízkých nákladů nebo diferenciace pro jeden segment trhu 

(geograficky, typem zákazníků, segmentem výrobkové řady). Náklady se snižují zejména 

zkušenostním efektem. Diferenciace je založena na dokonalé znalosti zákazníků. Úspěšnost 

cílených strategií je ovlivněna vysokou mírou odlišnosti potřeb a kupního chování lidí. Cílená 

strategie je nejlevnější, vyžaduje méně zdrojů na obsluhu jednoho segmentu. [12] 

 

3.4.4 Teorie tržních pozic konkurence 

P. Kotler vychází při vymezení konkurenční strategie z tržní pozice, kterou si firma 

pro sebe vymezuje. Rozeznává čtyři pozice konkurence a čtyři jim odpovídající strategie.  

 

1. Vedoucí firma na trhu 

Jde o strategii dodavatele, který má dominantní nebo významné postavení na trhu. 

Obvykle vede trh a určuje si podmínky. Předbíhá ostatní konkurenty změnami cen, zaváděním 

nových výrobků, reklamou atd. 
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2. Tržní vyzyvatel 

Postavení takové firmy se nachází na druhé, třetí nebo až čtvrté pozici. Její postavení 

je také výrazné, obvykle využívá ofenzivní strategii. Hledá slabá místa ve službách nebo 

cenách konkurenta a pak útočí. Tato strategie je obvyklá u malých a středních firem, ale 

někdy ji může využívat i velká firma. 

 

3. Následovatel 

 Firma v pozici následovatele má menší podíl na trhu. Snaží se vyhýbat konkurenčním 

bojům a následuje vedoucí firmu s novými výrobky, zlepšováním služeb a cenovými 

změnami. 

 

4. Výklenkář 

 Jedná se o firmy, které se zaměřují na výklenky na trhu. Snaží se o pokrytí těch částí 

trhu, na které velcí dodavatelé zapomínají. Výklenkáři se rovněž vyhýbají konkurenčním 

střetům a snaží se zaměřit na určitý segment trhu, geograficky vymezenou skupinu zákazníků 

nebo na specifický typ výrobku. [9] 

 

3.5 Zákazník a jeho chování  

Žádný nabízející neví předem, zda a dokdy budou odběratelé požadovat jeho produkt, 

či nikoliv. Aby byl úspěšný na trhu, musí usilovat o to, aby jeho výkony odpovídaly přáním a 

představám cílových osob. K tomu musí poznat determinanty a mechanismy, které způsobují 

to, že produkt má u některých vysokou hodnotu a u jiných vzbuzuje jen malý zájem. Z toho 

vyplývá, že poznání prognózy nákupního a spotřebního chování je jedním ze základních 

objektů zkoumání při vytváření základů konkurenční schopnosti. [14] 

Zákazníkem rozumíme osobu, domácnost nebo organizaci, která nějakou formou 

zaplatí za službu a získá s ní spojený užitek. Charakter vztahů mezi zákazníkem a 

poskytovatelem služby je odlišný než vztahy mezi zákazníky a výrobci zboží. Zákazník, 

kterému je poskytována služba, je totiž přímým účastníkem tohoto procesu a stává se často i 

spoluproducentem služby. To mnohdy přispívá k vytváření dlouhodobých důvěrných vztahů 

mezi zákazníkem a poskytovatelem služby a častěji než při spotřebě zboží vzniká loajalita 

zákazníků. [4] 
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3.5.1 Spokojenost zákazníka  

Zda je kupující s koupí spokojený, závisí na realizaci nabídky ve vztahu k jeho 

očekávání.  

Obecně lze říci, že spokojenost je pocit radosti nebo zklamání nějaké osoby vyvolaný 

porovnáním vnímaných výkonů k očekávání. Nedojde – li ke splnění očekávání, je zákazník 

nespokojený. Předčí – li výrobek nebo služba jeho očekávání, je zákazník vysoce spokojený 

nebo potěšený. [5] 

Pro měření spokojenosti zákazníka bývá často využíván KANO model, který je 

postaven na rozdělení požadavků na vlastnosti nabízeného produktu nebo služby do tří 

základních kategorií: 

 

 Povinné (Must be): pokud tyto požadavky nejsou splněny, zákazník bude velice 

nespokojen. Na druhou stranu jejich splnění má jen malý vliv na spokojenost, protože se 

jedná o základní kritéria produktu. 

 Jednorozměrné (One-dimensional): U jednorozměrných požadavků je spokojenost 

proporcionálně závislá na jejich plnění. Čím více je požadavek splněn, tím spokojenější je 

zákazník. 

 Atraktivní (Attractive): tyto požadavky mají nejsilnější vliv na spokojenost zákazníků. Při 

svém naplnění vykazují silný nárůst spokojenosti zákazníků. Zároveň platí, že pokud 

nejsou tyto požadavky splněny, tak to nevede k nespokojenosti zákazníka. [2] 

 

 
Obr. 3.2 KANO Model spokojenosti zákazníka; zdroj: [2] 
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3.5.2 Hodnota pro zákazníka 

 Aby firmy na dnešním trhu přežily, musí být zákaznicky orientované. Tzn., že musí 

zákazníkům poskytovat vyšší hodnoty. Musí se stát experty na tvorbu vztahů se zákazníky, 

nejen na tvorbu produktů. Marketing však tento složitý úkol nezvládne sám. Ačkoli hraje 

hlavní roli, je pouze partnerem v přilákání zákazníků. Ani nejlepší marketingové oddělení na 

světě nemůže prodat špatné produkty, které nesplňují potřeby zákazníků. Marketingové 

oddělení může fungovat jen ve firmách, ve kterých všechna oddělení a zaměstnanci tvoří tým, 

jenž poskytuje nadprůměrný systém poskytování hodnoty pro zákazníka. [6]  

 Na pojem hodnota zákazníka (customer value) můžeme nahlížet ze dvou pohledů. 

Jedná se totiž o nadřazený pojem pro hodnotu „koho“ a „pro koho“, tj. zákazníka a pro 

zákazníka. Každá kategorie má jiný význam: 

 

1. Hodnota pro zákazníka (customer value) 

 Výhoda pro zákazníka vzniká ve vnímaném přidaném užitku v procesu spolupráce 

s výkony nabízejícího, jako příspěvek podniku k výhodám pro zákazníka. Skládá se z různých 

komponent užitku, které se mění během získávání informací v rámci nákupního procesu. 

Zjištěné výhody a nevýhody se z hlediska zákazníka integrují do celkového hodnocení. Jedná 

se tedy o zvýšený užitek v procesu spolupráce s nabízejícím, dosažený realizací jeho výkonů. 

 

2. Hodnota zákazníka (customer equity) 

 Charakterizuje aktuální a budoucí příspěvek zákazníka nebo segmentu, do něhož patří, 

k úspěchu podniku. Odpovídající hodnocení aktuálních a potenciálních zákazníků se opírá jak 

o kvantitativní kritéria, jako například potenciál obratu a tržeb, tak o kvalitativní kritéria, jako 

například loajalitu, doporučení ostatním apod. Můžeme jej tedy chápat jako příspěvek 

k hodnotě podniku. [14] 

 

3.5.3 Loajalita zákazníka 

 Veškeré snahy po kontaktu se zákazníkem, jeho připoutání k firmě a interakce do 

interaktivních vztahů, které vedou k plnému poznání požadavků zákazníků a jejich plnění za 

jejich spoluúčasti, nacházejí cílový smysl ve vytvoření loajálního zákazníka. 

 Problematika loajality zákazníka vystupuje jako výzva pro firmy zejména v současné 

době, kdy se již jednoznačně prokazuje stále rostoucí moc. Proto je předpokladem vytváření a 

získání pozitivních důsledků loajality plná orientace na zákazníka. Vytváření loajality je 



31 
 

náročný manažerský proces, který můžeme nazvat jako proces totální tvorby loajality (Total 

Loyalty Marketing – TLM).  

 Je všeobecně známé, že získání zákazníka je pětkrát dražší než udržení zákazníka. 

Proto je třeba, aby se podniky systematicky zabývaly plánováním a prosazováním aktivit, 

které směřují k vytváření zákaznické loajality. Tato opatření musí vycházet z analýzy výhod, 

které loajality zákazníka přinese, zejména:  

 

 zvýšení opětovných a dodatečných nákupů 

 menší citlivost na změny cen 

 menší možnost ovlivnění konkurencí 

 urychlení rozhodovacího procesu při nákupním chování zákazníka 

 snižování nákladů na získávání zákazníků 

 růst homogenizace cílových skupin zákazníků 

 snižování prodejního rizika 

 větší spokojenost vlastních zaměstnanců 

 

Cílem budování TLM je tedy vytvoření loajality zákazníka i zaměstnance. 

Zákazník tak musí projít určitými vývojovými stupni, v souladu s kroky odpovídajícími 

vývoji nákupního chování a rozhodnutí o koupi. Jednotlivé tyto stupně jsou ale současně 

výzvami pro rozvoj zaměstnance a jeho vztahu v procesu nabídky: 

 

1. Zákazník – zájemce 

 Zájemcem se stává potenciální kupec tehdy, kdy je pro něj nabídka zajímavá, vztah 

náklady – užitek odpovídá jeho představám, má možnost produkt objednat či koupit. Podnik 

musí využít jeho potenciálu loajality realizací komunikační strategie. 

 

2. Zákazník – prvně nakupující 

 Vytvořit ze zájemce prvně nakupujícího zákazníka znamená přesvědčit jej, že řešení 

jeho potřeb přináší nabízející. To vyžaduje informační podporu a vytvoření skutečného 

kontaktu se zákazníkem.  

 

3. Zákazník – opakovaně kupující 

 Jestliže zákazník byl uspokojen nabízeným řešením, přichází znovu. Jedná se o 

nejtěžší přechod mezi jednotlivými stupni charakterizujícími zákazníka. Znamená to, že musí 
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být spokojen s cenou ve vztahu k zakoupenému produktu, získává si jej kvalita produktu, 

stejně tak poskytnutý servis. Zde je možno již analyzovat různé reakce zákazníka vzhledem 

k nabídce produktu. 

 

4. Kmenový zákazník 

 Firma se stará o zvyšování jeho užitku, je s ním v trvalém kontaktu. To vyžaduje 

získávání maxima informací o zákazníkovi. Je třeba přesvědčit jej o častých návštěvách, 

dalších nákupech (doplňkové nákupy). Jeho věrnost je třeba na druhé straně odměnit. 

