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Anotace 

Bakalářská práce „Návrh metody pro vytváření typologie návštěvníků restauračního 

zařízení s ohledem na produktovou strategii podniku (návrh metody a ukázka aplikace)“ se 

věnuje otázce explorace zákaznického trhu konkrétního kavárenského podniku. Cílem práce 

je provedení segmentace trhu tohoto podniku za účelem vytvoření klíčových východisek, 

která povedou spolu s dalšími dílčími informacemi k možnosti zvýšení objemu prodeje, 

v neposlední řadě je to i popis stávající klientely z nejrůznějších úhlů pohledu – teoretického, 

analytického a osobního.  

Práce se sestává ze tří celků – první, prezentovaný teoretickými východisky, je 

věnován různým metodám segmentace trhu, popisu chování zákazníka a modelu Importance 

Performance Analysis (IPA), druhý celek se zabývá popisem užitých metod zkoumání a ve 

třetím celku se přistupuje k samotné analýze. Ta kromě složitějších metod zahrnuje i popis 

obecných charakteristik proměnných, které byly použity v dotazníku. Za stěžejní část je však 

považována konečná segmentační analýza, která je v závěru spolu s dalšími výsledky analýz a 

výzkumných metod širším způsobem komentována. Z tohoto komentáře jsou následně 

vyvozována možná doporučení. 

 

Annotation 

The Bachelor Thesis A Suggestion of a Method for Creating the Typology of the 

Customers of a Restaurant, Regarding the Product Policy of an Establishment (A Suggestion 

of a Method and its Application) is focused on the question of the exploration of the customer 

market of a particular coffee house. The aim of the thesis is to provide the segmentation of the 

customer market of this enterprise in order to develop some key starting points which, along 

with other partial information, will lead up to the possibility of the increasing sales volume 

and finally, the aim is also to describe the current clientele from various points of view: a 

theoretical, an analytical and a personal one. 



 

The thesis consists of three parts – the first one, presented by theoretical standpoints, 

is dedicated to the various methods of the segmentation of the market, describing the 

customer behaviour and the Importance Performance Analysis (IPA), the second unit 

discusses the description of the research methods used and in the third unit there is conducted 

the analysis itself. Besides more complex methods, it also covers the description of the 

general characteristics of the parameters used in the questionnaire. However, what is 

considered to be fundamental is the final segmentation analysis, which is thoroughly 

commented in the conclusion along with other results of analyses and research methods. 

Possible recommendations are deduced from this commentary. 

 
 
Klíčová slova 
 
Zákazník, podnik, kavárna, segmentace trhu, segment, produktová strategie podniku, 

zákaznické chování, konkurenceschopnost.  

 

Keywords 
 
Customer, establishment, coffee house, segmentation of the market, segment, the product plan 

of a company, customer behaviour, competitive strength 
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PPRROOJJEEKKTT  BBAAKKAALLÁÁŘŘSSKKÉÉ  PPRRÁÁCCEE  

 
 
 

Předběžný název bakalářské práce 
 

Sociologický aspekt produktové strategie podniku v oblasti pohostinství  (případová studie) 
 

Úvod do problematiky a následná formulace problému 
 
Kapitalismus tak, jak ho známe dnes, by očima podnikatelů měl zajišťovat především 

svobodu trhu a rovné podmínky příležitostí. Dává tím tak šanci komukoli, kdo má chuť 
podnikat, aby se prosadil dle své píle a přičinění. Lidé, kteří nechtějí být závislí na výplatní 
pásce, kteří nechtějí být pouhými zaměstnanci ale zaměstnavateli a mnozí jiní nadšenci 
toužící prosadit se na vlastní pěst v činnosti, která je baví, tak kráčejí do vize světlé 
budoucnosti s nadějí splnění si svého snu. Kapitalismus však přináší i něco, co někteří 
považují za výzvu a jiní za hrozbu - konkurenci. Pomineme-li monopolní postavení podniků, 
je konkurence ohrožení/výzva, které/á dává šanci udržet se na trhu jen těm nejlepším.  
Tyto faktory platí o to více, čím více je trh nasycen a uspokojuje poptávku, tedy v mnohých 
sférách velmi aktuální problém zvláště pak u malých firem či podniků. 

Mým cílem je proto pomoci jednomu z těchto podniků, na který konkurence tlačí a to 
prostřednictvím segmentace trhu a následného vývoje produktové strategie opřené o širokou 
škálu poznatků. Onou firmou je podnik zabývající se pohostinstvím, konkrétně kavárna. Jak 
už vytyčený cíl napovídá, osa mé bakalářské práce nebude postavena na teoretickém bádání, 
ale na praktickém výzkumu, který bude ovšem v teorii zakotven. Bez teorie by nebylo praxe, 
bez praxe by ovšem teorie byla k ničemu.  

 
Stěžejní otázky 
 
Hlavní otázky, které se budu snažit dle výsledků výzkumu zodpovědět, jsou:  

1. Na jaké segmenty lze rozdělit potencionální trh? 
2. Na jakou cílovou skupinu zákazníků, odhalenou díky segmentaci, se zaměřit?  
3. Do jaké míry jsou uspokojovány potřeby a přání zákazníků vzhledem k aktuálnímu 

stavu a kde lze učinit zlepšení?  
4. Jak lze informace získané z výzkumu využít v produktové strategii podniku?  
5. Jak na problém uspokojování potřeb hledí zaměstnavatel potažmo zaměstnanci 

v kontrastu se zákazníkem?  
6. Jak se profiluje konkurenční pole a jaké jsou hlavní atributy jeho 

konkurenceschopnosti z pohledu zákazníků? 
 

Jak se promítám já jakožto sociolog do této práce, aneb kde je ono 
„sociologično“? 
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Vzhledem k praktickému pojetí bakalářské práce vidím přínos pro sociologii či ono 
„sociologično“ v uchopení celé problematiky. Výzkum bude veden skrze zákazníka coby 
dotazovaného a následně dán do kontrastu s názorem zaměstnavatele potažmo zaměstnanců. 
Předpokládám, že tak vznikne prostor pro sociologický posudek rozdílnosti či stejnosti názorů 
obou diferenčních skupin. Bohužel, poznatky z předešlých podobných výzkumů nejsou 
k dispozici, a tak se budu snažit vše podtrhnout poznatky o chování zákazníků a jeho 
specifikách.  

 
Komu tím prospěji? 
 
Výsledky práce budou určeny všem, kteří se zajímají o problematiku, kterou budu 

rozebírat a zkoumat, ale hlavně těm, kteří ji budou moci efektivně využít. Kromě podniku, 
kterému hodlám pomoci, mohou být výsledky mé práce nápomocny i ostatním podobným 
firmám, protože můj předpoklad je co možná největší možné zobecnění. Sociologie pak bude 
obohacena o jeden možný postup výzkumu aplikovaný právě na onu již zmíněnou firmu. 

 
Předpokládané metody zpracování  
 
Nutno podotknout, že celý výzkum bude případová studie. Abych mohl detailně 

specifikovat výzkumný problém, budu nucen seznámit se precizně s terénem. To všechno 
představuje přímý kontakt se zákazníky ale i se zaměstnavatelem a zaměstnanci. Proto užiji 
několik metod, které s výzkumem terénu přímo souvisí. Jako první bych začal s kvantitativní 
metodou, která spočívá v dotazníkovém šetření. Zákazníci by vyplňovali samoobslužný 
dotazník.  Potencionální zákazníky (jejich dostatečně reprezentativní vzorek získaný 
výpočtem výběrové chyby při užití různého počtu dotázaných) tj. obyvatele města, které čítá 
zhruba 6000 lidí, bych dotazoval také s ohledem na konkurenci a znalost potažmo návštěvnost 
podniku, ke kterému budu vztahovat výzkum. Během dotazníkového šetření bych započal i 
metodu kvalitativní spočívající v detailním zpracování interview se zaměstnavatelem a 
zaměstnanci. Získávaná data budu interpretovat, porovnávat mínění zaměstnanců a zákazníků 
a opírat o informace získané z teorií o chování zákazníka. Z toho všeho vzniknou doporučení 
konkrétního i obecného charakteru.  

 
Jakou předběžnou literaturu hodlám použít? 
 
Kotler, P.  (2001): Marketing management, Praha : Grada 
Zyman, S. (2005): Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali, Management Press 
Kotler, P.  (2005): Marketing v otázkách a odpovědích, Brno: CP Books, a.s. 
Kotler, P.  (2005): Marketing podle Kotlera; Jak vytvářet a ovládnout nové trhy, 
Management Press 
Grosová, S. (2004): Marketing principy postupy metody 
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-505-6/pages-img/003.html 

 
 

Mým konzultantem bude Mgr. Michal Osuský 
 
 
 

 .................................................. .................................................. 
 podpis studenta podpis konzultanta 
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1. PŘEDMLUVA 
 

Co je to podnikání? V ekonomii se podnikáním (taktéž nazývané firmou, společností 

popřípadě živností) rozumí legálně uznaný organizační celek navržený k poskytování zboží 

a/nebo služeb zákazníkům. (Jůzlová, Kočí, 2006) 

Pomineme-li pochopitelnou legálnost a organizační ucelenost, zůstanou nám výrazy 

zboží, služba a zákazníci. Přičemž první dva výrazy nemusí být nutně přítomny ve všech 

možnostech podnikání, kdežto zákazníci ano. Z toho vyplývá, že podnikání je nezbytně 

závislé na zákaznících.  

Jestliže se budeme dále zabývat zákazníky, zjistíme, že jich musí být tím více, čím 

nižší je objem nákupu zákazníků, aby podnik dosáhl zisku ke zvýšení bohatství jeho 

vlastníků. Taktéž frekvence návštěvnosti se nutně musí zvyšovat s nižší hladinou cen 

komodit. S touto nižší cenovou hladinou se zároveň zvyšuje i šířka sortimentu zboží, které je 

nabízeno. Těžko bude mít luxusní pražský autosalon za den ten samý počet zákazníků, kteří si 

koupí automobil, jako supermarket, v němž si zákazníci nakoupí chléb. Co si pod tím 

představit?   

Budeme-li specifikovat ono podnikání na oblast kavárenství na maloměstě čítajícím 

6000 obyvatel, musím konstatovat, že nutnost velkého množství zákazníků, zajišťujících 

zvýšení bohatství vlastníka/nájemce podniku, je vysoká! Zahrneme-li do úvahy i velký počet 

konkurenčních podniků, pak je tato nutnost ještě vyšší.  

Jak lze ovšem hodnotit dostatečnost klientely onoho podniku, konkrétně kavárny, 

kterou se budeme zabývat po zbytek práce? Je taková, že někdy se ve všední den pohybuje 

tržba pod tisícikorunou, což srovnáme-li s dobrou tržbou, která začíná dle vedení na 5000 Kč, 

je velmi neuspokojivý výsledek! Kde hledat chybu? Je to v důsledku malého počtu 

potencionálních zákazníků? Díky nedostatku peněz u zákazníků? V důsledku tvrdší 

konkurence? Můžou za to externí důvody, nebo je problém interní? Tyto otázky a užší 

spojitost s kavárnou, jejíž majitel je můj otec, jsou velkou motivací, která mě neodmyslitelně 

sepjala s tématem a cíli mé práce.  
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2. ÚVOD 

 

2.1. Cíle bakalářské práce 

Snahou této práce bylo dosáhnout několika různých cílů. Záměrem bylo provést 

exploraci: zjistit návštěvnost podniku, utvořit segmentaci zákazníků  podle projevů chování, 

postojů a demografických rysů spjatých s kavárnou. Spolu s výsledky dalších analýz a 

výzkumných metod vydedukovat možné závěry:  

1. Odhalit, jaké jsou největší problémy kavárny a jaká je jejich příčina 

2. Jakým způsobem zvýšit objem prodeje kavárny  

3. Jak zatraktivnit prostředí a přilákat větší počet návštěvníků 

4. Jaká restaurace je největším konkurentem kavárny 

5. Na jaký segment/y se zaměřit  

K výše zmíněným závěrům následně utvořit možná doporučení.  

K objektivnějšímu srovnání byla podniknuta i pozorování v konkurenčních podnicích 

ale i samotném podniku, který byl předmětem výzkumu. Dále byly provedeny i dva 

rozhovory. Data byla tedy získávána metodou pozorování, dotazování a rozhovorů. 

 

2.1.1. Výzkumné problémy  

Výzkumné problémy stejně jako výzkumné hypotézy nefigurují v celé práci příliš 

významně. Patří k postupům, které v dnešní době nepatří již mezi ty nejfrekventovanější. 

Proto na ně nebyl přikládán takový důraz. Dalším důvodem jejich nedůrazného využití byl 

charakter výzkumu. Ten je ryze explorativní tedy průzkumný, popisný. I proto lze považovat 

např. vytváření hypotéz za nestěžejní. Přesto několik příkladů, které byly brány v potaz, 

uvádím. 

Jaké jsou nynější požadavky a projevy zákazníků? Jaký je charakter návštěvnosti 

kavárny? Jaké jsou největší slabiny kavárny plynoucí z dotazování? Lze rozlišit u zákazníků 

určité charakteristické skupiny (segmenty) podle jejich projevů postojů, chování a 

demografických rysů? Jestliže ano, tak jaké jsou ony segmenty, jak je lze nejlépe definovat a 

na který z nich se zaměřit? 
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2.1.2. Výzkumné hypotézy 

Při sestavování dotazníku a následné analýze byly použity následující hypotézy: 

� Muži a ženy navštěvují kavárnu ve stejné míře. 

� Největší zastoupení zákazníků činí mladá generace do 20 let. 

� Největší podíl zákazníků je tvořen lidmi se středoškolským nejvyšším ukončeným 

vzděláním. 

� Podíl zákazníků ve všech příjmových kategoriích tak, jak byly nastaveny, je stejný. 

� Jestliže člověk uvedl něco, co by změnil v kavárně, pak to bude významně souviset i 

s jeho hodnocením celkové spokojenosti, doporučení kavárny i budoucí návštěvy. 

� Míra důležitosti jednotlivých důvodů návštěvy restaurace v obecné rovině, které 

budou zákazníkům udány, bude přibližně stejná. 

� V celkovém počtu konkurencí, které zákazníci uvedou vzhledem ke kavárně, se 

projeví pouze 1-2 jako dominantní, tj. nejvíce zastoupené v možných odpovědích.  

� Ti, co preferují kuřáckou místnost, navštěvují kavárnu méně než ti, kteří preferují 

nekuřáckou místnost. 
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3. CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT PŘEDEM 

 

3.1.  Segmentace trhu 

Na lidské a spotřební chování působí řada vlivů. Průnik těchto vlivů a konečný dopad 

do konkrétního kupního rozhodovacího procesu je však jedinečný – individuální. Začneme-li  

zkoumat tyto vlivy podrobněji, zjistíme, že výsledek těchto vlivů ve formě konkrétního 

projevu chování se mnohdy podobá chování jiného jedince. Tato podobnost je mnohými 

firmami velmi hledanou a využívanou hodnotou, umožňuje totiž racionální orientaci firmy 

v silném soutěžním prostředí a zároveň přivádí vyšší uspokojení potřeb určité skupiny 

spotřebitelů (Bártová, Bárta, & Koudelka, 2005) 

K tomu, aby se tyto podobnosti ve skupinách (segmentech) objevily, používají proto 

firmy tzv. „segmentaci trhu“ či jinak „identifikaci tržních segmentů“. V sociologii se de facto 

taktéž využívá segmentace a to díky clusterové analýze (K-Means Cluster Analysis 

v programu SPSS), která rozděluje respondenty podle odpovědí na určité celky (clustery), 

které jsou vnitřně homogenní a navzájem co nejvíce heterogenní.   

 

V dnešní době je možné konstatovat, že není podnikání (a podnikatele), kde by se 

segmentace trhu tím či oním způsobem neprojevila. Již rozhodnutí, v jaké podnikatelské 

oblasti působit, znamená řešit segmentační problém (např. Prahnou zdejší lidé po klasické 

hospodě nebo by dali přednost luxusní restauraci?). Důležité je tedy vymezit trh, na kterém 

chceme působit. Segmentace jde však ještě dál, nestačí totiž jenom vymezení nějakého trhu, 

který oslovíme, ale velmi důležitou roli hraje i popis a rozebrání struktury onoho trhu. Tato 

strukturace se zpravidla označuje jako „Segmentace spotřebního trhu“. Je charakteristická 

dvěma hlavními podmínkami: 

 

• Spotřebitelé uvnitř segmentu jsou si co nejvíce svými tržními projevy na daném trhu 

podobní – homogenita segmentů 

• Tržní projevy různých segmentů jsou na daném trhu navzájem co nejvíce odlišné 

heterogenita segmentů  

 

Tyto podmínky lze v sociologii srovnat s tvorbou strat u stratifikovaného výběru.  
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Jako další předpoklady lze uvést: a) dostatečnou velikost segmentu b) dostupnost 

médii a marketingovými nástroji c) měřitelnost d) akceschopnost segmentu.  (Bártová, Bárta, 

& Koudelka, 2005) 

 

Pokud nejsou splněny dvě výše zmíněné hlavní podmínky, nebo nejsou uspokojivě 

zajištěny výše zmíněné předpoklady, nebo nebyla-li segmentace spotřebního trhu vůbec 

provedena, lze hovořit o tzv. „hromadném marketingu“. Pro tuto tržní strategii je typické, že 

„se prodejce zabývá hromadnou výrobou, hromadnou distribucí a hromadnou propagací 

jednoho výrobku (lze i více) pro všechny zákazníky“. (Kotler P. , 2001) 

Výhody tohoto typu marketingu spatřují jeho zastánci ve vytváření největšího 

potencionálního trhu, což do jisté míry snižuje náklady spojené s různorodostí zaměření. Tato 

úspora se promítá do nižších cen nebo do dosažení vyšších zisků. Dnešní doba však přináší 

dvě základní překážky hromadnému marketingu  

� Převahu nabídky nad poptávkou 

� Soutěžní prostředí   

(Bártová, Bárta, & Koudelka, 2005) 

„Neustálé rozšiřování řady produktů a konkurentů způsobuje, že není nedostatek 

produktů, ale zákazníků. Ze zákazníka to dělá Krále.“  (Kotler P. , 2005) Proto je v dnešní 

době „hromadnost“, která nemá jasnou diferenciaci, cíl, strategii ani orientaci na zákazníka, 

neefektivní mrhání času.  

Grosová uvádí, že segment je kategorie relativní, jeho význam pro podnik je však 

čistě praktický. Pokud je správně vyčleněn a následně respektován v rámci marketingových 

akcí, musí vést u subjektu, který inicioval specifikaci segmentu, ke zlepšení situace na trhu. 

Účinky celého postupu se však projeví až v určitém časovém horizontu (Grosová, 2002). 

Proto je dobré brát na možnost segmentace trhu jakéhokoli podniku patřičný zřetel. 

Její proces je koncipován do čtyř fází: 

 

1. Vymezení daného trhu 

2. Postižení významných kritérií 

3. Využití významných kritérií (vlastní odkrytí segmentů) 

4. Rozvoj profilu segmentů 
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Po těchto fázích přichází na řadu další dva nezbytné kroky, které pracují již 

s odhalenými a dokonale popsanými segmenty: 

5. Volba jednoho nebo několika tržních segmentů vhodných pro 

vstup/oslovení 

6. Specifikace klíčových vlastností produktu/ů či služeb a jejich sdělení 

zákazníkům (tržní umísťování)  

 

3.1.2. Fáze segmentace trhu  

 

3.1.2.1. Vymezení daného trhu 

Jde o charakteristiku tržního prostoru, ve kterém hodláme odkrývat tržní segmenty. 

Rozměry, které souvisí s tímto vymezením, by se daly shrnout do dvou základních bodů:   

 a) kategorie produktu + její hladina  

 b) geografický popis.  

Lze však užít i další rozměry, a sice typ zákazníka a druh uspokojované potřeby.  

Abychom konkretizovali vymezení trhu přímo na podniku, ve kterém bude 

segmentace prováděna tj. Kavárně U Starého mostu v Týně nad Vltavou, řekněme si, že 

kategorií produktu, která byla uvedena jako první vymezující prvek, je veškerý sortiment 

zboží nabízený v kavárně. Tímto rozhodnutím se částečně eliminuje možnost proniknout do 

nitra nabídky a odhalit detailní potřeby zákazníků, ovšem na druhou stranu se tento 

nedostatek kompenzuje odkrytím obecné roviny potřeb, v níž spatřuji hlavní východisko pro 

budoucí detailnější zpracování (magisterská diplomová práce), k němuž nedošlo z důvodu 

celkové náročnosti výzkumu (shromáždit velké množství dat – 2 až 3 stovky dotazníků) a 

časové tísni.  

Geograficky lze klientelu vymezit na zákazníky kavárny tj. hlavně obyvatele Týna 

nad Vltavou, dále pak nejbližší okolí Týna nad Vltavou (Vltavotýnsko) a rekreanty či turisty, 

kteří zavítají do kavárny. Takto vymezený prostor je v rámci exaktnosti výzkumu vcelku 

široce pojatý, a proto byl velký důraz kladen na metodiku výběru respondentů. 

 

3.1.2.2. Postižení významných kritérií 

Způsobů, jakými je možné seskupovat spotřebitele podle některých jejich podobných 

rysů či projevů, je mnoho. Z těchto možností se volí taková kritéria, „která vedou k nejlepším 

splněním podmínek homogenity a heterogenity“. Abychom dostatečně ilustrovali ona kritéria, 
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uvedeme si tabulku segmentačních kritérií na spotřebních trzích. (Bártová, Bárta, & 

Koudelka, 2005) 

 

Tabulka 1 Postižení významných kritérií 
kritéria tržních projevů (vymezující proměnné) 

Příčinná (důvod chování) kritéria užití (popis chování) 

očekávaná hodnota uživatelský status 

vnímaná hodnota míra užití 

příležitosti věrnost 

postoje, preference difúzní proces 

  způsob užití 

kritéria popisná - založená na charakteristikách (vysvětlující proměnné) 

Tradiční psychografická kritéria - netradiční 

demografická sociální třída (v širším pojetí) 

etnografická životní styl 

fyziografická osobnost 

geografická   

kritéria reakcí na marketingové nástroje 

proměnné mediálních reakcí 

reakce na ceny 

reakce na nástroje podpory prodeje 

proměnné nakupování 

 

Detailněji si rozebereme pouze ty postupy, které byly využity v segmentačním 

výzkumu kavárny. 

 

 Tradiční segmentační postupy  

Tradiční z toho důvodu, že jsou poměrně dobře uchopitelné a zjistitelné, používají se 

nejčastěji, ale přesto skrývají jedno úskalí a tím je jejich příliš obecná rovina. Proto bývají 

mnohdy obohacovány o další výše zmíněná kritéria. V našem konkrétním případě byla 

použita pouze demografická segmentace – pro upřesnění „věk“ zjišťovaný z roku narození a 

následně dle 25., 50. a 75. percentilu kategorizovaný do čtyř věkových kohort. Dále pak 

„pohlaví“, „nejvyšší získané ukončené vzdělání“ a „celkový hrubý měsíční příjem“ 

kategorizovaný do čtyř intervalů zjištěných podle průměrného měsíčního hrubého příjmu 

v Týně nad Vltavou, k jehož výpočtu se dostanu později v souvislosti s popisem dotazníku.   
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 Netradiční–psychografické segmentace  

Přejdeme-li k netradiční – psychografické segmentaci, je nutné konstatovat, že  

z psychografických kritérií nebylo v tomto výzkumu použito ani jediné. A to z několika 

důvodů: podíváme-li se na první kritérium „sociální třída“ dostaneme se k úskalí subjektivity 

názoru. Pozastavili bychom se u kritéria „životní styl“, ačkoli nebylo použito pro jeho 

dotazovací náročnost, a uvedli si pro zajímavost příklad. V roce 2000 bylo na základě 

výzkumu agentury AISA ve spolupráci s Leo Burnett Advertising odkryto 11 životních stylů, 

z nichž například cituji styl „Podnikavec“: „Podnikavec podniků. Podniká zajímavé cesty, 

podniká túry na horském kole, rafty v Alpách, tahy s kamarády a samozřejmě také podniká 

v nějakém tom oboru, pokud není zaměstnán jako manažer. Možná to dotáhne daleko, ale teď 

se soustřeďuje spíše na radostnější stránky života“. (Tuček, Friedlanderová, & MEDIAN, 

2000) 

 

 Segmentační kritéria tržních projevů  

Při segmentaci podle chování, neboli specifických tržních situacích, segmentujeme 

podle toho, jak spotřebitel výrobek (službu) zná, kupuje, užívá, proč jej kupuje, užívá, jaké 

k němu zastává postoje. Základem je vazba na konkrétní kategorii výrobku či značku. 

Segmentace podle chování má 2 základní polohy: 

• Kritéria založená na důvodech (otázka proč) 

• Kritéria založená na popisu chování (otázka jak) 

 

Začněme kritérii typu PROČ, na první místo dle důležitosti bychom umístili 

„segmentaci dle postojů“. Ta bude hlavní páteří segmentace, jež je cílem této práce. Dále 

bude použita „segmentace podle očekávané hodnoty“ a „podle vnímané hodnoty“, ovšem ne 

přímo pro účely segmentace, nýbrž pro tzv. Importance performance analysis (IPA)– viz 

dotazník. „Segmentaci podle příležitostí“ – kontexty možného užití výrobku nebyly 

považovány za natolik důležité, aby byly začleněny do dotazníku.  

Přejdu-li ke kritériím typu JAK, bylo využito „uživatelského statutu“ a to ve formě 

dotazu na počet jídel, které si respondent dal a stupeň preference toho či onoho produktu či 

služby. Toto však více souvisí se segmentací dle postojů. Dále je snahou postihnout „míru 

užití“, „věrnost“ a „znalost produktů, značek“ – ta byla převedena do formy znalosti 

konkurence. Na konec nebyla v této práci využita, z důvodů obtížné a ne příliš signifikantní 

výpovědní hodnotě. Dle Kotlera existují 4 typy statusu věrnosti (Kotler P. , 2001): 
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� Kmenoví příznivci: zákazníci preferující pouze jednu značku 

� Vícenásobní příznivci: 2-3 značky 

� Proměnliví příznivci: přechod od jedné k druhé značce 

� Nestálí zákazníci: nejsou věrni žádné značce 

Kritérii reakcí na marketingové nástroje se nebudeme zabývat, protože do nynější 

doby žádné takové nebyly (média, nástroje podpory prodeje atd.) 

V souhrnu typů či souborů kritérií segmentací nalezneme dva základní:  

a) vymezující  

 b) popisující či vysvětlující.  

Z těchto dvou souborů bylo v této práci použito jedno dominantní kritérium 

(postojové a demografické). Je nezbytné užít z obou souborů alespoň jedno kritérium, protože 

se vzájemně doplňují a vysvětlují. Nejdříve se rozhodneme, jaké vymezující proměnné 

zapojíme do segmentace a posléze se snažíme zjistit, jaká popisující či popisná kritéria mají 

na vymezující proměnné nejsilnější vazbu. 