 

5. Doporučující zákazník 

Na této úrovni se zákazník stává součástí podnikového širšího týmu, a měl by být také 

určitým způsobem zvýhodňován. Samotná funkce zákazníka, který firmu doporučuje na trhu, 

není jen šancí, ale do určité míry i rizikem. Což je dáno emocionální podstatou vztahu a 

pocitem věrnosti, které mezi zákazníkem a firmou vznikají. Nelze tedy tento princip využívat 

zcela automaticky, ale cíleně jej z hlediska firmy stimulovat a sledovat. [14] 

 

3.6 Úspěšný prodej  

 „K čemu potřebuje firma vlastně prodejce?“ Teoreticky bychom přece mohli mnohé 

zboží prodávat přes internet nebo prostřednictvím katalogu a zásilkové služby. Úloha 

prodejce je však zcela jednoznačná: pomáhá zákazníkovi přijmout správné rozhodnutí. Radí 

mu a hledá pro potřeby zákazníka správné řešení. Aby byl však prodejce schopen nalézt 

správné řešení, musí být: 

 

1. velmi dobře vyškolený, a to jak v oblasti prodávaného produktu, tak i technik prodeje 

2. musí k prodeji rovněž motivován 

 

 Dobrý prodej však znamená nejen uspokojení potřeb zákazníka, ale i vlastních motivů. 

Prodej musí vyústit pro obě strany do výhodné situace. Zákazník a prodavač jsou partneři a 

při prodeji nesmí nikdo prohrát a prodělat. Pokud prohraje zákazník, bude možná dlouhodobě 

nespokojený a už ve stejné prodejně pravděpodobně nenakoupí. Pokud prohrajete vy jako 

prodavač, budete nespokojeni a pro další práci demotivováni.  
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3.6.1 Nadšení a motivace jako základ úspěšného prodeje 

 Nadšený prodejce je na správné cestě k vítězství. Jeho nadšení pro produkt je 

nejlepším dokladem toho, že je skutečně tak dobrý, jak tvrdí, a zákazník nabude přesvědčení, 

že s ním bude maximálně spokojený. Prodej do velké míry spočívá v umění vzbudit 

v potenciálním zákazníkovi důvěru. A optimálním nástrojem pro přenos pocitu důvěry je 

právě nadšení. 

 Prodejci, kteří jsou vysoce motivovaní, umí zákazníka přesvědčit svou 

emotivní argumentací. Klient cítí nadšení a vysokou motivaci prodejce. Vysoce motivovaní 

prodejci vyzařují jistotu a vyrovnanost. Na zákazníka působí uklidňujícím dojmem a díky své 

sebejistotě působí přesvědčivě. Motivovaný prodejce se plně soustředí na řešení problémů 

zákazníka a poskytuje zákazníkovi pocit, že společně určitě najdou řešení. Takoví prodejci se 

na prodejní rozhovor velmi dobře připraví a přesvědčují zákazníky díky dobrým znalostem a 

odborné kompetenci. Zákazník cítí motivaci prodejce a cítí rovněž jeho péči. Tito prodejci se 

nenechají odradit přechodnými neúspěchy. I když je prodejní situace velmi obtížná, zůstávají 

tito prodejci klidní a vyrovnaní. Myslí pozitivně a v těžkých situacích myslí především na 

dřívější úspěchy. Vysoce motivovaní prodejci investují do rozšíření svých znalostí a 

kompetencí i vlastní prostředky. [10] 

 

3.6.2 Typologie prodejců 

Ideální prodejní taktika neexistuje. Pouze osobnost, vzdělání a zkušenosti prodejce 

mohou pomoci určit, jaká technika pro něj může být vhodná a efektivní. Většina lidí zapadá 

do několika kategorií zároveň, ale zjednodušeně můžeme definovat následujících 5 typů 

prodejců: 

Kamarád 

Lidé rádi kupují od někoho, kdo se jim zalíbí. Prodejci v této kategorii jsou milí a 

přátelští, prokazují skutečný zájem o druhou stranu. Kromě toho se snaží i o emoční spojení. 

Tato taktika nefunguje, pokud se s potenciálním klientem nechcete spřátelit doopravdy. Také 

je třeba v ní pokračovat i po skončení schůzky. 

 

Guru 

Ti, kteří preferují méně emocí a více faktů, často vystupují jako experti na cokoliv v 

souvislosti s branží, ve které se pohybují. Jsou z nich samozřejmí řešitelé problémů, kteří 
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zodpoví jakoukoliv otázku  a dokážou vyřešit prakticky cokoliv, o čem se zákazník zmíní. 

Prodejní taktika guru vyžaduje hodně studia a sledování trendů.  

Konzultant 

Taktika kombinující přístupy „guru“ a „přítel.“ Takový prodejce je expert, který jedná 

v nejlepším zájmu svého klienta. Ví vše o svém portfoliu produktů a díky vhodně položeným 

otázkám dokáže vybrat pro zákazníka to nejlepší. Jde o velmi efektivní taktiku, která je však 

velmi náročná. Musíte mít výborné znalosti a zároveň vytvořit emoční spojení s klientem. 

Networker 

Takový člověk má rozsáhlou síť známých a přátel. Pokud je jich opravdu hodně a síť 

správně funguje, získá takový prodejce automaticky informace o lidech, kteří právě mohou 

jeho zboží poptávat. Tato taktika funguje u lidí, kteří se rádi účastní společenských akcí.  

Tvrdý prodejce 

Tato kategorie je zodpovědná za špatné renomé prodejců. Prodej „natvrdo“ je takový, 

kdy zákazník vlastně nic nechtěl a nic nepotřeboval. Tato kategorie často používá 

manipulativní techniky, vydírání, klamavé informace. Etičtí prodejci by se těchto taktik měli 

vyvarovat. [28] 
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4 Metodika výzkum 
 Čtvrtá kapitola diplomové práce je zaměřena na přípravnou a realizační etapu 

marketingového výzkumu. Přípravná fáze zahrnuje určení problému a cíle výzkumu a detailně 

popisuje celý plán marketingového výzkumu. V realizační fázi je popsán sběr a způsob 

zpracování dat.  

 

4.1 Přípravná etapa marketingového výzkumu  

Přípravná fáze je stěžejní částí výzkumu. Musíme jí věnovat dostatečnou pozornost, 

protože její podcenění vede k chybám v dalším výzkumu. V této části je definován problém a 

cíl výzkumu a rovněž je zde popsán plán marketingového výzkumu.  

 

4.1.1 Definování problému  

 Vedení bižuterie Claire´s si dobře uvědomuje, že v dnešní době musí firma věnovat 

svým konkurentům zrovna takovou pozornost jako svým zákazníků. Musí neustále srovnávat 

své výrobky, ceny, kvalitu zaměstnanců a úroveň prodeje s konkurencí, a tímto způsobem pak 

identifikovat své výhody a nevýhody.  

Problémem bižuterie je však neznalost konkurenčních výhod a nevýhod oproti svým 

konkurentům, kteří se nachází na daném trhu, konkrétně na území Ostravy. Dobrá znalost 

těchto informací pomůže najít mezery u své konkurence, poučte se z nich a nabídnout 

zákazníkům “dokonalý” produkt. Firma tak může odstranit případné nedostatky a zabránit tak 

odchodu zákazníků ke konkurenci. Výzkum konkurence se proto může stát klíčem k úspěchu 

dalšího vývoje firmy v ČR.  

 

4.1.2 Cíl výzkumu  

Cílem práce je analyzovat konkurenci vybrané bižuterie Claire´s. Vyhledat a následně 

porovnat důležité faktory, které mohou výrazně ovlivnit rozhodnutí zákazníka o koupi. Cílem 

bude poznat a porovnat úroveň poskytovaných služeb v jednotlivých prodejnách, rozsah a 

způsob vystavení sortimentu, zhodnotit interiér a exteriér a zachytit úroveň specifického 

chování prodejců, které se výraznou měrou podílí na konečné spokojenosti zákazníka.  

Cílem bud analyzovat a identifikovat oblasti ke zlepšení a na základě zjištěných 

výsledků budou navržena vhodná opatření, která pomohou ke zvýšení konkurenceschopnosti 

bižuterie Claire´s. 
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4.1.3 Plán marketingového výzkumu  

Typy a zdroje použitých údajů 

Pro účely diplomové práce jsem zjišťovala především primární data, a to pomocí 

moderní marketingové výzkumné metody Mystery shopping. Kromě primárních dat jsem 

využila také data sekundární. Většinu těchto dat jsem získala během zaškolení na danou 

pozici assistant manager a poté také v průběhu výkonu práce v dané bižuterie. Zbytek 

sekundárních dat jsem čerpala z interních materiálů bižuterie, četbou odborné literatury a 

internetu, kde jsem využila především oficiálních stránek bižuterie Claire´s  i dalších 

webových stánek, např. informace z ČSÚ.   

 
Způsob sběru dat 

Jak již bylo zmíněno výše, primární data budou sbírána formou tzv. fiktivní návštěvy, 

která se odborně nazývá Mystery shopping. Jedná se o jednu z nejčastěji využívaných 

pozorovacích technik. Pro naše potřeby je tato metoda nejvhodnější, protože se jedná o 

výzkum, který měří maloobchodní kvalitu služeb nebo získává informace o produktech a 

službách vlastní či konkurenční firmy.  

Fiktivní zákazník (Mystery shopper) je fiktivní nakupující, který vystupuje jako 

normální zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku, kladení otázek, registrace stížností nebo 

hraní určité role. Podává pak o svých zkušenostech zpětnou vazbu. [7] 

Podle způsobu provedení rozlišujeme různé techniky MS. Pro účely tohoto výzkumu 

bude využita osobní návštěva předem zvolených prodejen a výzkum bude proveden pomocí 

pozorování a rozhovorů. 