 V tomto případě byla volba v oblasti vymezujících kritérií problematická, nakonec 

bylo rozhodnuto pro preferenční a behaviorální otázky uspořádané do sémantického 

diferenciálu (viz popis dotazníku), které odpovídají postojové segmentaci. Ta byla vybrána 

z důvodu, aby nejlépe vystihla zákazníkovo opravdové chování.  

Výběr postojové segmentace lze ospravedlnit i Teorií odůvodněného chování (TRA – 

Theory of Reasoned Action). Ta patří právě do oblasti postojů, přesněji vysvětluje vztah mezi 

postoji a chováním. Podle této teorie je lidské chování určováno postoji a subjektivními 

normami (Fishbein, Ajzen, 1975). Člověk se obvykle chová určitým způsobem, protože má 

nějaký záměr, ke kterému dospěl zvážením dostupných informací. Tyto informace pochází 

právě ze dvou hlavních zdrojů, kterými jsou: a) vlastní postoje k určitému chování 

(očekávaný výsledek a hodnota, kterou tomuto výsledku přisuzuje), b) subjektivní normy 

(jaké chování vnímá jednotlivec jako normu danou jeho okolím, sociální tlak). (Hayes, 2000)  

Jako popisné kritérium poslouží demografická charakteristika. 

 

3.1.2.3. Užití významných kritérií k postižení odkrytí segmentů  

Jestliže víme, jaké dimenze či kritéria jsou základem odlišného chování různých 

spotřebitelů, použijeme je k odkrytí segmentů. Rámcově lze využít některou z následujících 

cest:  
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1. Apriori segmentace 

Předem se rozhodneme pro jedno z kritérií, které určí příslušnost k segmentu. 

V zásadě mohou nastat dvě situace: 

a. Víme předem, kolik segmentů získáme. Při užití jednoho základního vymezujícího 

kritéria s pevnou a konečnou škálou (silní – průměrní – podprůměrní uživatelé → 3 

segmenty) či navzájem se vylučujícími polohami. 

b. Apriori volba jednoho vymezujícího kritéria, které samo o sobě je vícerozměrné, 

nevede bezprostředně k tomu, jaký bude počet segmentů. 

2. Post hoc segmentace 

Počet segmentů není předem dán. Při odkrývání segmentů se sledují vazby mezi 

významnými kritérii, prověřují se jejich kombinace a následně se volí ta, která poskytuje 

takové segmenty, které nejlépe vyhovují podmínkám homogenity a heterogenity.  

V tomto případě bude použita druhá varianta tj. post hoc segmentace, ke které bude 

použita clustrová analýza typu K-means. Ta sice vyžaduje zadání počtu clusterů (v našem 

případě je možno označit je jako segmenty), ale tuto cifru lze měnit a to podle výsledků 

z analýzy rozptylu (ANOVA v SPSS) a také vkládaných proměnných. Je tu také možnost 

vkládat obé kritéria tj. jak demografické kritérium zahrnující pohlaví, věk, příjem atd. tak i 

postojové kritérium vyjádřené více než 20 otázkami uspořádanými do sémantického 

diferenciálu.  

 

3.1.2.4. Rozvoj profilu segmentů  

V této fázi doplňujeme pohled na segmenty o další užitečné informace vzhledem 

k dalším projevům spotřebního chování segmentů (např. sledování médií). V této práci to 

bude hlavně z pohledu pozorování, osobních zkušeností a rozhovorů. 

Proces či metodologii segmentace nastíníme v metodologické části práce. 

 

3.2. Consumer behaviour – kupní rozhodování 

Začneme-li kupním rozhodovacím procesem, už americký ekonom a psycholog 

Katona charakterizoval dvojí typ rozhodování spotřebitele: 

� Pravé rozhodování, které probíhá zpravidla u zboží investičního charakteru a je 

doprovázeno: 

o Vědomým a systematickým získáváním informací o produktu   

o Opakovaným porovnáváním s konkurenčními produkty 
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o Aktivitou v přípravním chování – spoření nebo volba jiných 

rozpočtových možností 

o Prožíváním budoucí spotřeby 

� Návykové rozhodování, probíhá obvykle podle zjednodušeného schématu, 

přičemž zákazník využívá předchozích zkušeností – zjednodušení procesu 

rozhodování. 

Tyto dva typy jsou však jen krajní konstrukty. Konkrétní rozhodovací proces má blíže 

k jednomu či druhému pólu. K rozhodování také výrazně přispívá, dle poznatků z analýz, 

osobní profil vlastností jednotlivce např. IQ. 

Zaměříme-li se na konkrétní kupní rozhodovací proces spotřebitele či zákazníka, 

můžeme ho rozčlenit nejlépe do pěti fází: 

1. rozpoznání problému 

2. hledání informací 

3. hodnocení alternativ 

4. kupní rozhodnutí 

5. chování po nákupu 

Nyní si rozebereme každou fázi zvlášť. 

 

3.2.2. Rozpoznání problému  

Rozpoznání problému je spojeno s okamžikem, kdy si jedinec uvědomí rozdíl mezi 

očekávaným a požadovaným stavem. Problém se může dostavit díky nepříznivé změně 

současného stavu, anebo díky zvýšení úrovně požadovaného stavu.(Bártová, Bárta, & 

Koudelka, 2005) 

 Ke konkretizaci těchto dvou možností na příkladu kavárny, kde byl prováděn 

výzkum, by se dalo říct,  že první možnost se projevuje prostou tužbou jít na večeři, posedět 

s přáteli atd. Naproti tomu druhá možnost by mohla být zajímavější v tom, že sama podněcuje 

spotřebitele/zákazníka k tomu, aby jednal a navštívil podnik (kavárnu), protože ta nabízí něco 

nového, atraktivního, netradičního, něco, co přiláká pozornost.  

Samozřejmostí je, že aktivace rozpoznání problému v sobě skýtá i některé problémy 

jako je například možnost návštěvy konkurence či záměrně zveličený rozpor mezi skutečným 

a požadovaným stavem. 
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3.2.3. Hledání informací  

Hledání informací je bezprostřední následek rozpoznání problému. Jde jednak o 

vnitřní hledání, kdy si oživíme informace, které už máme uloženy v paměti a také o vnější 

hledání informací a to buď pasivní či aktivní formou.  

Existuje několik oblastí zdrojů informací. Například zdroje referenčního okolí, 

neutrální zdroje, které jsou vnímány jako nezávislé a tudíž objektivnější. Dále pak můžeme 

rozlišit zdroje vnějšího hledání v okruhu marketingového mixu. Tam patří například kontakt 

s prodavačem či servírkou či neosobní: reklamní informace, inzeráty, šoty, prospekty, 

novinová inzerce atd. Za opravdu důležitý zdroj můžeme také považovat osobní zkušenosti. 

(Bártová, Bárta, & Koudelka, 2005) 

 Během rozhovoru bylo zjištěno, že tento zdroj byl hlavním, na který se zaměřil 

majitel kavárny. Proto se snažil, aby osobní zkušenost zákazníků z kavárny byla co nejlepší.  

Rozsah hledání informací má ovšem své hranice. Ty mohou být ukotveny jak 

předchozí zkušeností, tak vnímaným rizikem, které je spojeno s náročností jak finanční, tak 

funkční či fyzické, sociální nebo psychologické. Základní vztah je přímá úměra mezi 

rozsahem hledání a mírou vnímaného rizika. Na rozsah hledání má dozajista také vliv tržní 

prostředí, charakteristika výrobku či služby, situační proměnné i predispozice spotřebitele či 

zákazníka. Bylo zjištěno, že rozsah hledání klesá s rostoucím věkem, ženy vyhledávají více, 

vyšší vzdělání přináší vyšší náročnost hledání atd. (Bártová, Bárta, & Koudelka, 2005) 

 

3.2.4. Hodnocení alternativ 

Přejdeme-li k třetí fázi, zjistíme, že člověku se naskytuje téměř vždy několik 

možností výběru, proto hovoříme o hodnocení alternativ. Při vlastním rozhodování o výběru 

konečné alternativy pro nákup jde o výběr typu výrobku a hodnocení a rozhodování uvnitř 

výběrového souboru. (Bártová, Bárta, & Koudelka, 2005) 

V případě kavárenského prostředí se ani tak moc nerozhoduje o typu výrobku 

(značka, typ), ale spíše o tom, jaký podnik či typ podniku navštívit. Bude to kavárna, 

restaurace, hospoda nebo bar? 

 Rozlišujeme několik výběrových okruhů (souborů). Prvním z nich je vybavený 

soubor (awareness set), dále rozlišujeme uvažovaný soubor (výběrový, aktivní – evoked set), 

netečný soubor (inert set) a odmítaný soubor (inept set). (Bártová, Bárta, & Koudelka, 2005) 

Pokud se dostatečně dobře dokáže profilovat uvažovaný soubor (evoked set), přejde 

zákazník k výběru značky, produktu či v našem případě restaurace či typu restaurace. 

V průběhu rozhodování spotřebitele se sleduje jistý rozhodovací postup zákazníka – 
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„biorytmus“. Většinou nemá formalizovanou podobu, jde spíše o rámcový obrys. Lze ho však 

rozdělit do dvou základních alternativ – „nekompenzační“ a „kompenzační“. Jak už názvy 

napovídají, první možnost skýtá zhodnocení, kdy jedno kritérium a jeho přednosti nemohou 

vykompenzovat/vyrovnat případné nedostatky kritérií jiných. V případě kompenzačního 

rozhodování, hodnocení nevýhody v některých vlastnostech mohou být v očích spotřebitele 

vyrovnány přednostmi v kritériích jiných.  

Při hodnocení, kterou variantu zvolit se uplatňují takzvané kognitivní rozhodovací 

programy. Ty se rozdělují na 2 typy:  

 a) vyhodnocovací programy založené na bodovacím systému (vzpomeňme na dílo 

Karla Engliše „Teleologie jako forma vědeckého poznání“1) či přidělování procentuálního 

ohodnocení.  

b) výběrové programy, které jsou založeny na komparativním přístupu a slouží 

k výběru produktu z více alternativ.  

 

3.2.5. Kupní rozhodnutí 

Zhodnocením potažmo výběrem jedné z alternativ se dospívá ke kupnímu 

rozhodnutí. Tato čtvrtá fáze kupního rozhodovacího procesu přináší promítnutí předchozích 

kroků spotřebitele do vlastní nákupní akce tj. nákupu či návštěvy restaurace a útraty v ní. 

Nákupnímu rozhodnutí však předchází nákupní záměr, který nemusí být identický 

s nákupním rozhodnutím. Mezi těmito fázemi figurují „postoje ostatních“(celkové sociální 

prostředí), „situační faktory“ a „vnímané riziko“. Když pomineme vnímané riziko, které bylo 

vysvětleno již dříve v souvislosti s hledáním informací, je nutné zmínit se o situačních 

faktorech. Jedním z nich je sortiment a jeho šířka. Dále pak merchandising, což znamená 

způsob vystavení zboží či způsob uspořádání obchodu apod. Důležitým faktorem je taktéž 

atmosféra obchodu a personál. Souhrnně lze tyto faktory nazvat „obchodním prostředím“. 

(Bártová, Bárta, & Koudelka, 2005) 

V případě tohoto výzkumu bylo prostředí, konkrétně v kavárně, jedním z hlavních 

témat dotazníku, posloužilo i k tvorbě segmentů. 

Co se týče samotného nákupního procesu či akce, naskytuje se několik možností 

rozhodnutí: „Nákup“, „odložení nákupu“ nebo „odmítnutí nákupu“. 

 

 

                                                      
1 http://www.euroekonom.cz/osobnosti.php  
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3.2.6. Ponákupní chování 

Přejdu-li k poslední fázi z oněch pěti, je jí ponákupní chování. Tento proces se 

projevuje vlastním užitím výrobku. V případě kavárny či jiného kavárenského nebo 

restauračního prostředí podobného typu je to okamžitá spotřeba produktů, které si zákazník 

objedná. Ústřední roli zde sehrává spokojenost zákazníků vyplývající z porovnání a vlastního 

užití. Pokud je kladná, následuje předpoklad  

a) věrnosti výrobku/firmě atd. Ten přináší 4 významné výhody –  

1) věrnost je záměrná (nenáhodná) 

                    2) trvá v čase 

                    3) je založena na výběru z alternativ 

                    4) je funkcí psychologického (hodnotícího) procesu 

b) generalizace: zákazník nakupuje i další výrobky firmy, je ochoten experimentovat. 

c) kladné „Slovo-z-úst“, což znamená doporučení či pozitivní reakce, která je vedena 

k dalším zákazníkům. 

Pokud je však spokojenost záporného charakteru, následuje zpravidla  

a) změna značky tzv. brandswitching,  

b) diskriminace – spotřebitel nejen že nekoupí příště daný výrobek firmy, ale ani jiné 

výrobky oné značky. V případě kavárenského či restauračního prostředí to znamená odmítnutí 

dalších produktů a vyškrtnutí pohostinského podniku z návštěvnosti.  

c) záporné „Slovo-z-úst“.  

Existují faktory, které posilují spokojenost ale i disonují. Jedním z posilujících 

faktorů je například „kvalitní informace“, „kvalitní servis“, „odpovídající komunikace“ o 

rysech výrobku atd. V poslední době se ukazuje, že velký vliv má nejen poskytování toho, co 

zákazník očekává, ale hlavně „poskytnutí nadstandardní péče“ konkrétně ve formě služby. 