Z důvodu získání co možná nejobjektivnějších výsledků budou pro každou návštěvu 

jednotlivých prodejen stanoveny stejné výchozí parametry:  

 

 osoby provádějící výzkum budou vždy shodné  

 bude se jednat o stejný den v týdnu 

 stejnou denní dobu 

 v každé prodejně budou osoby vystupovat se shodným příběhem 

 

Nástroj sběru dat 

Nástrojem sběru dat se stal předem připravený scénář, podle kterého Mystery Shopper 

hrál předem určenou roli. Scénář Mystery Shoppingu zajistí objektivní hodnocení vybraných 

kritérií. Před návštěvou prodejen musí být scénář a otázky na záznamovém archu pečlivě 
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nastudovány, protože je nesmí mít Mystery Shopper v průběhu nákupu k dispozici. Jako 

fiktivní zákazník musí být maximálně věrohodný. Dalším nástrojem je záznamový arch, kde 

budou po odchodu z prodejen zaznamenány zjištěné informace. 

 

Scénář návštěvy bižuterie (Mystery story) 

Aby výsledky MS byly srovnatelné, musí Mystery shopper ve všech prodejnách 

vystupovat se stejným příběhem, tzn. hrát stejnou fiktivní roli. Proto byl předen vytvořen 

scénář, podle kterého musí fiktivní zákazník vždy během výzkumu postupovat. Scénář MS 

naleznete v Příloze č. 2. Jednotlivé prodejny navštíví vždy dvě osoby. Jedna se bude 

vystupovat jako fiktivní zákazník, druhá jako doprovod. Tuto formu jsem zvolila z toho 

důvodu, abych měla jako doprovod kupujícího dostatek času a prostoru na posouzení předem 

zvolených kritérií. 

 

Zásady pro realizaci MS:  
 

 před realizací MS je nutné si dobře nastudovat scénář MS a zopakovat si jej znovu před 

každou návštěvou,  

 Mystery shopper nesmí během realizace prozrazovat svou identitu,  

 po realizaci MS je nutné vyplnit záznamový arch do 40 minut od opuštění prodejny 

(mimo prostor prodejny, tak aby jej neviděli zákazníci ani personál!),  

 v záznamovém archu je nutné odpovědět na všechny otázky,  

 odpověď ANO je vždy kladné hodnocení, odpověď NE představuje hodnocení záporné,  

 pokud není možné jednoznačně odpovědět ANO/NE, je potřeba to zdůvodnit v části 

poznámky,  

 získané výsledky Mystery shopper sděluje pouze určeným osobám, nešíří informace 

jiným společnostem ani zákazníkům. [13]  

 

Záznamový arch 

Záznamový list Mystery Shoppingu (viz Příloha č. 3) obsahuje celkem 6 hlavních 

oblastí, mezi které patří Exteriér, Interiér, Personál, Platba, Sortiment a Doplňkové služby. 

Každá oblast obsahuje různý počet kritérií a může tak získat různý počet bodů. Maximální 

počet bodů je u každé oblasti uveden. Odpovědi zahrnují možnost ANO x NE, případně lze 

vybrat odpověď z nabízených variant. V případě odpovědi „ano“ je započten 1 bod, pokud 

zaškrtneme odpověď „ne“, zapíšeme k otázce 0 bodů. Celkově prodejna může získat 40 bodů. 
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Výběrový vzorek 

Základním souborem MS jsou všechny obchody s bižuterií a módními doplňky, které 

se nacházejí na území města Ostravy. Rovněž zde patří všechny obchody s konfekcí, které 

prodávají bižuterii a doplňky jako doplňkové zboží.  

Výběrový soubor tvoří pět prodejen s bižuterií a doplňky, které jsou zobrazeny v tabulce 

4.1 níže. Tito konkurenti byli vybráni na základě předem zvolných kritérií.  Mezi kritéria 

výběru patří:  

 bižuterie se musí nacházet v nákupním centru 

 musí se jednat o specializovaný obchod na prodej bižuterie a módních doplňků 

Tab. 4.1 Konkurenční bižuterie 

Název bižuterie Nákupní centrum 
BIJOU BRIGITTE Avion Shopping park 
NIKOL FASHION Avion Shopping park 
I AM Forum Nová Karolína 
SISA Laso 
BIJOU ADRIANNE Laso 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Časový harmonogram 

Časový harmonogram dává přehled o časové náročnosti jednotlivých etap výzkumu. 

Stěžejní část výzkumu, tedy sběr primárních dat pomocí metody MS proběhne v měsíci 

březnu. Podrobný harmonogram můžeme vidět v tabulce 4.2. 

Tab. 4.2 Harmonogram činností 

Činnost/Měsíc 10/12 11/12 12/12 1/13 2/13 3/13 4/13 

Definice problému a cíle              

Plán výzkumu        

Tvorba záznam. Archu        

Sběr sekundárních dat        

Pilotáž        

 Sběr primárních dat        

Zpracování dat        

Návrhy a doporučení        

Prezentace výsledků        
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rozpočet 

Rozpočet zahrnuje veškeré náklady vynaložené při marketingovém výzkumu. Náklady 

zahrnují cestovné z Třince (bydliště Mystery Shoppera) do Ostravy, kde výzkum bude 

probíhat. Dále je nutné vynaložit peněžní prostředky na tisk scénářů a záznamových archů, na 

nákup kancelářských potřeb (papíry, psací potřeby) a na útratu v jednotlivých bižuteriích. 

Náklady  

Cestovné     200 Kč  

Tisk scénáře a záznamových listů  30 Kč  

Kancelářské potřeby    20 Kč  

Útrata v bižuteriích    600 Kč 

_____________________________________________________ 

Celkové náklady    850 Kč 

Pilotáž 

Pilotáž slouží k ověření správnosti připraveného scénáře MS a záznamového archu. 

Můžeme tak odhalit případné chyby a podniknout kroky k jejich nápravě tak, aby následný 

výzkum proběhl bez jakýchkoli potíží. 

Pilotáž se uskutečnila na konci března 2013 v bižuterii Kasima, která se nachází 

v nákupním centru Foturum Ostrava. Tato bižuterie nebyla do výzkumu zahrnuta, protože se 

z velké části zaměřuje na vlasy, paruky a různé příčesky, a proto se nejedná o klasickou 

prodejnu s bižuterií a módními doplňky.  

Žádné problémy nebyly objeveny, proto nemusel být vytvořený scénář a záznamový 

arch nijak upraven a mohl se použít pro daný výzkum tak, jak byl původně vytvořen. 

 

4.2 Realizační etapa marketingového výzkumu  

Po přípravné fázi následuje samotná realizace, která zahrnuje sběr dat a jejich 

zpracování a následně interpretaci získaných výsledků. 

 

4.2.1 Sběr dat 

Primární šetření proběhlo na začátku měsíce března 2013. Výzkum probíhal v pěti 

konkurenčních bižuteriích a samozřejmě v bižuterii Claire´s. Prodejny, které byly navštíveny 

vždy v sobotu, v podvečerních hodinách v době od 17:00 do 17:30 hodin. Tento den i čas 

byly zvoleny záměrně, a to z důvodu většího náporu zákazníků.  
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Každou z prodejen navštívily vždy dvě osoby. Radka Sztefková, která hrála roli 

fiktivního zákazníka, musela být předem pečlivě proškolena. Autorka diplomové práce, Bc. 

Andrea Hoďová, vystupovala jako doprovod a hodnotila předem zvolená kritéria. 

Sběr údajů proběhl podle předem připraveného scénáře a údaje byly bezprostředně po 

opuštění prodejny zaznamenány do záznamového archu. 

 

4.2.2 Metoda analýzy dat  

Po realizaci Mystery shoppingu ve všech zvolených bižuteriích, přešel výzkum do fáze 

analýzy. Získaná data byla přenesena do datové matice a pomocí statických funkcí byly 

vygenerovány jednotlivé grafy. Nejčastěji využívanou statistickou veličinou byl aritmetický 

průměr a relativní četnosti. Veškeré údaje byly zpracovány na PC pomocí programů MS 

Excel 2007 a MS Word 2007. Grafickým výstupem zpracování jsou tabulky a grafy. 

  



 

5 Analýza konkurence bižuterie Claire´s
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Obr. 5.1 Srovnání parametru Exteriér bižuterie
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Nejhůře hodnoceným kritériem byla atraktivita výlohy. Pouze u poloviny prodejen lze 

říct, že výloha byla opravdu zajímavá a upoutala pozornost. Jedná se o prodejny I AM, 

ADRIANNE a BRIGITTE. Zboží bylo pestré a krásně naaranžované. Výloha v tomto případě 

opravdu reprezentovala prodejnu a láká ke vstupu. Bižuterie SISA sice prezentovala zboží ve 

výloze, ale výloha nebyla vůbec atraktivní. V případě bižuterie NIKOL ani o výloze v pravém 

smyslu nemůžeme hovořit, protože prodejna je skoro celá otevřená a má jen mírné postranní 

skla. Za nimi není vystavené žádné zboží, nachází se zde pouze jeden plakát. 

Exteriér je velmi důležitý parametr každé prodejny. Dobře působící Exteriér je jedním z 

faktorů při rozhodování o návštěvě daného bižuterie, a proto by měla být věnovaná stejná 

pozornost jako interiéru nebo jiným prvkům v prodejně. Nejdůležitějším faktorem je 

v případě bižuterie atraktivita výlohy. Ta musí na první pohled zaujmout, ohromit zákaznici. 

Proto by zde mělo být prezentováno to nejlepší zboží, nové trendy. Každá bižuterie by měla 

na tuto činnost vyhradit osobu, která by se zabývala výhradně merchandisingem výlohy a 

pravidelně by měnila její tématiku. Protože právě atraktivní výloha je často důvodem 

návštěvy zvědavého zákazníka. Na tento fakt by se měla bižuterie Claire´s zaměřit a výlohu 

zatraktivnit. 

 

5.1.2 Analýza parametru Interiér  

V parametru Interiér mohla každá z bižuterií získat maximálně 10 bodů. Průměrná 

hodnota u parametru Interiér představuje 7,7 bodů. V rámci daného parametru byla 

hodnocena např. čistota prodejny, její uspořádání, přehlednost a prostornost, dále zde 

zákazník posuzoval teplotu vzduchu, osvětlení, hudbu, sledoval plakáty a grafiky na stěnách a 

nakonec zhodnotil, jakým dojmem na něj interiér celkově působil.  