Proto se na nadstandardní péči o zákazníka a ne pouze základní očekávanou šířku služeb a 

zboží soustředí stále více firem. Z disponujících faktorů, které vyvolávají spíše nespokojenost 

zákazníka, lze zmínit: „více možných alternativ“, „nemožnost vyzkoušet výrobek“, zajímavá 

je i „dobrovolnost koupě“, kdy zákazník, který není tlačen okolnostmi ke koupi, hodnotí tuto 

přísněji a jeho případná nespokojenost se tím zvyšuje. Při nátlakové koupi se případná 

nespokojenost svaluje na samotný nátlak a tím se kompenzuje.(Bártová, Bárta, & Koudelka, 

2005)  
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3.2.7. Typy kupních rozhodovacích procesů 

Uvedených pět fází kupního rozhodovacího procesu je třeba brát jen jako určitý 

modelový a tudíž zjednodušený pohled. Ve skutečnosti se fáze mohou prolínat a překrývat. 

Zároveň ne každý nákup znamená absolvování všech fází v plné míře. Zejména při nákupu 

zboží, které spotřebitel dobře zná, které nakupuje běžně, které není spojeno s velkým rizikem, 

se snižuje rozsah zejména druhé a třetí fáze (víceméně tyto fáze mizí). Jde o rutinní, zvykové 

kupní rozhodování. Na podobné bázi je založeno i impulsivní kupní chování, spotřebitel však 

nejedná rutinně ale spíše ze zvědavosti, náhle – impulsem.  

Pro zboží nakupované občas, kdy spotřebitel zná danou výrobkovou kategorii, ale 

rozhoduje se mezi nevyzkoušenými výrobky, je spíše typický bohatší rozhodovací proces. Jde 

o omezené řešení problému.  

V plné míře jsou všechny fáze zastoupeny u výrobků, produktů s nízkou frekvencí 

nákupu, s vysokou cenou, velkým vnímaným rizikem. Jde o rozšířené rozhodování, firma by 

v takovém případě měla poskytovat co nejúplnější informace o své nabídce. 

Velký vliv sehrává taktéž zaujetí pro nákup (purchase involvement) a zaujetí 

samotným výrobkem (produkt involvement). To, zda člověk jedná racionálně tj. řídí svou 

koupi a veškeré fáze rozumem, nebo dává na své pocity, emoce či pohnutky, také mnohdy 

diametrálně odlišně určuje výsledek koupě.  (Bártová, Bárta, & Koudelka, 2005) 

 

3.3. K čemu slouží a co obnáší analýza IPA?  

Analýza IPA (Importance performance analysis) do češtiny nejlépe přeložená jako 

„Analýza důležitosti a provedení“ bude součástí celkové analýzy dotazníkového šetření. Jejím 

úkol spočívá v postihnutí toho, jaké aspekty jsou pro zákazníky kavárny důležité a na jaké 

úrovni jsou tyto aspekty ve srovnání s konkurencí.  

Analýza IPA by se dala nejlépe popsat definicí, kterou ve své práci “The 

Importance-Performance Matrix as a Determinant of Improvement Priority” použil americký 

marketingový odborník N. Slack (1991). Ten uvádí, že model IPA „uvažuje vztah mezi 

důležitostí a provedením či uspokojením z výrobku a teoretizuje, že úrovně provedení 

konkrétních atributů produktu by měly být proporční úrovním jejich důležitosti“. Tato 

technika identifikuje silné a slabé stránky trhu nabízejíce 2 kritéria, která jsou důležitá pro 

zákazníka – míra důležitosti daného atributu produktu či služby a míra provedení či 

uspokojení tímto atributem produktu či služby.  
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Užitím průměrných hodnot či mediánů atributů, které jsou měřeny, lze sestavit graf IPA – 

obrázek č. 1, ten dobře vystihuje jednotlivé bloky grafu. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vertikální osa y zajišťuje průměrné hodnoty důležitosti (importance) atributů a 

horizontální osa x poskytuje průměrné hodnoty provedení či uspokojení (performance) 

atributů. Celý graf je rozdělen na 4 bloky.  

Blok A (concentrate here) představuje oblast, na kterou je zaměřena v modelu IPA 

největší pozornost. Tam se totiž vynáší důležité atributy, jejichž provedení či uspokojení jimi 

je nízké. V bloku B (keep up the good work) se vyskytují atributy, které jsou pro respondenty 

důležité a zároveň splňují očekávání a provedení. Blok C (low priority) pak představuje 

atributy s nízkou důležitostí a zároveň nedostatečným provedením, proto je priorita těchto 

atributů nízká. Konečně poslední blok D (possible overkill) je doslova „možná ničivá síla“, 

což znamená, že důležitost pro zákazníky je nízká, ale provedení je na vysoké úrovni – přesto 

zbytečné. (Slack, 1991) 

   

 
 
 
Extremely important    

A. Concentrate here    B. Keep up the good work 
         

        
Fair performance 

     

Excellent 
performance 

         
C. Low priority    D. Possible Overkill 
   Slightly important    

Obrázek 1 (Martilla, James, 1977) 
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4.  VÝZKUMNÁ ČÁST  
 

Pro splnění výzkumných cílů, jež byly následně přetvořeny do výzkumných otázek, 

bylo potřeba provést několik dílčích výzkumů. Syntézou výsledků těchto výzkumů by měla 

být dosažena odpověď na stanovené otázky.  

První a současně nejdůležitější výzkum se uskutečnil metodou dotazníkového šetření 

přímo v kavárně. Tato metoda vyžadovala dotázat relativně velké množství konkrétních 

zákazníků kavárny, kteří byli vybíráni během 14 dnů. Po celou tuto dobu probíhala i druhá 

metoda výzkumu, která spočívala v pozorování kavárenského prostředí, konkrétně chování 

personálu a jejich zaměstnavatele (paní E.). Tato metoda byla současně použita i 

v konkurenčních podnicích. Třetí metodou výzkumu byl rozhovor a to s majitelem kavárny a 

její nynější nájemnicí.  

  Tyto 3 metody měly poskytnout nejobjektivnější pohled na dosažení výzkumných 

cílů. Proto na následujících řádcích rozveďme jednotlivé metody do větších detailů.  

 

4.1. Popis analyzované kavárny 

Nejdříve si však popišme kavárnu, které se celý výzkum nejvíce týká. Je velmi 

důležité podchytit základ budoucí interpretace výsledků a analýz, který spočívá právě 

v pochopení kontextu celé kavárny. 

 

4.1.1. Lokalizace 

Kavárna se nachází v jihočeském městečku, Týně nad Vltavou, 35 kilometrů severně 

od Českých Budějovic. Je situována v blízkosti pěší zóny poblíž Starého mostu, s velkolepým 

výhledem na protékající Vltavu. Její potencionální nevýhodou může být větší vzdálenost od 

turistického centra města, tedy náměstí Míru. Umístění v porovnání s konkurencí nejlépe 

vystihuje mapa s popisky, která je součástí příloh (Příloha číslo 2).  

 

4.1.2.  Interiér  

Přejděme přímo k popisu kavárny, ta se nachází nad cukrárnou v prvním poschodí a 

vstup do ní je umožněn přes točité schodiště. Zákazník tedy musí nejdříve vstoupit do 

budovy, projít okolo cukrárny a vyjít nahoru do kavárny. Cukrárna je oddělený provoz, který 

má ovšem shodného majitele, tedy pana B. 
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 Poloha v prvním patře budovy skýtá výhody i nevýhody. Překonat schodiště totiž 

může být pro starší osoby někdy problém, a proto nemusí kavárnu navštívit. Naproti tomu 

vyšší poloha kavárny skýtá možnost lepšího výhledu na řeku a parkové prostředí. Celý prostor 

kavárny je rozdělen na dvě části – původní a dostavbu. Právě tato dostavba je typická svojí 

z větší části prosklenou stěnou.  

Zabývat se detailnějším rozmístěním stolů, židlí či baru zde není nutné.  

 

4.2. Popis struktury dotazníku 

 

4.2.1. Základní schéma dotazníku 

Po úvodním oslovení dotazník tvoří 5 bloků otázek – A, D, K, S a O.  

Blok A slouží k úvodnímu získání informací týkajících se obecně návštěvnosti, proto 

bylo použito první písmeno abecedy. Posléze přechází ke konkrétní profilaci zákazníků dle 

jejich postojů.  

Po získání stěžejních informací plynoucích z postojů zákazníků následuje oddechová 

otevřená otázka Bloku D, která je jako celý blok zaměřena na důvody příchodu do restaurace. 

Zákazník v ní může udat jakýkoli počet nejrůznějších důvodů. Tím je uveden do další oblasti 

dotazování a přitom na něj nejsou kladeny velké nároky na přesnost odpovědi. Zároveň je 

získáno počáteční spektrum nejrůznějších důvodů.  

Blok K vychází ze stejného principu, jako blok D. Začíná otevřenou otázkou, která 

požaduje vyjmenovat největší konkurenty kavárny, proto písmeno K, a přechází k uzavřeným 

otázkám vyžadujícím konkrétní odpověď.  

Blok S pak tvoří závěrečné „spokojenostní otázky“, tedy otázky zaměřené na zjištění 

celkové spokojenosti, možnosti doporučení a opětovné návštěvy. Ty jsou uvedeny na závěr 

dotazování, které se týká samotné kavárny. Na závěr proto, že nepřímo shrnují a celkově 

sumarizují celý dojem z návštěvy kavárny.  

Zcela poslední blok tvoří otázky O, tedy osobní údaje. Ty zahrnují nejdůležitější 

demografické údaje, bez kterých by výzkum neměl smysl. Jsou jimi věk, příjem, vzdělání a 

pohlaví respondentů. 
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4.2.2. Detailní popis celého dotazníku 

V úvodu následuje hned po oslovení omluva za vyrušení, dále představení se jako 

student FSV UK, požádání o spolupráci na výzkumu spokojenosti zákazníků restaurace 

s cílem do budoucna zlepšit poskytované služby.  

Pokud respondent neodmítne, následuje přechod k úvodnímu bloku otázek typu A. 

Ty jsou obecně zaměřeny na charakter návštěvnosti kavárny, následně však přecházejí do 

preferenčních a behaviorálních otázek.  

Otázka A1 se ptá na uvedení přesného počtu návštěv kavárny, které zákazník provedl 

během posledních třech měsíců, 90 dní tj. od začátku ledna do doby dotazování (od 2. dubna). 

Otázka A2 vyžaduje uvedení přesného počtu návštěv, ve kterých si respondent dal jídlo 

(nepočítal se dezert jako například pohár apod.) Otázka A3 byla zaměřena na udání celkové 

útraty za jednotlivce tj. součtu útrat za všechny návštěvy kavárny během oněch posledních 3 

měsíců.  

Otázka A4 už přechází ke konkrétním postojům/preferencím respondentů. Je 

rozdělena do 15 podotázek, které jsou koncipovány formou sémantického diferenciálu2. Po 

respondentovi je přímo vyžadováno, aby uváděl možnosti obecné tj. hlavní či dominantní 

preference. Velký důraz byl kladen na neutralitu dotazování, tj. nedoporučování ani jedné 

z možných odpovědí.  

U třetí podotázky se zastavíme, neboť může vyvolat diskusi. Záleželo hodně na její 

definici. Posezením v soukromí bylo myšleno místo, kde má člověk pocit soukromí, kde není 

rušen okolím, kde na něj není přímo vidět, kde není středem pozornosti. Otevřený prostor je 

opakem posezení v soukromí.  

Zmíníme se však ještě o osmé podotázce. Ta byla zaměřena na preferenci buď 

tradiční nebo moderní kuchyně. Aby si dokázal respondent dobře představit rozdíl mezi 

oběma póly, byly mu uváděny příklady jídel.  

Přejdeme ještě k poslední otázce A5 z bloku otázek A. Ta je velice podobná otázce 

předchozí jen s jedním zásadním rozdílem. Vyžaduje popis chování respondenta a to 

konkrétně v kavárně, kde je prováděn výzkum. Mizí tak obecná rovina, která provázela celou 

otázku A4.  

                                                      

2        Technika, kterou v roce 1957 vytvořil Osgood, Suci a Tannenbaum. Zjišťuje nuance, které obsahuje daný 
postoj. Proto se hojně využívá k zjišťování postojů respondenta. Sémantický diferenciál pro určení reakcí 
respondenta na cílové slovo používá několik různých dimenzí. V našem případě jsou škály pětibodové. Jejich 
konce reprezentují extrémy hodnotící dimenze jako např. dobrý – špatný, hezký – ošklivý atp (Hayes, 2000) 
         V případě kavárny však byl sémantický diferenciál upraven tak, aby vyhovoval potřebám výzkumu. Postoj 
je zjišťován porovnáním dvou možností na pětibodové škále, které jsou protichůdného charakteru např. kuřecí 
maso – vepřové maso, návštěva odpoledne nebo večer atp.  
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Nyní k otázkám bloku D, zaměřeným na důvody návštěvy kavárny. Hned první 

otázka D1 je otevřená a vyžaduje udání jakéhokoli důvodu návštěvy této kavárny před 

možností navštívit jinou. Otevřený typ otázky byl zvolen z toho důvodu, aby bylo odkryto 

možné spektrum důvodů návštěv.  

Otázka D2 se podobá otázce D1. Je ale uzavřená s možnostmi odpovědí, které jsou 

koncipovány jako podotázky. Taktéž je vyžadováno, aby respondent seřadil první tři 

podotázky na stupnici 1-3. Celkem bylo využito 9 podotázek týkajících se důvodu příchodu 

do restaurace, jež byly vybírány, aby postihly co nejrozmanitější spektrum. Tato otázka spolu 

s otázkou K2 totiž poslouží k pozdější analýze nazývané IPA (Importance performance 

analysis). 

K otázce D3. Ta je uzavřená s možnostmi odpovědí „ano“ nebo „ne“, čímž má za 

úkol rozlišit zákazníky do dvou diametrálně odlišných skupin. Pro ty, kteří odpoví kladně, 

následuje otevřená otázka D3a, s cílem podchytit široké spektrum věcí či názorů, na změnu.  

Třetím blokem začínají otázky K, dotazující se na konkurenci. První otázka K1 se 

snaží díky svému otevřenému charakteru zjistit možné spektrum odpovědí.  

Otázka K2, jak již bylo řečeno výše, se týká modelu IPA, představuje provedení či 

spokojenost s produktem či službou (performance). Zjišťuje, jak by respondenti na škále 

„výrazně lepší“ „lepší“ „stejné“ „horší“ a „výrazně horší“ srovnali ty samé aspekty 

s konkurencí. Otázka měla i možnost uvést konkrétní název konkurence, která je lepší či 

výrazně lepší (dopověď s kódem 4 a 5). Bylo nutno respondentům explicitně uvádět srovnání 

„tady oproti konkurenci“, protože mnohdy srovnávali obráceným postupem.  

Otázky bloku S – spokojenostní – nepředstavovaly výrazné komplikace při 

dotazování. Byly zaměřeny na 3 základní sféry při dotazování se na spokojenost:  

� Celková spokojenost 

� Doporučení přátelům 

� Budoucí návštěva 

Škála odpovědí byla rozvedena do 4 možností (určitě ano/spokojen/a, spíše 

ano/spokojen/a, spíše ne/nespokojen/a, určitě ne/nespokojen/a), s cílem dosáhnout jemnějšího 

rozlišení odpovědí. 

Poslední blok tvoří klasické otázky demografického rázu označené písmenem O – 

osobní údaje. Na konec dotazníku byl tento blok zařazen s ohledem na jednak tradiční postup 

dotazování a na citlivost údajů.  
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V první otázce se požadujíce rok narození, ze kterého lze dopočítat věk. Rok 

narození představuje méně citlivý údaj než explicitně vyjádřený věk. Dále pak následoval 

dotaz na celkový měsíční hrubý příjem, jež byl kategorizován do 5 intervalů.  

Data o průměrném příjmu v regionu Vltavotýnska poskytovaná ČSÚ za první kvartál 

z roku 2008 nebyla k dispozici. Proto bylo zahrnuto několik dílčích informací3, které nakonec 

vedly k výpočtu sumy – 17500 Kč pro první čtvrtletí roku 2008. Byl zvolen interval 2500Kč a 

průměrná kategorie příjmu tedy činila 15000 – 19999Kč. 

2. kategorie podprůměrného (5000 – 14999Kč) a 4. kategorie (20000 – 29999Kč) 

nadprůměrného platu. Zbylé dvě kategorie tvoří hodnoty pod 5000Kč, podchycující osoby 

nevýdělečně činné a nad 30000Kč, vysoký nadprůměr. 

Další otázkou O3 byl stupeň získaného nejvyššího ukončeného vzdělání. Po pilotáži 

byla přidána možnost „vyučen/a“, která dotvořila pětici možných odpovědí.  

Další otázky bloku O byly vyplňovány již nezávisle na respondentech – pohlaví; 

počet zákazníků ve skupině, jejímž členem byl respondent; čas dotazování; den dotazování a 

to, zda respondent kouřil či nekouřil během rozhovoru. Na závěr pak následovalo klasické 

rozloučení s popřáním příjemného posezení.  

 

4.3. Struktura rozhovorů 

Pro účely výzkumu byly provedeny 2 rozhovory (interview). Nejprve s nynější 

nájemkyní paní E., která souhlasila s uvedením osobních informací a posléze s majitelem 

kavárny panem B. Metoda rozhovorů měla za cíl odhalit bližší kontext provozu kavárny ze 

subjektivního pohledu jak nynější nájemnice, tak i majitele. Cílem bylo i proniknout hlouběji 

do osobních zkušeností spojených s kavárnou, objasnit fakt, že je kavárna pronajímána a 

vytvořit tak další úhel pohledu na celkový výzkum kavárny. Rozhovor měl polostrukturovaný 

charakter, aby byla vyčerpána všechna témata, která měla být obsáhnuta s cílem detailněji 

prozkoumat každou oblast dotazování. Témata u obou rozhovorů byla nastavena stejným 

způsobem, aby mohlo dojít k porovnání při analýze. Jsou koncipována takto: 

1. Začátek – Stav před změnou profese, vztah obou dotazovaných 

2. Změna – Nynější stav, jeho průběh, příčiny, důsledky 

3. Konkurence – Názory, vztahy ke konkurenci, konkurenceschopnost 

4. Zákazník – Vztah k zákazníkovi, klientela, povědomí o segmentaci 

                                                      
3 www.czso.cz – stránky Českého statistického úřadu 
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K postihnutí všech aspektů důležitých pro celkovou analýzu a následných výsledků 

práce, bylo rozhodnuto nejdříve začít dotazováním na období, které předcházelo nynějšímu 

stavu. Oba dotazovaní uváděli vzájemný vztah (pracovní i osobní), průběh práce, hodnocení 

stavu kavárny, kolektiv zaměstnanců, vedení kavárny atd. V rozhovoru s panem B. bylo téma 

rozšířeno na začátky podnikání, problémy s tím spojené, očekávání, nasazení, popis práce a 

vývoje vlastnění podniku.  

Druhé téma bylo věnováno změně profese a stavu po této změně. U paní E. to byl 

pronájem kavárny - důvod, změna pozice – pocity, očekávání, nasazení, oběti, učiněné změny 

atd. Dále pak charakteristika sebe sama jako vedoucí, spokojenost, srovnání svého vedení 

s vedením původním. U pana B bylo téma pojato širším způsobem. Byla do něj zahrnuta i 

jeho nynější práce – prodejce a společníka v autobazaru – proč tato diametrálně odlišná 

změna profese, důvod vybrání paní E. za nájemnici, nynější vztah ke kavárně atd.  

Třetí téma bylo vybráno vzhledem k jeho začlenění do dotazníkového šetření. Pro 

oba bylo prakticky identické. Jako poměrně zásadní se jevila otázka, zda má kavárna 

konkurenci. Jestliže ano, tak jakou. V čem spočívá? Popis, názory, obhajoba či kritika 

kavárny, reakce na konkurenci, byla vytvořena reklama? 

Poslední čtvrtý blok je pak tvořen otázkami zaměřenými na zákazníka – opět 

identické pro oba. Jací jsou zákazníci, kolik jich je, vztah k nim. Důležitou otázkou byla i 

homogenita trhu – je trh homogenní nebo lze zákazníky nějak rozčlenit dle jejich potřeb? 

Poslední otázka se vztahovala k budoucnosti. Co si od ní dotazovaní slibují, hodnocení stavu, 

celkové spokojenosti atd. Tímto byl ukončen rozhovor s přáním mnoha úspěchů.  

Kompletní transkript rozhovorů nebyl pořízen. Nahrávky rozhovorů jsou však plně 

k dispozici na MP3 přehrávači, který je vlastnictvím autora práce, dále pak na 2 osobních 

počítačích a v neposlední řadě hlavně také na nosiči CD, který bude obsahovat také 

bakalářskou práci ve formě .pdf a .doc (Word document) a bude odevzdáván spolu s výtisky 

bakalářské práce. Polní poznámky budou součástí příloh – Příloha č. 4. 

 

4.4. Pozorování 

Na začátek uveďme, že na celý akt pozorování i samotná data získaná touto metodou, 

byl kladen minimální důraz oproti dotazníkovému šetření či rozhovorům. Významnost dat 

sebraných touto metodou má pouze dokreslující či ověřující charakter, a proto byl celkový 

průběh pozorování přizpůsoben těmto předpokladům.  



 - 33 - 

Pozorování proběhlo jednak v kavárně, kde bylo prováděno po celou dobu 

dotazníkového šetření (po dobu dvou týdnů) a také u konkurence (u vybraných konkurenčních 

restaurací a pouze jedenkrát). V kavárně bylo cílem postihnout přímou praktickou aktivitu lidí 

(nájemkyně a personálu). Takto získané informace zachycují opravdové dění, zatímco ústní 

výpovědi mnohdy zkreslují realitu. Proto byla použita metoda pozorování, jež byla pojata 

skrytou a nezúčastněnou formou. Bylo nestrukturované, protože si kladlo za cíl popis a ne 

soustředěný výzkum. 

Dotazníkového šetření vedlo k celkově nižšímu standardu uchopení pozorovací 

metody. Pozorování bylo zaměřeno hlavně na reakce personálu v přístupu k zákazníkům, 

včasnost jejich obsluhy, ochotu, výplň volného času, profesionálnost … Naproti tomu u 

nájemkyně byl kladen důraz na výplň doby, kdy se nevěnovala vaření (její hlavní pracovní 

náplň kromě vedení podniku je vaření, nezaměstnává totiž kuchaře), dále pak komunikaci 

s personálem a reakce na zákazníky.  

Pozorování konkurence v konkurenčních podnicích proběhlo stejnou metodou, ale se 

sníženým počtem pozorování. Navíc byl změněn cíl pozorování – popis prostředí v restauraci 

(interiér) a menu tj. věci z dlouhodobého hlediska konstantní. Zbylá část pozorování tj. 

chování obsluhy, je neobjektivní v pojetí jednoho pozorování, a proto nebude zahrnuta do 

výzkumu. Konkurenční restaurace byly vybrány na základě nejčastějších odpovědí 

respondentů. Do šetření byly zahrnuty 4 restaurace.  
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5.  ANALÝZA DAT 
 

5.1. Metodologická část 

Z metodologického hlediska zbývá popsat pouze dotazníkové šetření a jeho průběh. 

Metoda interview a pozorování byla již výše uvedena. Na proces dotazování a výsledky takto 

získané byl kladen největší důraz. Dotazníkové šetření bylo zvoleno se zřetelem na výzkumný 

cíl. Ten předpokládá dotázání relativně velkého počtu lidí během krátkého období. Metoda 

dotazování s dotazovacím archem přímo v kavárně proto byla nejlepší možnou variantou. 

Samoobslužný dotazník by kladl sice menší nároky na tazatele, ale data by byla o to méně 

spolehlivá.  

 

5.1.1. Cílová populace, základní soubor a výběrový soubor 

Základem výzkumu bylo vymezení cílové populace. Tou jsou všichni zákazníci 

kavárny situované v Týně nad Vltavou starší 15 let (pro dotazování mladších respondentů byl 

potřeba souhlas rodičů) a to jak stávající, tak i potencionální zákazníci. V základním souboru 

se pak nacházeli všichni zákazníci, kteří v době výzkumu navštívili kavárnu a mohli být 

dotázáni. Výběrový soubor pak zahrnoval ty respondenty, kteří byli vybráni prostým 

náhodným výběrem, což ve výsledku činilo 121 lidí. Tato hranice byla stanovena na základě 

možného začátku opakujícího se znění odpovědí a také v důsledku časové náročnosti 

výzkumu. Dalším důvodem bylo i pravděpodobné rozvrhnutí potencionálních 4 segmentů, 

což by předpokládalo 30 lidí na jeden segment.  

Prostého náhodného výběru mělo být dosaženo náhodným zvolením jednoho z 11 

stolů v kavárně. Čísla stolů byla tažena bez možnosti ovlivnění volby. Aby bylo dosaženo 

lepší reprezentativity, probíhalo dotazování po celou otevírací dobu (11:00 – 22:00, popř. 

24:00 hod.) po dobu dvou týdnů. Bohužel byl počet zákazníků, hlavně ve všední dny, kriticky 

nízký, a proto byl mnohdy dotazován každý, kdo usedl na židli. V případech, kdy přišlo více 

zákazníků najednou, nebo kdy byla celkově kavárna zaplněna, byla použita čísla stolů pro 

zajištění náhodnosti výběru. Jako důsledek nízkého počtu zákazníků se jevila nutnost 

dotazovat více lidí najednou, pokud přišli ve skupině. 
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5.1.2. Popis metody dotazování 

V dotazníkovém šetření byla použita metoda standardizovaného rozhovoru 

s dotazníkovým archem, která nejlépe odpovídá nárokům výzkumu a výzkumného cíle. Páteří 

celé analýzy je program SPSS. Nároky výzkumného cíle předpokládají využití frekvenčních 

tabulek, explorační analýzy, T-testů, křížových tabulek, regresní analýzy, faktorové analýzy, 

zpracování multiple response a hlavně pak K-means clustrové analýzy.  

 

5.2. Poznatky z pilotáže 

Pilotáž dotazníku proběhla 1. dubna v kavárně v Týně nad Vltavou a sestávala se 

jednak z reakcí zákazníků a taktéž z doporučení a konzultace se samotnou vedoucí kavárny. 

Bylo nalezeno několik zásadních nedostatků dotazníku, které se týkaly srozumitelnosti otázek 

a dále pak překrývání se některých částí otázek.  

 

5.2.1. Úvodní oslovení 

Začneme-li úvodním oslovením zákazníka, prošlo několikerými změnami. Bylo 

v průběhu celého výzkumu obměňováno podle situace a dojmu ze zákazníka. Na samotný 

začátek byla doplněna omluva za vyrušení. Po domluvě s nájemkyní byl také úvod rozšířen o 

větu:„Pokud se zúčastníte, dostanete nápoj do 30 Kč na účet podniku“., která měla ryze 

přesvědčovací charakter. Také byla užita věta ujišťujícího charakteru: „Vše je naprosto 

anonymní“. Původně byl odhadnut čas dotazování na 10 minut, poté bylo zjištěno, že může 

trvat i 15 až 20 minut. Proto byla věta „Nezdržím Vás déle než 10 minut“ upravena na 

„Věnoval/a byste mi prosím pár minutek, nezdržím Vás dlouho.“ a posléze na „15 až 20 

minutek“. Zbytek úvodního oslovení zůstal nezměněn.  