 Při pohledu na graf (viz Obr. 5.3) je jednoduché určit, která bižuterie byla v rámci 

interiéru bezkonkurenčně nejlepší. Maxima bodů dosáhla pouze bižuterie I AM. Interiér této 

prodejny působil velmi příjemně. Prodejna byla prostorná, krásně naaranžována, zboží bylo 

rozděleno podle barev. Tato prodejna měla rovněž nejlepší osvětlení. Hlavní osvětlení bylo 

spíš tlumené. Naopak na police se zbožím, které byly umístěné na stěnách, svítila bodové 

světla, která produkty příjemně nasvítila a také zvýraznila. Teplota byla také v pořádku. Dále 

zde hrála moderní hudba, která byla pro bižuterii rovněž vhodně zvolená.   

 Bižuterie BRIGITTE získala 9 z 10 možných bodů, čili parametr Interiér splnila na 90 

%. V prodejně chyběly pouze grafiky a plakáty, ale jinak působila velmi příjemně a 

atraktivně.  
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a SISA, které za svými konkurenty v
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čila na 3. místě spolu s bižuterií ADRIANNE. Udržela se tak nad 

rem, ale jen velmi těsně. Nejhorší výsledek potom patřím bižuteriím NIKOL 

a SISA, které za svými konkurenty v rámci parametru Interiér pokulhávají. NIKOL splnila 

10 kritérií (60%), NIKOL ztratila ještě jeden bod navíc, tedy získala pouze 50 % 

parametru Interiér bižuterie s maximem a průměrem

 

ěrné hodnoty dílčích kritérií parametru INTERIÉR; zdroj: vlastní
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 Dalšími kritérii, která splnily všechny prodejny až na bižuterii Claire´s, byly čistota a 

dostatek prostoru. V této prodejně ležely na zemi 3 páry popadaných náušnic a v zadní části 

ležela čelenka. To, že zboží bylo popadané, bylo ovlivněno právě nedostatkem prostoru. 

V přední části stály tři otočné stojany s náušnicemi, mezi kterými se doslova nešlo hnout. 

Zboží bylo na prodejně tolik, že prostory to vůbec neumožňovaly. 

 Okolí pokladny neměly uklizené dvě prodejny. Jednalo se o bižuterii SISA a NIKOL. 

Prodavačka v SISE měla u pokladny různé akční letáky ze supermarketů, které byly 

přeházeny přes sebe. Bižuterie NIKOL zase neměla uložené zboží vystavené u pokladny. 

Některé přívěšky, sponky atd. ležely na stole, přitom měly své původní místo na stojánku u 

pokladny.  Tyto prodejny měly rovněž nedostatečné osvětlení, které bylo velmi tlumené.  

 V bižuteriích by měla hrát hudba, která vzbuzuje pozitivní emoce a ovlivňuje tak i 

koupi produktů. Hudba zněla v bižuterii Claire´s, I AM a také v BRIGITTE. Tzn., že pouze 

polovina prodejen využívá tento prvek. To samé platí pro plakáty a grafiky, které by mohly 

zdobit zdi prodejny. Opět pouze tři prodejny ze šesti splnily toto kritérium. Opět se jednalo o 

Claire´s, I AM a jako třetí byla tentokrát bižuterie NIKOL. V případě Claire´s byly grafiky 

nasvícené, což působilo velmi dobře.  

 Když zákazník odpovídal na otázku, za na něj působil Interiér kladně a příjemně, dvě 

bižuterie získaly nula bodů, a to SISA a NIKOL. Tyto prodejny v mnoha kritériích neobstály, 

a proto je takový výsledek odpovídající. 

  

5.1.3 Analýza parametru Personál  

U parametru Personál bylo maximum stanoveno na 12 bodů. Průměrná hodnota 

všech kritérií dosahuje 6 bodů. U personálu bylo zjišťováno, zda je upravený, má visačku se 

jménem a pracovním zařazením, zda zákazníka přivítal, oslovil s nabídkou pomoci, zda byl 

milý a schopný udržet oční kontakt. Dále byla posuzována schopnost personálu aktivně 

naslouchat, podat odpovídající radu a v neposlední řadě schopnost prodat.  

V této části se nacházely také doplňující otázky, které nebyly bodově ohodnoceny. 

Např. kolik bylo v té chvíli na prodejně prodávajících, čemu se věnovali, jaký byl celkový 

počet zákazníků apod. Dále se jednalo o otázky, které rozváděly konkrétní otázku. Např. 

pokud byly zákazníkovi položeny otevřené otázky, měl zatrhnout konkrétně, o které otázky se 

jednalo. Parametr Personál je pro prodejnu jeden z nejdůležitějších, proto v této části mohla 

každá prodejna také získat nejvíce bodů. Vybrané otázky byly rozvedené, abychom si o 

chování personálu mohli udělat opravdu podrobný přehled. 



 

 

Obr. 5.5 Srovnání parametru Interiér bižuterie 

V grafu (Obr. 5.5) jsou vyzna

prodejny. Daný průměr překroč

Brigitte šlo pouze o ztrátu jednoho bodu

Jedná se sice o vedlejší kritérium, protože nejd

právě pozdrav s úsměvem vzbudí v

Zákazník se cítí vítán a zároveň

má personál úctu a váží si jeho návšt

Claire´s získala v tomto d

výsledek. Nula bodů získala za dv

doplňujících produktů.  V Claire´s musí prodava

jsou povinné mít na sobě alespo

zvolily, se k sobě stylem vůbec nehodily a zákazník se proto cítil spíš jako v

v obchodě s bižuterií a módními dopl

s ostny atd. Opravdu to nepůsobilo dob

takto bez problému obsluhovala klienty. Navíc se po

velmi nepříjemně. Visačky se jménem a pracovním za

případě nestačilo. Druhý problém spo

prodavačka navrhnout ke koupeným náušnicím ješt

způsobem mohly navýšit denní tržby a zákaznice by byla spokoje

celý komplet. 

11
10

0

2

4

6

8

10

12

BRIGITTE CLAIRE

46 

Srovnání parametru Interiér bižuterie s maximem a průměrem
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Bižuterie SISA  a ADRIANNE na tom byly velmi podobně. Ani jedna z prodávajících 

neměla visačku a nepozdravila zákazníka. Zákazník nebyl pozdraven nejen při vstupu do 

prodejny, ale po celou dobu návštěvy. Přitom v bižuterii ADRIANNE nebyl ani jedna 

zákaznice a v SISE byla pouze jedna paní, která si prohlížela náušnice. Takže tyto nulové 

body nemohly být způsobeny tím, že by bylo na prodejně mnoho lidí a Mystery shoppeři by 

byli přehlédnuti. Po 5 až 10 minutách prodavačky nabídly alespoň pomoc s výběrem zboží. 

SISA na tom byla podstatně lépe. Prodavačka měla zájem prodat, pokládala otevřené otázky, 

ukazovala různé zboží, aktivně naslouchala. K vybraným náušnicím však už nedoporučila 

jiný produkt.  V bižuterii ADRIANNE byl celkově prodej na špatné úrovni. Žádné otevřené 

otázky zjišťující potřeby zákazníka, žádná aktivita a schopnost prodat. Přišla pouze otázka, 

jestli zákaznice nechce s něčím poradit a poté prodavačka jen ukázala, kde se zlaté náušnice 

nachází. Tímto pro ni prodej skončil a šla si dál skládat šátky.  

 Bižuterie NIKOL a IAM nemůže Claire´s, co se týká personálu, považovat za 

konkurenci. Tyto dvě prodejny získaly body pouze za to, že prodavačky věděly, kde náušnice 

najdou, tudíž získaly bod za přehled o zboží. Bižuterie NIKOL získala ještě jeden bod, a to za 

vzhled prodavačky, která alespoň působila upraveným dojmem. V ostatních směrech byly 

tyto prodejny velmi slabé. Nejhorší prodejnou byla prodejna I AM, která se nachází hned 

vedle Claire´s. Doposud měla prodejna I AM nejlepší hodnocení. Získala plný počet bodů za 

parametr Exteriér i za Interiér. Prodejna vypadá velmi dobře, působí elegantně a na úrovni, ale 

její personál se s úrovní prodejny nedá srovnat. Na prodejně byla prodavačka a prodavač. 

Našeho příchodu si ani nevšimli. Povídali si u pokladny, smáli se a pořád si šeptali. Jednalo se 

o velmi mladé lidi, kteří dle mého názoru nemají žádné zkušenosti s prodejem. Za celou dobu 

navštívilo prodejnu 11 zákaznic. Ani jedna nebyla pozdravena, nebyl jí věnován ani pohled. 

Ani jeden z prodávajících neměl visačku a prodavačka měla rozcuchané vlasy, které působily 

velmi neupraveným dojmem. O pomoc musel Mystery shopper požádat. Prodavačka mu 

sdělila, že náušnic je na prodejně mnoho, že musí nejlépe vědět, jaký má sestra vkus. Na to se 

otočila ke kolegovi a dále si vykládali. Tato prodejna svými arogantními zaměstnanci určitě 

nemůže konkurovat bižuterii Claire´s, protože jak všechny zákaznice přišly, tak do 5 minut i 

odešly. Shrnula bych to jako arogantní přístup a maximální neúcta k zákazníkovi. 
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ěrné hodnoty dílčích kritérií parametru PERSONÁL; zdroj: vlastn
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vidí, že si ho obsluha nevšímá a musí dokonce sám požádat o pomoc, nep

dobrým dojmem. Prodejci by měli být řádně vyškoleni a seznámeni s

átku až do konce. Zákazník totiž automaticky předpokládá, že mu budou 

ebné informace a prodejce se mu bude aktivně věnovat s

eby. Pokud se mu takové péče nedostane, bude odcházet nespokojený a 

5.1.4 Analýza parametru Platba 

m parametrem je Platba. V rámci tohoto parametru bylo

kování za nákup, úsměv a oční kontakt prodejce, poskytnutí ú

Obr. 5.7 zobrazuje sestupně seřazené bižuterie

Maximální počet je 4 body, kterých dosáhly práv

bodů.  

Obr. 5.7 Srovnání parametru PLATBA bižuterie s maximem a průměrem; zdroj: vlastní
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Obr. 5.8 Průměrné hodnoty díl
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ů ěrné hodnoty dílčích kritérií parametru PLATBA; zdroj: vlastní
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5.1.5 Analýza parametru Sortiment 
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Analýza parametru Sortiment  

Obr. 5.9 zobrazuje odchylky dosaženého počtu bodů jednotlivých 

ů za sledovaný parametr. Hodnocenými kritérií byl

ů cenou, logické uspořádání zboží (např. dle barev, druhu), stav zboží 

(nepoškozené zboží nebo obaly) a v neposlední řadě jeho atraktivita. Maximální po

rná hodnota je 4,2 bodů. 