 

5.2.2. Otázky bloku A 

Přistupme však již k samotnému dotazníku. Otázky A1-A3 zůstaly prakticky beze 

změny. Jen v otázce A2 byla u slovesa doplněna možnost oslovení ženského pohlaví „dal/a“. 

Otázka A4 již však byla problematičtější a to především ve formulaci podotázek, které nejsou 

uváděny v celém znění, protože by zabíraly příliš místa. Tento fakt by pak působil rušivě 

v celkové podobě této otázky tj. sémantického diferenciálu. Úvodní znění otázky bylo však 

také přepracováno, aby respondent věděl, co ho čeká v podotázkách. Byla také dodána a 

podtržená slova „kterou preferujete“ a „obecně“. Stávalo se, že respondenti vztahovali 

odpovědi na podotázky ke kavárně, kde probíhal výzkum – tímto se však zabývala otázka 
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následující A5. Otázka A4 zjišťovala jejich preference, otázka A5 byla ryze behaviorální. 

Také bylo lépe specifikováno použití pomocných tabulek k otázce A4, které se opravdu 

osvědčily. U podotázek došlo v jejich formulaci na papíře jen ke kosmetickým změnám, 

například podotázka A4d. „tmavší místnost“ byla upřesněna na „místnost v přítmí, tmavší 

místnost“. Respondenti vnímali spojení „tmavší místnost“ spíše ve smyslu tmavšího vybavení 

či tmavších zdí nežli v prosvětlenosti místnosti, i když to spolu souvisí. Také byla doplněna 

preferenční otázku A4j. „Coca-Cola nebo Kofola“. Co se týče celkového znění podotázek, 

ukázalo se jako nezbytné opakovat před každou podotázkou „čemu byste dal/a přednost, co 

preferujete, když jdete do restaurace či kavárny“. Uvažujeme-li, že jsou respondenti mnohdy 

zapomnětliví, nesoustředění nebo že si otázku mohou dávat do souvislosti s jinou situací, je 

dobré neustále je kontrolovat tím, že jim předříkáváme možnosti stále dokola.  

Přejdeme-li na otázku A5, poslední z bloku otázek A, je podobná otázce A4 s tím, že 

je vyžadována možnost, „podle které se chováte v této kavárně“. U podotázek A5b. a A5h. 

došlo k výměně možností, protože původní „točený nápoj“ vs. „ve skle“ a „hovězí“ nebyly 

v nápojovém a jídelním lístku. Problematická byla otázka A5i „pití“ vs. „jídlo“. Byla proto 

ujasněna dodatkem „strávíte zde více času nad pitím“ vs. „jídlem“.  

 

5.2.3. Otázky bloku D 

První otázka D1 nebyla problémová. Pouze bylo doplněno více místa na možné 

odpovědi. Otázka D2 byla upřesněna tím, že požaduje seřazení prvních 3 nejdůležitějších 

důvodů návštěvy právě této kavárny/restaurace oproti konkurenci. Dále pak byla rozšířena 

možnost „Kvalita jídla“ na „Kvalita jídla a vše, co k jídlu patří“. Obdobně byla upravena i 

možnost „Kvalita pití“ na „Kvalita pití a vše, co k pití patří“. Samozřejmostí je uvedení 

pomocné tabulky respondentovi. U otázky D3 byla odhalena nedokonalost ve slově 

„ocenil/a“. Původně věta zněla takto: „Existuje nějaká věc, služba či nějaká změna v této 

restauraci, kterou byste ocenil/a či doporučil/a?“ Sloveso ocenit zde mělo význam podobný 

slovu uvítat, vše mělo být vázáno ke změně budoucího stavu. Respondenti však někdy 

pochopili toto sloveso jako slovní ohodnocení nynějšího stavu, což nebylo záměrem. Proto 

bylo slovo „ocenil/a“ nahrazeno slovem „navrhl/a“ a přidána věta „Co se Vám tady nelíbí a 

rádi byste to změnili?“. 
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5.2.4. Otázky bloku K 

Nyní k bloku otázek typu K. Hned první otázka K1 vyžadovala rozšíření prostoru pro 

možné odpovědi. Byla totiž obohacena o dodatek K1a. Ten vyžaduje vyjmenovat vše, v čem 

je konkurence lepší. U dalších dvou otázek tj. K2 a K3 vznikl problém překrytí odpovědí 

s jinými otázkami, a proto byly i za účelem zkrácení doby vyplňování dotazníku odstraněny. 

Jejich znění bylo: „V čem si myslíte, že jsou největší přednosti kavárny U Starého mostu 

oproti konkurenci?“ a druhá „V čem si myslíte, že jsou naopak největší nedostatky kavárny U 

Starého mostu oproti konkurenci?“. Otázka K2 byla podobná otázce D1 a otázka K3 otázce 

D3. U otázky K4 nedošlo k prakticky žádným zásadním změnám, jen bylo provedeno lepší 

ústní podání této otázky v kombinaci s využitím pomocné tabulky. 

 

5.2.5. Otázky bloku S a demografické otázky bloku O 

Přejdeme-li k otázkám zaměřeným na spokojenost zákazníka (S1 až S3), nebyly 

shledány žádné nedostatky kromě opomenutí ženského rodu u tvaru slovesa.  

U otázek zjišťujících osobní údaje nebyly nalezeny žádné vážnější problémy. U 

otázky O2 zaměřující se na celkový měsíční hrubý příjem byly jen poopraveny jednotlivé 

škály tak, aby 15000 Kč bylo již ve třetí škále. Dále byl rozšířen blok otázek O a to o otázku 

O5 zachycující okolnosti dotazování tj. čas dotazování, den dotazování, velikost skupiny a to, 

zda respondent kouřil při dotazování či ne. Všechny tyto proměnné dostaly samozřejmě svůj 

nový kód.  

 

5.3. Výsledky analýzy 

Na začátek uveďme, že tvrzení, která v analýze zazní, musí být brána s rezervou. 

Disman doslova uvádí: „Vzhledem k tomu, že při sociologickém výzkumu neprovádíme úplnou 

analýzu reality, ale zkoumáme pouze část reality, mají naše závěry pouze pravděpodobnostní 

charakter. O svých závěrech tedy můžeme mluvit nikoli s jistotou, ale pouze s určitou 

pravděpodobností.“ (Disman, 2002) 

 

5.3.1. Demografický charakter respondentů 

Demografický charakter respondentů bude základním vymezením, které vytvoří kostru 

pozdějším analýzám. 
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5.3.1.1. Pohlaví 

Z celkového demografického pohledu vyplývá, že do kavárny chodí více ženy – 

61,2%. Už samotný tento fakt naznačuje, že by se sortiment nabídky měl zaměřovat spíše na 

ženy. V konečné segmentační analýze však nevyšel rozdíl mezi pohlavím statisticky 

významně, a proto musíme vyšší počet návštěvníků ženského pohlaví brát s rezervou. 

Průměrný věk zákazníků se pohybuje okolo 32 let. Věk byl rozdělen do kohort nastavených 

dle percentilů – „do 20 let“, „21-30“, „31-40“, „41 let a více“. Po rozdělení těchto kohort dle 

pohlaví vyšlo, že se statisticky významně liší druhá věková kohorta a to tak, že je vysoce 

pravděpodobné dle adjustovaných reziduí a znaménkového schématu, že zákazníci mezi 21-

30 lety budou více muži. Vztáhneme-li pohlaví na celkový hrubý měsíční příjem, pak vychází 

statisticky významně, že s příjmem mezi 5000 až 14999 budou navštěvovat kavárnu spíše 

ženy, naopak v nadprůměrném příjmu mezi 20000 a 29999 budou figurovat mezi zákazníky 

spíše muži. Ostatní příjmové kategorie nejsou ovlivněny pohlavím stejně jako nejvyšší 

ukončené vzdělání. Z rozhovorů, které byly provedeny s paní E. a panem B. vyplynulo, že 

rozdělení zákazníků dle pohlaví nevěnují nijak zvlášť velkou pozornost. 

 

5.3.1.2. Celkový hrubý měsíční příjem a nejvyšší ukončené vzdělání 

Z výzkumu vyplývá, že nejvíce dotázaných respondentů mělo příjem do 4999Kč 

(30%) a dále pak podprůměrný příjem 5000 až 14999Kč (28%). Průměrný příjem zastupovalo 

pouze 18% respondentů. Původní hypotéza očekávala největší zastoupení zákazníků právě 

v této kategorii.  

Možných vysvětlení pro tento fakt je několik. Jako nejvíce pravděpodobné se jeví 

nedostatečné rozlišení mezi průměrným hrubým měsíčním příjmem a mediánovým hrubým 

měsíčním příjmem. Mediánová hodnota není tolik ovlivněna velmi vysokými příjmy jako 

hodnota průměrná. Průměrný příjem byl nastaven na 17500 Kč.  Tím pádem se většina lidí 

zařadila do „podprůměrné“ platové kategorie, ačkoli z hlediska mediánové hodnoty, jež by 

ležela o několik tisíc níže, by se dali začlenit do kategorie „průměrné“.   

 

Tabulka 2 Závislost příjmu na věkové kohortě respondenta 

  
 
Celkový hrubý měsíční příjem 

  do 4999 5000 - 14999 15000 - 19999 20000 - 29999 30000 a více 

Věk do 20 let včetně +++ --- - - - 
 21 - 30 o o o o o 

 31 - 40 -- o o ++ ++ 
 nad 40 let  --- +++ o o o 
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+   počet plusů značí kladnou sílu vztahu (závislost) (max. 3 plusy) 
-   naopak počet mínusů značí zápornou sílu vztahu (závislost) (max. 3 mínusy) 
0   nula pak symbolizuje nulový vztah, žádnou statisticky významnou závislost 
 
Z tabulky tedy vyplývá, že zákazníci s příjmem do 4999Kč budou pravděpodobně 

teenageři. Naopak to spíše nebudou lidé nad 30 let. „Podprůměrný“ příjem mají hlavně lidé 

nad 40 let. Lidé s příjmem nad 20000Kč jsou zastoupeny ve věkové kohortě 31-40 let.  

 

Tabulka 3  Vztah mezi příjmem a vzděláním respondentů 
 

  
Celkový hrubý měsíční příjem 
 

  do 4999  5000 - 14999 15000 - 19999 20000 - 29999 30000 a vice 

Vzdělání ZŠ +++ - -- - - 
 vyučen/a o ++ o o o 

 SŠ bez maturity o o o + o 

 SŠ s maturitou o + o o o 

 VŠ --- - o ++ +++ 
 
+   počet plusů značí kladnou sílu vztahu (závislost) (max. 3 plusy) 
-   naopak počet mínusů značí zápornou sílu vztahu (závislost) (max. 3 mínusy) 
0   nula pak symbolizuje nulový vztah, žádnou statisticky významnou závislost 
 

Lidé s příjmem do 4999Kč nebudou mít pravděpodobně ještě ukončené středoškolské 

vzdělání. Lidé s příjmy v intervalu mezi 5000 až 14999 Kč budou mít spíše výuční list, o něco 

méně jich bude mít maturitu. Co je ovšem nejzajímavější je fakt, že zákazníci bez maturity 

budou relativně častěji patřit do příjmové kategorie mezi 20000 a 29999Kč. O lidech 

s maturitou se to se statisticky významnou pravděpodobností říci nedá. Naopak, zákazníci 

vysokoškolsky vzděláni budou s vysokou pravděpodobností pobírat platy nad 20000Kč, ještě 

častěji však nad 30000Kč.  

 

5.3.2. Obecná charakteristika proměnných 

Nyní si projdeme na obecné popisné úrovni zbytek proměnných s cílem utvořit jakýsi 

základní pohled na data, poskytnout čtenáři opěrné informace k pozdějším složitějším 

analýzám. 
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5.3.2.1. První otázka zaměřená na počet návštěv během posledních 3 měsíců   

Začněme úvodními třemi otázkami zabývajícími se počtem návštěv během posledního 

čtvrt roku, dále pak uvedením počtu jídel, které si respondent dal během onoho čtvrt roku a 

trojici uzavírající otázkou udávající celkovou útratu za všechny uvedené návštěvy.  

Výsledky první otázky byly poměrně udivující. Předpokladem bylo, že počet návštěv 

bude zhruba u všech respondentů vyrovnaný a zastoupení lidí, kteří se vyskytnou v kavárně 

poprvé během 3 měsíců, bude opravdu malý. Přesto byl jejich počet nejvyšší – celých 24% 

jak ukazuje následující graf 1. 

 

graf 1   Počet návštěv kavárny za 3 měsíce procentuálně vyjádřený 

0
5
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1 návštěva 2 návštěvy 3 návštěvy 4 až 9 návštěv 10 a více
návštěv

%

 

Dá se tedy říci, že čtvrtina respondentů patří mezi nepravidelnou klientelu či 

potencionálně zcela novou část zákazníků. Rozdíl mezi těmito dvěma vysvětleními nelze 

zcela určit, protože otázka, která by jej odhalila, nebyla zahrnuta do výzkumu. Rozvedeme-li 

otázku dále, můžeme zjistit, že celých 57% respondentů kavárnu navštívilo maximálně 

třikrát za 3 měsíce. Začneme-li hledat pravidelnost či stálou návštěvnost zákazníků od 10 

návštěv během 3 měsíců, pak zjistíme, že tito relativně stálí zákazníci, u kterých lze očekávat 

opětovný relativně brzký příchod, tvoří necelou čtvrtinu ze všech dotázaných.  

Máme tedy dva téměř stejně velké póly – ti, co navštívili kavárnu za dlouhé období 

čtvrt roku pouze jednou a ti, kteří se zde objevují skoro každý týden. Zbytek tvoří střed, který 

však měřením percentilového dělení a kumulativních procent tíhne spíše k nižším hodnotám. 