Obr. 5.9 Srovnání parametru SORTIMENT bižuterie s maximem a průměrem
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bilo, zda se mu zdálo vkusné a moderní. Z výsledků vyplývá, že z

zboží za atraktivní pouze ve třech prodejnách, a to v I AM, ADRIANNE a BRIGITTE. 
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5.11 Srovnání parametru D. SLUŽBY bižuterie s maximem a průměrem

ěrné hodnoty dílčích kritérií parametru D. SLUŽBY; zdroj: vlastní

jsou znázorněny průměrné hodnoty jednotlivých kritérií v rámci 
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Bižuterie, které jsou umístěny v obchodním domě Laso, neměla k dispozici své vlastní 

dárkové poukazy. Jedná se o bižuterii SISA a NIKOL. Zákazník si mohl zakoupit pouze 

dárkový poukaz LASO, který se dá uplatnit ve všech prodejnách v obchodním domě.  

Tašku s vlastním logem má pouze polovina prodejen. Jedná se o prodejny I AM, 

Claire´s a BRIGITTE. V ostatních prodejnách dostal zákazník nakoupené zboží do 

obyčejného průsvitného nebo bílého sáčku.  

Doplňkové služby byly brány jako vedlejší parametr, který ale ovšem na druhou stranu 

dotváří celkový dojem prodejny. V případě bižuterii se dá předpokládat, že zákaznice bude 

chtít vyzkoušet, jak ji šperk sluší nebo ladí k danému oblečení. Totéž platí pro dárková balení 

a dárkové poukazy, jelikož bižuterie bývá častokrát vhodným dárkem pro ženu jakéhokoli 

věku. Posledním hodnoceným kritériem byla vlastní taška s logem, kterou už by měl v dnešní 

době mít každý obchod. Náklady na tyto tašky nejsou zas tak vysoké, oproti službě, kterou 

nám tato forma reklamy může přinést. 

 

5.1.7 Výsledky Mystery Shoppingu v bižuterii Claire´s 

Následující graf (viz Obr. 5.13) zobrazuje, jak dopadla v jednotlivých parametrech 

bižuterie Claire´s v porovnání s maximem a průměrem. V žádném kritériu bižuterie nedosáhla 

maximálního počtu bodů. 

Nejlépe hodnoceným parametrem se stal Personál. V tabulce 5.1 vidíme, že 

požadavky na personál splnila bižuterie Claire´s na 83 % (získala 10 bodů z 12). Dva body 

bižuterie ztratila kvůli vzhledu personálu a nenabídnutí dalších produktů. Prodávající sice na 

sobě prezentovaly šperky a doplňky Claire´s, ale měly jich na sobě mnoho a vzájemně k sobě 

neladily. Proto prodávající působily nevkusně. Dalším problémem byly sluneční brýle, které 

k prodeji jedna z nich zvolila.  

80 % bodů (8 z 10) získala za parametr Interiér. Největší nedostatky zákazník viděl 

v čistotě a prostoru. Stísněný prostor způsobil to, že některé zboží bylo popadané na zemi, 

protože mezi stojánky nebyl dostatečný prostor. Zákazník proto musel neustále dávat pozor, 

aby při otočení něco neshodil. Jednalo se zejména o stojánky s náušnicemi, které jsou 

umístěny v přední části prodejny. 

 



 

Obr. 5.13 Bižuterie Claire´s v
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Bižuterie Claire´s v porovnání s maximem a průměrem; zdroj: vlastní

Dalším kritériem, které bylo rovněž splněno na 80 % (4 body z

ě jediného bodu, prodejna skončila těsně pod průmě
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Tab. 5.1 Počet získaných bodů v jednotlivých parametrech 

Parametr Počet bodů Maximum Průměr Splnění parametru v % 

Exteriér 1 5 3,5 20 

Interiér 8 10 7,7 80 

Personál 10 12 6 83 

Platba 2 4 2,5 50 

Sortiment 4 5 4,2 80 

Doplňkové služby 3 4 3 75 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.1.8 Celkové hodnocení bižuterie Claire´s 

 V závěrečné otázce v záznamovém archu měl Mystery Shopper uvést pomocí stupnice 

1 - 5, zda by danou prodejnu znovu navštívil. 1 znamená už nikdy více a 5, že zákazník přijde 

bezpochyby zase. Tato otázka byla doplňující, a proto nebyla bodovaná. 

   1 2  3 4 5 

BRIGITTE  � � � � �   

CLAIRE´S  � � � � �   

ADRIANNE  � � � � �   

I AM   � � � � �   

SISA   � � � � �   

NIKOL   � � � � �     

 

V grafu níže (viz Obr. 5.14) vidíme konečné výsledky MS všech šesti zkoumaných 

bižuterií. Výsledky se zcela shodují s hodnocením, které zákazník uváděl v závěrečné otázce, 

jejíž výsledky jsou označeny žlutě.  

Maximální počet, který mohla daná bižuterie získat, byl stanoven na 40 bodů. První 

místo získala s přehledem bižuterie Brigitte, která získala 38 bodů, to je 95 %. Bižuterie 

Claire´s 28 body (70 %) skončila jako druhá. Tento výsledek byl ovšem velmi těsný, protože 

mezi ní a bižuteriemi ADRIANNE s 27 body (68 %) a I AM s 26 body (65 %) nebyl skoro 

žádný rozdíl.  

Bižuterie BRIGITTE je pro Claire´s velkou konkurencí, protože její hodnocení bylo 

téměř stoprocentní. Další dvě prodejny, i když získaly méně bodů, nesmí Claire´s  rovněž 

podceňovat, protože stačí, aby zapracovaly na některém z parametrů a Claire´s se posune až 

na 4. místo. SISA získala celkové 23 bodů (58 %) a nejhorší hodnocení obdržela bižuterie 

NIKOL. Ta s 19 body splnila daná kritéria pouze na 48 %.  



 

Obr. 5.14 Bižuterie Claire´s v
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6 Návrhy a doporučení 
Tato kapitola obsahuje doporučení a návrhy, které by měly bižuterii Claire´s pomoci 

v současném konkurenčním boji. Jednotlivé návrhy a doporučení vycházejí z analýzy 

výsledků MS, které jsou zpracovány v předchozí kapitole. V této kapitole budou navržena 

doporučení k jednotlivým parametrům, a to k parametru Exteriér, Interiér, Personál, Platba, 

Sortiment a Doplňkové služby.  

 

6.1 Doporučení k parametru Exteriér 

Při průzkumu bylo zjištěno, že právě Exteriér byl hodnocen nejhůř ze všech 

parametrů. Největší problémy se týkaly výlohy a jejího merchandisingu. Ve výloze nebyly 

vystavený produkty, nacházely se zde pouze dva nezajímavé plakáty, a proto na zákazníka 

nepůsobila atraktivním dojmem. Navíc na ni byly viditelné šmouhy. 

Výloha by měla svým vzhledem zákazníka lákat ke vstupu do prodejny. To, jak 

výloha vypadá, má však na starosti vedení všech poboček Claire´s a vedoucí prodejny si ji 

nemůže měnit podle svého uvážení. Proto se toto doporučení bude vztahovat na centrálu a 

oddělení designu, které rozhoduje o vzhledu výloh všech poboček po celém světě. Je 

proto zapotřebí, aby lidé, kteří se o její vzhled navrhují, měli v tomto směru příslušné vzdělání 

a byli dostatečně kreativní. Také musí být určen člověk přímo na prodejně, který se o její 

vzhled bude pravidelně starat.  

Doposud to fungovalo tak, že centrála poslala návrh výlohy s datem, do kdy má být 

styl výlohy nejpozději změněn. Výlohu poté měnily ty prodávající, které byly ten den v práci. 

Výloha byla obnovována každé tři týdny. V průběhu tohoto času za výlohu nenesl nikdo 

zodpovědnost. Proto navrhuji, aby každé tři týdny měla za výlohu odpovědnost právě 

jedna prodávající. Ta bude měnit nový design výlohy přesně podle návrhu a po celou dobu 

se bude starat o to, aby vystavené zboží, plakáty a grafiky byly v pořádku. Např. plakáty se 

mohou odlepovat, grafiky mohou přestat svítit nebo zboží se může na stojanech pootočit či 

spadnout. Vedoucí potom bude vědět, kdo může za nedostatky ve výloze a může učinit 

patřičné kroky. 

Další doporučení se vztahuje přímo k novým návrhům vzhledu výloh. Návrhy 

vždy obsahovaly pouze výměnu plakátů, které měly pokaždé jinou tématiku, nebo se jednalo 

o plakáty, které upozorňovaly na probíhající akci. Návrhy postrádaly kreativitu a prezentaci 

zboží či osvětlených grafik. Proto doporučuji především změnu ve výběru lidí, kteří se 

starají o vzhled výlohy. Tu by měli mít na starosti odborníci na design, kteří by měli 
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připravit různé návrhy výloh, z nichž by poté vedení mělo schválit a vybrat jeden pro 

následující období. Nejlepší návrh by měl být poté rozeslán do všech poboček Claire´s po 

celém světě, aby byl udržen jednotný vzhled prodejen. Návrh by měl obsahovat také 

grafiky, které by se mohly ve výloze nasvítit a v neposlední řadě výrobky, které tam 

doposud chyběly.  

Výloha by měla podléhat nejnovějším módním trendům a stejně tak, jak se střídá roční 

období, i výrobky v ní by měly být laděny především barevně a materiálově. V období 

vánočních svátků a nacházející plesové sezóny by zde měl zákazník nalézt především štrasové 

šperky, perly, ozdobné čelenky, spreje se třpytkami nebo boa z barevného peří. Velikonoční 

období by mělo být laděno do pestrých barev, kterým by dominovala žlutá zelená a oranžová. 

Výloze by mohly vévodit pestré korálky, barevné květiny do vlasů nebo šátky z lehčích 

materiálů jako např. hedvábí či polyester. V letních měsících by měla mýt výloha květinový 

styl, mohly by být vystaveny sluneční brýle, vlasové doplňky a šperky s letním motivem.  