Důkazem je mediánová hodnota, jež činí 3 návštěvy. Můžeme tedy říci, že spíše než stálí, 

pravidelní hosté (min. jedenkrát za 10 dnů), tvoří hlavní zákaznickou páteř nestálí či 

sporadicky navštěvující zákazníci.  

Kotler  uvádí, že je z hlediska vynaloženého úsilí desetkrát obtížnější přilákat a udržet 

nového zákazníka nežli si zachovat stávajícího. Proto klade důraz na potřebu péče o 

zákazníka s cílem minimalizovat vynaložené úsilí. (Kotler, 2001)  
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Srovnáme-li toto se stavem v kavárně, je zřejmé, že láká nové zákazníky (dle odhadu 

z dotazování to může být okolo 10 až 14 % z celkového počtu respondentů). Na druhou stranu 

je však poměrně málo pravidelných a stálých zákazníků s relativně uspokojivou návštěvností. 

Shrneme-li tedy veškeré úvahy, bylo by dobré vynaložit úsilí na udržení si a zvýšení počtu 

„lukrativních“ zákazníků a zároveň udržet ty, kteří poznali kavárnu poprvé a snažit se je 

zařadit do skupiny zákazníků navštěvující kavárnu častěji.  

 

5.3.2.2. Otázka A2 – počet jídel 

Nyní se zaměříme na počet jídel, jež byly zkonzumovány za dané 3 měsíce. Výsledky 

nejsou překvapivé – více než třetina respondentů si za 3 měsíce nadala žádné jídlo (37,2%), 

jedno jídlo si dala čtvrtina lidí. O něco zajímavější je však porovnání počtu návštěv a počtu 

jídel a jejich závislost, kterou ukazuje následující tabulka 4 

 

Tabulka 4 Počet návštěv v porovnání s počtem jídlem, které si respondenti dali 
 
  Počet jídel v kategoriích 
  žádné jedno dvě 3 až 5 6 a více 

Počet návštěv 1 +++ o -- -- o 

 2 - ++ + - o 

 3 o o o o o 

 4 až 9 o - o +++ o 

 10 a více o - o + +++ 
   

Z tabulky vyplývá, že pokud navštívíme kavárnu jenom jednou za tři měsíce, pak si 

pravděpodobně neobjednáme žádné jídlo. Pokud však zvýšíme počet návštěv na 2, pak bude 

součástí naší návštěvy i některý z pokrmů.  

Můžeme tedy říci, že chování zákazníka je s určitou pravděpodobností následující: 

Pokud zavítá během 3 měsíců do kavárny jedenkrát, pak si pravděpodobně nedá jídlo a zaměří 

se hlavně na pití. Dle teorie o chování zákazníka můžeme uvažovat, že pokud je v kavárně po 

dlouhé době či zcela poprvé, bude mít tendence hodnotit okolí, hledat informace, utvrzovat se 

ve svém rozhodnutí návštěvy kavárny či ho naopak zpochybňovat v důsledku čehokoli, co se 

mu nebude líbit.  

Z preferenční otázky zaměřené na to, zda dáváme přednost návštěvě restaurace sami 

nebo s někým, více jak 95% lidí uvedlo možnost určitě s někým, z čehož vyplývá, že 

příjemnou chvilku nehodláme trávit sami. Sdílíme tedy zkušenosti s ostatními.  
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Celá čtvrtina zákazníků (pokud zahrneme i zákazníky, kteří navštívili kavárnu dvakrát 

až třikrát za 3 měsíce, je to 57%) je citlivá na první dojem, který si odnese. Tento počet je 

dost vysoký na to, aby se mu věnovala patřičná pozornost! Nákup či návštěva vyúsťuje 

v hodnocení celého nákupního procesu ze strany zákazníka. Ten je buď spokojen či 

nespokojen, od čehož se odvíjí frekvence opětovné návštěvy.  

Zaměříme-li se opět na vysvětlení chování zákazníka, je pravděpodobné, že druhá 

návštěva již přináší touhu vyzkoušet, „jak se v kavárně vaří“. Těchto lidí je již však jenom 

16% stejně jako lidí, kteří navštívili kavárnu třikrát za 3 měsíce. Lze tedy říci, že první 

zkušenost z jídla je zásadní.  

Z rozhovoru s panem B. vyplývá, že prioritou kavárny nebylo pouze zaměření na 

nápoje typu káva, ale také na rozšíření o oblast přípravy pokrmů. A to proto, cituji: „Čistě 

zaměřená kavárna jen na kafe by se na tejnský poměry neuživila. To si můžou dovolit kavárny 

ve věčích městech jako sou Budějce nebo Praha. Tady musíme nabídnout maximum, abysme 

se uživili“. Kavárna tak působí i jako restaurace. Nabídka jídel je „minutková“ (jídla, která 

nejsou uvařena dopředu, připravují se po objednávce), protože „zkoušeli sme i hotovky, ale 

nechytlo se to. Myslim, že se to ani nehodilo pro podnik jako je kavárna. Byla tu taky velká 

konkurence v těch hotovkách, Plzeňka, Loď a tak…“  

Dle pozorování vyplývá, že zákazníci si dávají v době oběda minutková jídla 

v kavárně jen občas. Naproti tomu zkušenosti z konkurenčních podniků naznačují, že 

„hotovky“, neboli předem hotová jídla, jsou v době oběda hlavním lákadlem. 

 Shrneme-li tedy výše uvedené myšlenky, kavárna se neprofiluje ani jako restaurace, 

kam by lidé chodili hlavně na jídlo, nejeví se však ani jako typická kavárna z výše uvedených 

důvodů. Snaží se přesně dle slov pana B. nabídnout maximum, ale přitom se nevyhraňuje ani 

jedním směrem.  

. 

5.3.2.3. Otázka A3 – celková útrata 

Průměrná částka, kterou respondenti nechali za všechny své návštěvy v kavárně, činila 

868 Kč. Medián odpovídá však částce 400 Kč. Tímto lze říci, že největší počet odpovědí se 

bude pohybovat v nižších hodnotách kolem 400 Kč. Takto popisovat celkovou útratu však 

nemá příliš vypovídající hodnotu vzhledem k tomu, že se liší počet návštěv respondentů. 

V křížových tabulkách zjišťujících sílu vztahu a určitou determinaci obou proměnných však 

nevyšly překvapivé výsledky. Snad jen to, že lidé, kteří navštíví kavárnu jedenkrát za 3 

měsíce, utratí s největší pravděpodobností maximálně 100 Kč, což potvrzuje předešlé tvrzení, 

že si nedávají jídlo. Už to samotné by je totiž stálo okolo sta korun. I počet dvou a tří návštěv 
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odpovídá cenově tomu, jak byl k těmto proměnným vztažen počet jídel. Samozřejmostí je, že 

čím vyšší počet návštěv, tím vyšší útrata. Na závěr byly proměnné porovnány 

s demografickými ukazateli, ale žádná signifikantní závislost či vztah nebyl nalezen.  

 

5.3.2.4. Preferenční otázka A4 

Nyní přejdeme k otázkám A4 a A5 kladených formou sémantického diferenciálu, 

které zkoumaly preference a skutečné chování zákazníků (behaviorální typ otázek). Protože 

jde o dlouhou řadu otázek ordinálního charakteru, byl zvolen pro jejich popis test oproti 

průměru (One-sample T-test). Ten nám určí, zda se výpovědi statisticky významně liší oproti 

předpokládané průměrné hodnotě odpovědi (v tomto případě je rovna 3). 

Hned v první otázce - preference kuřácké či nekuřácké místnosti se zákazníci kavárny 

spíše přiklání k nekuřáckému prostoru. U této otázky je zajímavé, že někteří respondenti, ač 

během rozhovoru kouřili, preferovali nekuřáckou místnost s odůvodněním, že nemají rádi 

příliš zakouřené prostory. Tvořili však jen minimum. Drtivá většina kouřících zákazníků 

preferovala určitě kuřáckou místnost.  

U druhé otázky preferovali respondenti spíše klidné prostředí než živější.  

U třetí otázky by se dalo téměř říci, že preference soukromí a otevřeného prostoru je 

stejná, přesto však zákazníci tíhnou více k soukromí. 

 U čtvrté otázky zákazníci preferují ani přítmí ani světlejší prostor zhruba stejně.  

Ohledně doby příchodu do restaurace, lidé preferují spíše večer. Existuje jen velmi 

malá nuance4 mezi návštěvností ve všední den a o víkendu. Klasika či netradiční pojetí 

restaurace jsou v preferenčním měřítku vyrovnané. Zákazníci však více upřednostňují 

moderní kuchyni nežli tradiční. 

 Když už by si dali pivo (téměř čtvrtina zákazníků pivo v restauraci vůbec 

nepreferuje), dali by si spíše světlé nežli tmavé. Coca-Colu nebo Kofolu preferují zákazníci 

stejně, 22% však ani jeden nápoj z těchto dvou v restauraci nepožije.  

Zákazníci si v restauraci spíše budou přát „minutku“ než „hotovku“. Budou se 

zaměřovat na kvalitu více než na cenu a téměř určitě půjdou do restaurace s někým a ne sami.  

Příchod ve dvojici do restaurace nebo ve skupině budou preferovat zhruba stejně. 

Vyrazí však spíše s přáteli než s rodinou.  

 

 

                                                      
4 nuance – jemný rozdíl 
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5.3.2.5. Behaviorální otázky A5 

Přikročme k podobným otázkám A5 zabývajících se chováním zákazníků v kavárně za 

dobu, kdy ji navštěvují.  

Alkoholické i nealkoholické nápoje si dávají zhruba stejně. Spotřeba piva, 

alkoholických míchaných nápojů a destilátů se tedy vyrovnává spotřebě kávy a 

nealkoholických nápojů v lahvi, což je na kavárnu docela zajímavý výsledek.  

Porovnáme-li míru spotřeby Coca-Coly a jiných podobných nápojů s džusy Cappy, 

zákazníci si je dopřávají zhruba stejně. Zbývá však třetina zákazníků, která ani jeden z těchto 

druhů nápojů v kavárně neokusila. Dále bylo porovnáváno to, zda si zákazníci dávají více 

minerálku nebo jiný nealkoholický nápoj ve skle – spíše minerálku, ale ne výrazně. 10% lidí 

uvedlo, že si nedává ani jeden z těchto nápojů. Pivo i víno si zákazníci dávají zhruba stejně. 

Ale 21% si nedává ani jeden z těchto nápojů. V porovnání dvou posledních otázek vyšlo, že 

lidé, kteří si dávají více víno, pijí i více minerálku než jiný nealkoholický nápoj ve skle. Ti, 

kteří nepijí nealkoholické nápoje ve skle vůbec, si dají s největší pravděpodobností pivo místo 

vína, pokud by si měli objednat jeden z těchto nápojů.  

Lidé si velice pravděpodobně budou dávat více kávu nežli čaj. Upřednostňují více 

míchaný nápoj oproti „panáku“, daleko více jídlo z kuřecího masa než vepřového, spíše 

bezmasé jídlo ve srovnání s rybami a v drtivé většině stráví daleko více času nad pitím než 

jídlem. 20% zákazníků si ještě nikdy nedalo v kavárně jídlo z vepřového či kuřecího masa 

(jídla z hovězího ani jiného masa nájemkyně nepřipravuje). Navíc tito respondenti si 

s vysokou pravděpodobností nedali ani bezmasé jídlo či ryby. Odhaduji, že existuje skupina 

zákazníků, jejíž velikost je odhadována na 13-17%, která si nikdy nedala jídlo.  

 

5.3.2.6. Důvod návštěvy respondenta 

Po překódování otázky bylo vygenerováno 8 skupin důvodů příchodu. Jak dokládá 

graf 2, 65% respondentů uvedlo, že důvodem jejich návštěvy je příjemnost prostředí 

v restauraci. 46% respondentů explicitně uvedlo, že jejich důvodem je pěkný výhled 

z restaurace. Jako třetí skupina odpovědí byla zvolena pověst restaurace. Ta zahrnuje 

celkovou prestiž či image kavárny, to že je dle respondentů nejlepší atd. Tyto důvody 

příchodu do restaurace uvedlo 31% respondentů. Toto jsou hlavní 3 důvody příchodu do 

kavárny. Ostatní se již pohybují od 13 do 18%. Patří mezi ně možnost popovídat si z přáteli, 

dobrá kvalita pití, umístění restaurace, dobré jídlo a příjemnost obsluhy. 

 



 - 45 - 

 
   
graf 2     Důvody návštěvy restaurace 
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Podíváme-li se zblízka na první 3 nejčastější důvody, zjistíme, že jsou relativně 

neměnného charakteru. Příjemné prostředí, výhled i pověst nelze snadno ovlivnit přes den či 

krátké časové období. Tyto důvody se utváří postupně po delší časový úsek.  

Naproti tomu ostatní důvody, vynecháme-li umístění restaurace, jsou utvářeny 

opětovně při každé návštěvě. Jejich změna může být rychlá, ovlivněná jednou špatnou 

zkušeností např. nepříjemnou obsluhou, malou porcí jídla, špinavou skleničkou atd. Toto je 

jedno z možných vysvětlení, proč je respondenti neuváděli tak často při svých odpovědích. 

Tyto důvody nedosáhly při svém každodenním znovuutváření takové úrovně, kterou si 

vybudovalo prostředí v restauraci, výhled či image restaurace.  

 

5.3.2.7. Chcete v kavárně něco změnit? 

66% tedy 2/3 respondentů uvedlo věc, návrh či doporučení, které lze považovat za 

proveditelné a současně se jejich výskyt pohyboval nad únosnou hranicí pěti podobných 

odpovědí.  