Dále navrhuji barevné nasvícení výrobků ve výloze, které by její vzhled velmi 

oživilo. Barevné žárovky jsou však velmi nákladné a jejich instalace a následná demontáž 

každé tři týdny podle nového designu výlohy by byla nákladná a náročná. Tyto žárovky ale 

mohou být nahrazeny barevnými filtry, které se připevní na obyčejné žárovky a mohou být 

kdykoli jednoduše vyměněny. Internetová cena se pohybuje kolem 230 Kč za set, který 

obsahuje čtyři barvy. [29] 

Dalším nedostatkem byla čistota výlohy. O čistotu vnější plochy skla prodejny se 

stará externí firma na úklid, která jej provádí jednou měsíčně a je placená nákupním centrem. 

Úklid a údržba výlohy probíhá vždy ráno před pracovní dobou, proto je nemožné, aby někdo 

ze zaměstnanců dohlédl na kvalitu odvedené práce. Proto při opakování těchto problémů 

doporučuji kontaktovat vedení externí úklidové firmy, která by měla příslušného 

zaměstnance na jeho chyby upozornit. Prodávající, která bude mít na starosti výlohu, 

bude muset dohlédnout i na čistotu vnějšího skla, které nemusí vydržet čisté celý měsíc. 

V žádném případě se nebude čekat až na další příchod úklidové služby, ale nedostatky 

odstraní pověřená osoba. 

 Plynulý vstup do prodejny bižuterie Claire´s také nesplnila. Uprostřed prodejny, 

hned u vchodu, byly za sebou postaveny tři větší regály obdélníkového typu. Zákazník proto 

mohl vejít do prodejny jen malou uličkou, která vedla na pravou nebo levou stranu. Vstup do 

prodejny byl tak značně omezen. V tomto případě bych navrhovala odebrání jednoho 

regálu se zbožím a změnu horizontálního postavení regálů na vertikální. V přední části se 

tím vytvoří dostatek prostoru a zákazník si může vkročit do prodejny bez omezení. 
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6.2 Doporučení k parametru Interiér 

Parametr Interiér bižuterie Claire´s také nesplnila na 100 %. Největší nedostatky 

zákazník viděl v prostoru. Regály a stojánky se zbožím byly postaveny v některých 

případech velmi blízko sebe. Jednalo se zejména o tři otočné stojánky s náušnicemi, které jsou 

umístěny v přední části prodejny. Stojany byly navíc na kolečkách, takže když o ně zákazník 

zavadil, stojan zcela změnil své umístění. Zákazník proto místo výběru zboží musel neustále 

dávat pozor, aby při otočení něco neshodil nebo stojan neposunul. 

Dle mého názoru prodejna vystavuje velké množství zboží, ale nemá k tomu 

dostatečný prostor. Některé produkty byly vystaveny velmi těsně u sebe, takže když zákazník 

chtěl vzít jeden produkt, musel dávat pozor, aby mu výrobek, který je umístěný vedle, 

nespadl. Při výzkumu ležely na zemi náušnice, v zadní části čelenka, a právě to mohlo být 

důvodem popadaného zboží. 

 Nejlepším řešení by bylo odstranění některých produktů, aby zbylé produkty 

měly dostatek prostoru na vystavení a zákazník by se nemusel bát, že něco nechtěně shodí. 

Další výhodou je snížení nákladů, protože na zboží, které leží na zemi, může někdo snadno 

šlápnout a tímto může bižuterie tyto škody omezit. Dále doporučuji, pevné upevnění tří 

stojanů s náušnicemi, aby se zabránilo jejich posouvání po prodejně. 

 

6.3 Doporučení k parametru Personál 

 Personál byl hodnocen nejlépe ze všech parametrů. I přesto se musí bižuterie 

v tomto směru zaměřit na některé faktory, které je nutné změnit. Zákazník byl nespokojen se 

vzhledem personálu a také mu nebyly nabídnuty další produkty, které by ladily s jeho 

výběrem.  

Při nástupu na pracovní směnu si každá prodavačka musí vybrat min. pět kusů 

doplňků tak, aby ladily k jejímu oblečení. Prodávající sice na sobě prezentovaly šperky a 

doplňky Claire´s, ale produkty k sobě navzájem neladily a neladily ani k zvolenému outfitu. 

Proto prodávající působily nevkusněDalším problémem byly sluneční brýle, které k prodeji 

jedna z nich zvolila. Působila velmi neprofesionálně, navíc se neustále prohlížela v zrcadle.  

V tomto případě doporučuji znovu proškolit personál. Prodávající musí vědět, 

jak sladit doplňky ke zvolenému oblečení, aby působily reprezentativně a zboží 

zákazníka při pohledu na ně ihned zaujalo. Dále by měly být prodavačky upozorněny, 

že volba slunečních brýlí, jako jednoho z pěti kusů produktů, je absolutně nepřijatelná. 
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Další povinností, kterou prodávající nesplnila, je nabídnout ke zvolenému typu zboží 

doplňující výrobky tak, aby vytvořili kompletní sadu a celkový dojem tak byl co nejlepší. Ne 

vždy má zákazník dostatek času k tomu, aby se po tom, co např. najde vhodný náhrdelník za 

přijatelnou cenu, snažil vyhledat také náušnice ve stejné barvě a stejného materiálního 

složení. Za tímto účelem by se prodavačky měly snažit pomoci zákazníkovi, ukázat mu 

stojan, kde může najít např. řetízek s přívěškem, který by vytvořil dokonalý komplet 

s vybranými náušnicemi.      

Proto navrhuji opakované seznámení s pravidly prodeje. Je nutné zdůraznit, jak 

moc důležité je nabízení doplňujících produktů. Zákaznice bude spokojená, protože její 

šperky vytvoří dokonalý komplet a navíc ocení maximální úsilí prodávající, která bude dělat 

všechno proto, aby vybrala doplněk, který bude ladit jak barvou, tak designem. Dále by si 

personál měl uvědomit, že denní tržby jsou kontrolovány a jednoduchý způsob jak je navýšit 

spočívá právě v prodeji kompletů, nikoli jednotlivých kusů.  

Každá z prodávajících zadává nákup svého zákazníka do počítače pod osobním 

číslem. Při týdenním výkazu je vidět, kolik kusů zboží si její zákazníci každý den v průměru 

koupí. Tyto výkazy se sice sledují, ale následuje vždy spíš pokárání těch, které mají tento 

průměr nízký. Dle mého názoru v tomto směru chybí motivace. Navrhovala bych vyhlášení 

soutěže o nejvyšší průměrný počet kusů prodaného zboží na osobu. Prodeje by byly 

sledovány po celý měsíc, poté by se výkaz vytiskl a pověsil na nástěnku v zázemí. 

Prodavačka, která by soutěž vyhrála, by byla odměněna např. výběrem zboží v určité hodnotě. 

Navíc by získala pocit, že její snaha prodat, byla skutečně oceněna a nezůstala bez 

povšimnutí. 

 

6.4 Doporučení k parametru Platba 

V parametru Platba nedosáhla bižuterie Claire´s ani průměrného hodnocení. 

Prodávající sice zákazníkovi u pokladny poděkovala za nákup, ale tím to skončilo. 

Chyběl úsměv a pohled do očí, který by dával zákazníkovi najevo, že si jeho nákupu 

v bižuterii prodávající skutečně váží. Na konec chybělo rozloučení, což je zcela 

neomluvitelné.  

Pokladna je posledním místem, kde prodejce může na zákazníka udělat dojem. Pokud 

je prodávající milá, usmívá se a při rozhovoru se vám dívá do očí, je to polovina úspěchu. 

Naopak pokud zákazník vidí, že je unavená, že se jí do práce moc nechce, nemá dobrou 

náladu a nakonec se s ním ani nerozloučí, jednou to snese, ale příště budou zvažovat, zda mu 
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takové jednání stojí za to. Aby nedošlo v tomto směru k dalšímu selhání, musí bižuterie 

Claire´s na své zaměstnance apelovat k dodržování zásad slušného chování. K tomuto 

má propracovaný systém GUEST, který je podrobněji popsán v kapitole Charakteristika 

bižuterie Claire´s. Vedoucí by měla pravidelně prodávající zkoušet, jaké body tento 

systém prodeje obsahuje a měla by jeho dodržování vyžadovat. 

 

6.5 Doporučení k parametru Sortiment 

Zákazník neměl žádné výhrady k šířce sortimentu ani k jeho logickému uspořádání. 

Zboží bylo velmi pestré a uspořádané podle věku zákaznic tak, aby orientace byla co 

nejjednodušší. Všechny výrobky byly označeny cenou a jejich stav byl v pořádku, bez 

viditelných vad.  Posledním kritériem byla atraktivita zboží. Produkty a šperky by měly být 

pro zákaznici krásné a zajímavé, při pohledu na ně byla měla cítit nadšení. 

Zákaznice však zboží atraktivní nepřipadalo, vůbec ji nenadchlo. Výběr byl sice 

široký, ale produkty na zákaznici nepůsobily atraktivním dojmem. V tomto případě záleží 

samozřejmě na vkusu každé dámy nebo slečny. Pokud však přijde náročnější klientka, zboží 

by ji mohlo připadat oproti jiným prodejnám na nižší úrovni. Zejména pokud vezmeme 

v úvahu prodejny I AM, ADRIANNE a BRIGITTE, jejichž šperky působily opravdu krásně, 

reprezentativně a cena se velmi nelišila.  

 Bižuterie Claire´s má tu výhodu, že má zboží rozdělené podle věku a stylu svých 

zákaznic. Ty nejmladšího zákaznice však nejsou tak náročné a ocení především široký výběr a 

barevnost. Naopak slečny a starší dámy, budou hledat šperky, které je budou reprezentovat a 

budou vypadat kvalitně a draze. Proto navrhuji, aby byly šperky pro vyšší věkovou 

kategorii rozděleny do dvou pomyslných úrovní. Ta první by zahrnovala šperky na 

běžné nošení, ležérního stylu a z méně kvalitních materiálů, které v prodejně můžeme 

nalézt nyní. Druhou úroveň šperků a doplňků vidím ve stylu glamour. Jednalo by se o 

bižuterii velmi módní a kvalitní, kde by i cena mohla být mírně vyšší. Zde je ale velmi 

nutné sledovat poslední módní trendy a sortiment obnovovat častěji než v jiných kategoriích. 

Každou chvíli je módní něco jiného a slečny, které se rády zdobí, o tom mají většinou 

z různých módních časopisů a pořadů o celebritách velký přehled. Často jdou do prodejny 

s jasnou představou, protože podobný šperk viděly třeba na známé herečce nebo moderátorce. 

U šperků by potom měly být použity takové materiály, aby šperk působil dražší, než opravdu 

byl. V žádném případě nesmí působit lacině, protože tyto klientky si drží určitou úroveň. 
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6.6 Doporučení k parametru Doplňkové služby 

U Doplňkových služeb nastal pouze jeden problém, a to takový, že zboží, 

konkrétně náušnice, se na prodejně nesmí zkoušet. Bižuterie Claire´s dodržuje toto 

pravidlo kvůli hygienickým důvodům a chrání tak vlastně své zákaznice. Jde především o to, 

aby zákaznice potom nenosila náušnice, které už před ní zkoušelo např. dvacet dam.  

Hygienickými pravidly se v tomto případě řídí bohužel jenom Claire´s. Kdyby to 

dodržovaly všechny prodejny, nebyl by v tom nejmenší problém. Ty si s hygienou však velké 

starosti nedělají a zkoušení náušnic je zcela povoleno. Zákaznice proto tento fakt mohou brát 

jako velké mínus. 

Právě u sortimentu jako je bižuterie nebo různé módní doplňky se dá předpokládat, že 

zákaznice bude chtít vyzkoušet, jak ji šperk sluší nebo ladí k danému oblečení. A pouhé 

přirovnání zákaznicím, které jsou den od dne náročnější, často nestačí. Z tohoto důvodu 

doporučuji, aby byl zákaz zkoušení náušnic zrušen a bižuterie se tak dobrovolně 

nepřipravovala o potenciální zákaznice. 

6.7 Návrhy a doporučení z ekonomického hlediska 

Výše navrhované změny nejsou finančně náročné, což bižuterie Claire´s může pokládat za 

velkou výhodu. Ve většině případů stačí obětovat pouze více času a úsilí jak vedoucích, tak 

běžných pracovníků, aby zákazník odcházel spokojený. 

 Personál musí vedoucí znovu proškolit a zároveň jej více motivovat. Změny v prostoru 

nejsou také náročné. Obnášejí jen mírnou manipulaci se stojany a odstranění některého zboží, 

aby zákazník neměl stísněný pocit. Sortiment by měl být rozšířen o novou řadu 

reprezentativních produktů pro náročnější dámy, jejichž výroba by byla z důvodu 

kvalitnějších materiálu a většího propracování samozřejmě nákladnější, ale tyto náklady by se 

zase odrážely ve vyšší ceně šperků.  

 Malé náklady můžeme vyčíslit pouze v rámci nového designu výlohy. Bude nutné 

zaměstnat nového odborníka na design, což ponese náklady spojené s jeho výběrem nebo 

proškolení současného týmu, který výlohy navrhuje. Změna nastane také v případě barevného 

nasvícení výrobků ve výloze. Nákladné barevné žárovky mohou být nahrazeny barevnými 

filtry, přičemž internetová cena se pohybuje kolem 230 Kč za set, který obsahuje čtyři barvy. 

Žárovky by měly být v takovém počtu, aby bylo možné pěkně nasvítit jednotlivé šperky. 

Celkové náklady na pořízení a instalaci žárovek s filtry, na koupi nových stojánky na zboží a 

nových grafik do výlohy nepřevýší částku 3000 Kč.  
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7 Závěr 

Tématem diplomové práce byla analýza konkurence bižuterie Claire´s. Cílem práce 

bylo poznat a porovnat úroveň jednotlivých prodejen s bižuterií, analyzovat konkurenci 

bižuterie Claire´s, zjistit její konkurenční výhody a nevýhody, a na základě výsledků 

získaných marketingovým výzkumem sestavit návrhy a doporučení, které by bižuterii 

pomohly obstát v konkurenčním boji. 

 V první části diplomové práce byla provedena charakteristika makroprostředí trhu 

bižuterie. Kapitola zahrnovala i definici bižuterie, její historii a na závěr byla představena 

bižuterie Claire´s a její největší konkurenti. Druhá část byla zaměřena na teoretická 

východiska analýzy konkurence. Stěžejní část kapitoly tvořila analýza konkurence a dále bylo 

popsáno spotřební chování a faktory, které ovlivňují úspěšný prodej. Metodická část byla 

věnována přípravné a realizační fázi marketingového výzkumu. Závěrečné kapitoly jsou 

zaměřeny na analýzu zjištěných výsledků a na návrhy a doporučení. 

 K získání potřebných dat a analýze konkurence byla využita metoda Mystery 

shopping. MS byl uskutečněn, podle předem připraveného scénáře, v šesti prodejnách, které 

musely splnit předem nadefinovaná kritéria. V jednotlivých bižuteriích byl posuzován 

Exteriér, Interiér, Personál, Platba, Sortiment a Doplňkové služby. 

 Výsledky získané marketingovým výzkumem byly analyzovány podle jednotlivých 

parametrů uvedených v záznamovém archu a následně byly sestaveny návrhy a doporučení 

k těm kritériím, která bižuterie Claire´s nesplnila.  

Po celkové analýze výsledků MS bylo zjištěno, že bižuterie Claire´s skončila v rámci 

všech zkoumaných prodejen jako druhá. Tento výsledek byl ovšem velmi těsný, protože mezi 

ní a bižuteriemi ADRIANNE a I AM nebyl skoro žádný rozdíl. Nejlépe hodnoceným 

parametrem se stal Personál. Ten bižuterie Claire´s splnila na 83 %. Interiér a doplňkové služby 

byly hodnoceny také nadprůměrně. V případě parametru Exteriér, Platba a Sortiment už 

zákazník tak spokojený nebyl a proto je ohodnotil podprůměrně. Nejméně bodů získala bižuterie 

Claire´s za Exteriér. Tento parametr splnila na pouhých 20 %. 

Z výzkumu vyplynulo, že bižuterie Claire´s nemá na trhu bižuterie v Ostravě pevné postavení. 

Bižuterie BRIGITTE je pro Claire´s velkou konkurencí, protože její hodnocení bylo téměř 

stoprocentní a zákazník byl velmi spokojený. Další prodejny by však také neměla podceňovat, 

protože v některých parametrech získaly také lepší hodnocení.  

 Prostřednictvím marketingového průzkumu byla odhalena slabá místa, na která by se 

měla bižuterie Claire´s v budoucnu zaměřit. Největší změny by se měly týkat výlohy, která 



65 
 

doposud výlohu vůbec nereprezentovala. Proto musí být změněn její celkový design. Personál 

by měl být znovu proškolen, aby si byl plně vědom toho, co se od něho vyžaduje, ale zároveň 

by měl být k prodeji více motivován a jeho případný úspěch by měl být náležitě oceněn. Dále 

by mělo dojít k celkovému zvětšení prostor odebráním některých regálů a stojanů, aby se 

zákazník cítil příjemně a měl dostatek místa pro výběr zboží. Změny v sortimentu by se měly 

týkat především šperků pro vyšší věkovou kategorii, která je náročnější a vyžaduje vyšší 

kvalitu a dokonalé provedení. Tyto návrhy a doporučení by její konkurenční pozici mohly 

zvýšit. 

 Věřím, že výsledky mé diplomové práce budou pro bižuterii Claire´s přínosem a 

návrhy pomohou jak k získání nových klientů, tak ke zvýšení spokojenosti stálých klientů. 
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Příloha č. 1: Fotografie jednotlivých bižuterií 

 
Obr. 1 Bižuterie Claire´s; zdroj: [24] 

 

 

Obr. 2 Bižuterie I AM; zdroj: [23] 
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Obr. 3 Bižuterie NIKOL; zdroj: [16] 

 

 
Obr. 4 Bižuterie BRIGITTE; zdroj: [15] 
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Obr. 4 Bižuterie ADRIANNE; zdroj: [17] 

 

 

Obr. 6 Bižuterie SISA; zdroj: [27]
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Příloha č. 2: Scénář Mystery Shoppingu 

Jak již bylo uvedeno, prodejnu navštíví dvě osoby. Jedna osoba bude zákazník a 

Mystery shopper bude hrát roli doprovodu, aby měl dostatek času zhodnotit všechna kritéria. 

Práce Mystery Shoppera začíná už před vstupem do prodejny. Musí zaměřit svou pozornost 

na výlohu a dále zhodnotit vstupní prostory, zda vstupu nebrání nějaké překážky. Poté vstoupí 

do prodejny, kde má za úkol sledovat personál a jeho chování. Konkrétně čemu se jednotliví 

zaměstnanci věnují, jak jsou upraveni, zda mají jmenovky, atd.  Poté se zaměří na vnitřní 

design. Všímá si uspořádání prodejny, čistoty, osvětlení, grafik a plakátů, hudby a 

mikroklimatických podmínek prodejny.  

Po celou dobu si oba prohlíží sortiment a snaží se působit nerozhodně, jako že nad 

výběrem váhají. Počkají, zda si jich personál všimne a nabídne jim pomoc s výběrem zboží. 

Pokud se obsluha nedostaví, požádají o pomoc sami.  

Úkolem fiktivního zákazníka bude sehnat dárek pro sestru, bude se jednat o náušnice. 

Mystery shopper si všímá, zda byly kolegovi položeny otevřené otázky (jaký má sestra vkus, 

k jaké příležitosti je dárek kupován, jaké má ráda barvy, atd.). Sleduje schopnost personálu 

doporučit vhodného zboží, jak se orientuje v sortimentu, zda pozorně naslouchá potřebám 

zákazníka. Prodejce by měl nabídnout i další produkty, např. náušnice, které by se hodily 

k řetízku nebo náramek, atd. Zboží si Mystery shopper bude chtít vyzkoušet a počká na 

reakci. 

Oba se následně přesunou k pokladně. Mystery shopper si všímá, kolik je na prodejně 

pokladen, zda byli mile pozdraveni, za jak dlouho byli u pokladny obslouženi, zda dostal 

kolega účtenku, atd. Dokončí pozorování prodejny a odchází. Při odchodu si všímá reakcí 

personálu, hlavně pozdravení.  

Co nejdřív po opuštění prodejny vyplní Mystery shopper záznamový arch, aby měl 

informace čerstvě v paměti a nedošlo k jejich částečné ztrátě. Pokud by si nebyl něčím jistý, 

může se poradit s kolegou. 
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Příloha č. 3: ZÁZNAMOVÝ ARCH 

 
EXTERIÉR   

Maximum bodů = 5                                                                                          

1. Upoutala výloha Vaši pozornost?             ANO/NE 
2. Vystavuje prodejna zboží ve výloze?        ANO/NE 
3. Je výloha čistá? (sklo je lesklé, nejsou zde šmouhy)         ANO/NE 
4. Je na dveřích uvedena odpovědná osoba?        ANO/NE 
5. Umožňují vstupní prostoty rychlý a plynulý vstup?        ANO/NE 
                          
 
INTERIÉR      

Maximum bodů = 10      

1. Byla prodejna uklizená? (bez popadaného zboží, nečistot)         ANO/NE 
2. Byla prodejna přehledně uspořádána? Orientovali jste se snadno?        ANO/NE 
3. Byla v prodejně příjemná teplota vzduchu? (ani teplo, ani chladno)         ANO/NE 
4. Hrála v prodejně hudba?               ANO/NE 
Pokud ano, popište (hlasitost, příjemné melodie, atd.) 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
   
5. Jsou uličky prostorné? Pohybuje se Vám po prodejně snadno?          ANO/NE 
6. Je prodejna dostatečně osvětlena a intenzita osvětlení je příjemná?        ANO/NE  
7. Byly na stěnách plakáty nebo grafiky?             ANO/NE  
Pokud ano, popište (visely rovně a byly čisté, nepoškozené, nasvícené, atd.) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
  
8. Bylo zboží řádně doplněné? (nebyly nikde výrazné mezery)          ANO/NE 
9. Bylo okolí pokladny uklizené? Bylo vše pěkně poskládané?         ANO/NE 
10. Interiér prodejny působil celkově kladně, příjemně.           ANO/NE
             
      

PERSONÁL 

Maximum bodů = 12 

Prodejci      

Kolik bylo v prodejně prodejců? 
Kolik bylo v prodejně zákazníků?  
      
 
 

Název prodejny: 

Adresa prodejny:  

Datum a čas návštěvy:  
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Zapište počet prodejců, kteří se při Vašem příchodu věnovali následujícím činnostem:    
    
        Pomáhali zákazníkům    
    
 Pracovali se zbožím  
    
                                                                        Obsluhovali zákazníky na pokladně  

                              
Telefonovali   

 
Pokud dělali prodejci něco jiného, popište, o jakou činnost se jednalo: 
     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Byl personál upravený, tj. byl vhodně oděn, učesán, atd.?          ANO/NE  
2. Měl personál visačku se jménem a pracovním zařazením?         ANO/NE    
  
Uvítání             

3. Pozdravil Vás během Vaší návštěvy někdo?          ANO/NE  

Pokud ano, kdy to bylo (vyberte):  
a) Hned při vstupu do prodejny      
b) Později, při procházení prodejny      
c) Až u pokladny při placení 
 
Pokud jste byli pozdraveni:      
4. Bylo uvítání milé? Usmála se obsluha?          ANO/NE  
5. Proběhl při pozdravu oční kontakt?          ANO/NE  
6. Oslovil Vás personál s nabídkou pomoci?              
ANO/NE  
 
Pokud ano, jak dlouhá byla čekací doba na nabídku pomoci od personálu? (vyberte) 
a) do 5 minut  
b) 5 – 10 minut 
c) 10 – 15 minut  
d) musela jsem oslovit personál sama  
                  
Pochopení potřeb zákazníka 

7. Položili Vám personál nějaké otevřené otázky, aby zjistil,        ANO/NE 
 co si přejete a co potřebujete?  
 
Pokud byla položena, podobala se některá těm uvedeným níže – otázku zaškrtněte: 
 
PRO KOHO – nakupujete/ kdo má narozeniny? atd. 
CO – máte na mysli, pro Vás mohu udělat, jakou barvu hledáte, jaký je její styl? atd. 
KDE – se večírek koná, kam si doplňky vezmete? atd. 
KDY – se večírek, dovolená, narozeninová párty koná? atd. 
NECHCETE SI – koupit rovnou dva páry, si to vyzkoušet, pořídit ještě náušnice? atd. 
JAK – se Vaše kamarádka obléká, stará je oslavenkyně, moc peněz chcete utratit? atd. 
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8. Působila obsluha mile?               ANO/NE                                                         
9. Připadalo Vám, že Vám obsluha aktivně naslouchá?           ANO/NE                                        
 
 

Rada a splnění potřeb zákazníka 

10. Odpovídala rada či informace, které jste dostala, tomu, co jste potřebovala?       ANO/NE   
11. Navrhla Vám obsluha některé další položky, které byste si měla koupit?        ANO/NE         
12. Ví obsluha hodně o produktech? (sortiment, barva, kde je v prodejně najít)        ANO/NE 
 
PLATBA 

Maximum bodů = 4        

1. Poděkovala Vám obsluha u pokladny za nákup?        ANO/NE  
2. Pokud ano, proběhl zde úsměv a dostatečný oční kontakt?        ANO/NE 
3. Dostali jste účtenku?        ANO/NE 
4. Rozloučila se s Vámi prodávající?       ANO/NE 
 
SORTIMENT 

Maximum bodů = 5 

1. Byl sortiment dostatečně široký? (různé typy bižuterie, barvy, styly, atd.)     ANO/NE 
2. Byly všechny výrobky označeny cenou?            ANO/NE 
3. Byl sortiment logicky uspořádán? (podle barev, druhu)          ANO/NE  
4. Byl stav zboží v pořádku? (nepoškozené obaly…)       ANO/NE 
5. Zaujal Vás sortiment? Byla jste nadšená?       ANO/NE 
 
 
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

Maximum bodů = 4 

1. Poskytuje prodejna dárkové poukazy?       ANO/NE  
2. Je možné zboží dárkově zabalit?       ANO/NE 
3. Bylo možné zboží vyzkoušet?        ANO/NE  
4. Měla prodejna vlastní tašky s logem?       ANO/NE 
  
MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ:  40 
 
 
ZÁVĚR 

 Pomocí stupnice od 1 do 5 řekněte, jak moc je po dnešním zážitku pravděpodobné, že 

prodejnu navštívíte znovu? 

                                                                                   1     2    3    4     5     
1= už nikdy víc a 5= bezpochyby přijdu zase  



 

Příloha č. 4: Výsledky bižuterie Claire´s 

Obr. 1 Bižuterie Claire´s v

Tab. 1 Počet získaných bodů v jednotlivých parametrech

Parametr Počet bodů Maximum

Exteriér 1 

Interiér 8 

Personál 10 

Platba 2 

Sortiment 4 

Doplňkové služby 3 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 2 Bižuterie Claire´s v
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Příloha č. 5: Souhrnný přehled dosažených bodů všech bižuterií 

Tab. 1Dosažené výsledky všech bižuterií 

Název bižuterie/kritérium Claire´s I AM ADRIANNE SISA BRIGITTE NIKOL 

EXTERIÉR       

atraktivní výloha 0 1 1 0 1 0 

zboží ve výloze 0 1 1 1 1 0 

čistota výlohy 0 1 1 1 1 1 

informace na dveřích 1 1 0 0 1 1 

plynulý vstup 0 1 1 1 1 1 

Celkem (max.  5 bodů) 1 5 4 3 5 3 

Celkem v % 20% 100% 80% 60% 100% 60% 

       

INTERIÉR       

čistota 0 1 1 1 1 1 

přehlednost  1 1 1 1 1 1 

teplota vzduchu 1 1 1 1 1 1 

hudba 1 1 0 0 1 0 

prostornost 0 1 1 1 1 1 

osvětlení 1 1 1 0 1 0 

plakáty a grafiky 1 1 0 0 0 1 

doplěné zboží 1 1 1 1 1 1 

okolí pokladny 1 1 1 0 1 0 

celkový dojem  1 1 1 0 1 0 

Celkem (max.  10 bodů) 8 10 8 5 9 6 

Celkem v % 80% 100% 80% 50% 90% 60% 

       

PERSONÁL       

vzhled personálu 0 0 1 1 1 1 

visačka se jménem 1 0 0 0 1 0 

pozdrav 1 0 0 0 1 0 

úsměv při pozdravu 1 0 0 0 0 0 

oční kontakt  1 0 0 0 1 0 

nabídka pomoci 1 0 1 1 1 0 

otevřené otázky 1 0 0 1 1 0 

dojem z obsluhy 1 0 1 1 1 0 

aktivita obsluhy 1 0 0 1 1 0 

poskytnuté informace 1 0 1 1 1 0 

další položky 0 0 0 0 1 0 

přehled obsluhy 1 1 1 1 1 1 

Celkem (max. 12 bodů) 10 1 5 7 11 2 

Celkem v % 83% 8% 42% 58% 92% 17% 

       

PLATBA       
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poděkování za nákup 1 0 0 1 1 1 

úsměv, oční kontakt 0 0 0 1 1 0 

účtenka 1 1 1 1 1 1 

rozloučení 0 0 1 1 1 0 

Celkem (max. 4 body) 2 1 2 4 4 2 

Celkem v % 50% 25% 50% 100% 100% 50% 

       

SORTIMENT       

šířka sortimentu 1 1 1 0 1 1 

označení cenou 1 1 1 0 1 1 

logické uspořádání 1 1 1 1 1 1 

stav zboží 1 1 1 1 1 1 

atraktivita 0 1 1 0 1 0 

Celkem (max. 5 bodů) 4 5 5 2 5 4 

Celkem v % 80% 100% 100% 40% 100% 80% 

       

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY       

dárkové poukazy 1 1 1 0 1 0 

dárkové balení 1 1 1 1 1 1 

vyzkoušení zboží 0 1 1 1 1 1 

taška s logem 1 1 0 0 1 0 

Celkem (maximum 4 body) 3 4 3 2 4 2 

Celkem v % 75% 100% 75% 50% 100% 50% 

       

CELKOVÉ HODNOCENÍ (max. 40 bodů) 28 26 27 23 38 19 

CELKEM V % 70% 65% 68% 58% 95% 48% 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Příloha č. 6: Návrh barevných reflektorů do výloh 

 
Obr. 1 Reflektor s barevnými fóliemi; zdroj: [32] 

 

 