Protože kódovací klíč nedokázal dostatečně snížit počet různých odpovědí vytvořením 

několika skupin, uveďme jen ty nejfrekventovanější. První z nich bylo oddělení kuřácké a 

nekuřácké místnosti – 19% respondentů. 21% respondentů uvedlo, že by uvítalo nějakou 

změnu prostředí v kavárně (ta se týkala např. výzdoby, vymalování, lepší čistoty toalet, 

dodání květin na stoly apod.). To je vcelku paradoxní výsledek vzhledem k tomu, že 

příjemnost prostředí obsadila první místo v důvodech příchodu do kavárny. Lze to vysvětlit 

tím, že ony změny pouze lehce upravují celkový dobrý základ charakteru prostředí.  

Další doporučení se týkala kvality jídla a šířky jeho výběru – celkově 10% 

respondentů. Kvalitu kávy by rádo zlepšilo 8% respondentů. Další odpovědi jsou již 

minoritní, můžeme si však uvést zajímavé podněty: 5% respondentů požadovalo lepší 
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klimatizaci, 4% zákazníků požadovala zlepšit služby propojením s cukrárnou (ta se nachází 

v přízemí) – umožnit kupovat si v kavárně zákusky. Stížnosti se týkaly i rychlosti obsluhy – 

5%.  

 

5.3.2.8. Největší konkurenti kavárny 

Další otázka už patří k bloku K a je zaměřena na zjištění největších konkurentů 

kavárny z pohledu respondentů. Jak ukazuje následující graf, za největšího konkurenta 

kavárny je považována Plzeňská restaurace. Tu zmínilo 71% respondentů. 

    
graf 3    Největší konkurence kavárny v Týně nad Vltavou 
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Z grafu je dobře viditelný obrovský rozdíl mezi Plzeňskou restaurací a druhou Zlatou 

lodí. Ta byla jmenována v 18% případů. Zajímavé je, že pouze 11% respondentů uvedlo, že 

kavárna nemá konkurenci.  

Z rozhovoru s paní E. vyplynulo, že kavárna konkurenci podle jejího názoru nemá. 

V tom s ní souhlasila i zaměstnankyně. Přesto pak začala například srovnávat kvalitu obsluhy 

se Zlatou Lodí. O té uvádí, že obsluha je tam lepší. Rozhovor s panem B. však svědčí o tom, 

že z konkurenčních podniků nemá majitel příliš respekt, ale uznává je ( některé ). Z jeho 

tvrzení vyšlo najevo, že odsuzuje například Zlatou Loď. Doslova: „…kdepak, to je nádražní 

hala. Vaří tam sice dobře, no, ale, lidi tam nic netáhne. Je to sice u řeky, ale je to starý“. 

Z pozorování vyplynulo, že prostor ve Zlaté Lodi je opravdu veliký, nečlenitý, bez sedacích 

boxů či čehokoli, co by ho rozdělovalo.  

Plzeňskou restauraci bere majitel jako jiný druh restaurace, než kterou je kavárna. 

Mluví o jejím pojetí v bavorském stylu. To, že se tam vaří hotovky, že je restaurace rozdělena 

na barový prostor a dolní část. Kritizuje však její umístění nad náměstím. Tím se dostává do 

rozporu s některými respondenty, kteří naopak uváděli, že umístění Plzeňské restaurace je 

lepší oproti umístění kavárny z toho důvodu, že je blíže náměstí a tím se k restauraci dostane 
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více cizinců než ke kavárně. Z pohledu zákaznického chování může vidina špatného umístění 

hrát významnou roli ve fázi hledání informací.  

 

5.3.2.9. Otázky zkoumající spokojenost 

Otázka K2 stejně jako otázka D2 bude zařazena do modelu IPA.  

Poslední blok otázek S je důležitý z hlediska spokojenosti. Ve fázi hodnocení 

nákupu, či v našem případě návštěvy restaurace, zákazník vyhodnocuje celou návštěvní akci. 

Z jeho reakce je pro kavárnu velmi důležitá jeho opětovná návštěva.  

U první otázky zaměřené na celkovou spokojenost více než polovina respondentů 

uvedla, že jsou zcela spokojeni. Zbylých 45% respondentů uvedlo, že jsou spokojeni jen 

spíše. Bylo provedeno porovnání s proměnnou, ve které měl respondent uvést, zda něco chce 

či nechce změnit a vyšla očekávaná shoda. 85% těch, kteří byli spokojeni jen spíše, uvedlo, že 

by něco změnili. Existuje tedy velmi vysoká pravděpodobnost, že pokud respondent uvede 

něco, co by změnil, bude spokojen jenom spíše.  

U této otázky se musíme také pozastavit nad tím, že nikdo neuvedl, že by byl 

nespokojen. Nelze spolehlivě říci, co je příčinou. Je to pravdivé tvrzení ze strany zákazníků? 

Srovnávací otázky s konkurencí a to, zda by chtěl respondent něco změnit, to vyvracejí. Proto 

lze uvažovat, že respondenti zřejmě vlivem dotazování, na které předpokládejme, nejsou 

v šestitisícovém městě zvyklí, posunuli hranici své neadekvátní spokojenosti na „spíše 

spokojen/a“. Berme ale však toto tvrzení za ryze hypotetické. 

Otázka na doporučení kavárny přátelům, vyšla ještě vyhraněněji nežli otázka 

předešlá. Celých 72% respondentů by určitě doporučilo kavárnu. 5 % však určitě ne. Tyto 

odpovědi opět významně korelují5 s tím, zda by chtěl člověk něco změnit, či ne. Poslední 

otázka zaměřená na budoucí návštěvu vyšla nejpřesvědčivěji. 96% respondentů určitě opět 

přijde, alespoň dle jejich odpovědi.  

 

5.3.3. Regresní analýza 

Z  možností dotazníku je zřejmé, že lze provést předpověď možného vývoje 

celkových útrat (otázka A3). K tomuto účelu bylo do regresní analýzy převedeno několik 

různých proměnných – pohlaví, hrubý měsíční příjem, počet návštěv, počet jídel, vzdělání a 

věk. Z tohoto celkového počtu mohla být do regresní rovnice nakonec zařazena jen proměnná 

počet návštěv (A1). Ostatní proměnné totiž nevyšly v regresní analýze statisticky významně, a 

                                                      
5 Proměnné neměly normální rozložení, proto bylo použito Kendallovo tau_b. Výsledný korelační koeficient byl 
– 0,319, což může být poměrně silná negativní korelace.  
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proto musely být z modelu vyřazeny. Podle hodnoty R square nezávislá proměnná (A1) 

vysvětluje závislou proměnnou (A3) z 55%, což je velice hezký výsledek.   

Rovnice vypadá takto: x = 261 + 75y, kdy y = počet návštěv. Chceme-li tedy vědět, 

kolik utratí například zákazník, který navštíví kavárnu pětkrát za 3 měsíce, bude to:  

261 + 75* 5 = 636 Kč 

 

5.3.4. Analýza IPA 

Do této analýzy byly použity proměnné D2 a K2. Po zjištění průměrů a jejich 

následném převedení do podoby grafu 4 výsledky vypadají takto: 

    
graf 4               Importance performance analysis (IPA) 
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Vysvětlení bodů zleva doprava: 
Červené body (blok A) – kvalita jídla a příjemnost obsluhy 
Modrý bod (blok B) – příjemnost prostředí v restauraci 
Černé body (blok C) – adekvátnost ceny, šířka sortimentu zboží, kvalita pití a doporučení 
přáteli 
Zelené body (blok D) – pověst restaurace a umístění restaurace 

 
5.3.4.1.  Interpretace výsledků 

1. Začněme příjemností prostředí v restauraci (modrý bod). Ta je pro respondenty velmi 

důležitá při jejich rozhodování, do které restaurace půjdou. Zároveň je prostředí 

v kavárně na uspokojivé úrovni ve srovnání s konkurencí. Proto je nezbytné tento stav 

udržet (Keep up the good work). Prostředí v kavárně se proto podle výsledků analýzy 

jeví jako největší zbraň oproti konkurenci. 

2. Naproti tomu adekvátnost ceny, šířka sortimentu zboží, kvalita pití a doporučení přáteli 

v bloku C jsou v porovnání s ostatními důvody nepříliš důležité při výběru restaurace. 
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Zároveň ve srovnání s konkurencí vycházejí zhruba stejně. Nepřevyšují ji ani zároveň 

nijak zvlášť nezaostávají za konkurencí. 

3. V bloku D nalezneme pověst restaurace a její umístění. Ty mají oproti konkurenci lepší 

renomé. Jejich stav je na uspokojivé úrovni. Jejich důležitost je v rozhodovacím 

procesu zákazníků ale spíše na nižší úrovni. 

4. Blok A je z hlediska celé analýzy nejdůležitější. Říká nám, co je pro zákazníky velmi 

důležité ale ne příliš uspokojivě provedené. Do tohoto bloku patří kvalita jídla a 

příjemnost obsluhy. Na tyto věci by se kavárna měla zaměřit nejvíce (Concentrate 

here), zvláště pak na kvalitu jídla, která se v grafu umístila dále od bloku B. 

 

5.4. Segmentace zákazníků 

Přejděme k nejdůležitější části celé analýzy. Tou je segmentace zákazníků. Ta byla 

provedena K-means clustrovou analýzou. Do ní bylo vloženo mnoho proměnných ze všech 

bloků dotazníku. Nakonec jich bylo použito jen 17, protože zbytek byl v důsledku analýzy 

rozptylu vyřazen. Jejich složení tvoří hlavně preferenční otázky (A4), dále pak behaviorální 

otázky (A5) a otázky zjišťující demografickou strukturu. 

Byly vytvořeny 4 segmenty, u kterých se hledal jejich typický znak. Díky němu pak 

každý segment dostal své jméno: 

1. Klasici u piva 

2. Vyšší třída 

3. Mladí rebelové 

4. Odpolední příznivci siesty  

 

Jak ukazuje následující (graf 5), segmenty se dle velikosti dělí na dvě skupiny. První 

větší skupinu tvoří „Klasici u piva“ (30%) a „Mladí rebelové“ (28,5%). Druhá skupina je 

velikostně přibližně o 9% slabší a zastupuje ji „Vyšší třída“ (20,5%) a „Odpolední příznivci 

siesty“ (21,5%).  
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graf 5     Velikost segmentů vyjádřená procenty 
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5.4.1. Charakteristika jednotlivých segmentů 

Ta byla provedena na základě výsledků K-Means Clusterové analýzy, tedy 

rozpoložení výsledných center jednotlivých proměnných podle clusterů, jak ukazuje tabulka 

v příloze číslo 3.  

 

5.4.1.1. První segment 

Začněme popisem prvního nejsilnějšího segmentu a tím jsou „Klasici u piva“. Tato 

skupina zákazníků vyhledává spíše klasické pojetí restaurace, než aby tíhla k něčemu 

netradičnímu. To souvisí i s tím, že by si zákazníci v této skupině dali spíše nějaké tradiční 

české jídlo. K moderní například italské, thajské nebo mexické kuchyni nemají příliš důvěru.  

Daleko více si chvilku klidu a příjemné atmosféry vychutnají v kavárně u piva než u 

vína. Když by si měli vybrat mezi panákem a míchaným nápojem, objednají si spíše panáka. 

Minerálku i jiné nealkoholické nápoje si dávají v kavárně zhruba stejně. 

Jsou to hlavně nekuřáci, kteří velmi ocení nekuřáckou místnost v restauraci. Nevadí 

jim ani prosvětlená restaurace ani posezení v přítmí. V restauraci je uvidíte spíše ve 

společnosti svých přátel než rodiny. Očekávat je můžete nejčastěji večer a spíše pak o 

víkendech. Při svém výběru jídla či pití se budou řídit spíše podle kvality, což naznačuje, že 

zohledňují i trochu cenu.  

Pokud si v kavárně objednají jídlo, jehož součástí bude maso, dají přednost ve 

většině případů určitě kuřecímu. Pokud by si měli vybrat mezi rybou a bezmasým jídlem, 

spíše si dají to bezmasé.  

Věkový průměr skupiny činí 33 let a je tak hned po segmentu „Mladí rebelové“ 

druhý nejnižší. Průměrný plat této skupiny se bude pohybovat kolem 16000 Kč. Lidé 

v tomto segmentu budou mít nejčastěji ukončenou střední školu s maturitou.  
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5.4.1.2. Druhý segment 

Druhý segment byl nazván „Vyšší třída“ a to z několika důvodů. Ze všech segmentů 

mají lidé právě v tomto nejvyšší příjmy s průměrem 20000 Kč. Také zastoupení 

vysokoškolsky vzdělaných lidí je oproti jiným segmentům v tomto nejvyšší. Věkový průměr 

je pak 34 let.  

Příslušníci tohoto segmentu se vyznačují touhou po moderní kuchyni. Tradičním 

českým jídlem by je kavárna příliš neuspokojila. Nejvíce ze všech si potrpí na kvalitě, a 

proto nehledí příliš na cenu. V pojetí restaurace jim však klasika ani něco netradičního 

nevadí.  

V kavárně je nejčastěji uvidíte se sklenkou vína a minerálkou. Daleko raději si dají 

míchaný nápoj než panáka. Jako jediní ze všech si zástupci „Vyšší třídy“ dají k jídlu kuřecí 

maso zhruba ve stejné míře jako vepřové. Nebudou jim vadit ani ryby ani bezmasé jídlo. 

Obojí si objednávají v kavárně zhruba stejně.  

V restauracích budou vyhledávat určitě klidnější místo a to spíše v nekuřáckém 

salonku. Nebude jim vadit ani přítmí ani prosvětlená místnost. 

V restauraci je zastihnete spíše o víkendu a to nejčastěji večer. Budou ji navštěvovat 

jak s přáteli, tak i s rodinným/i příslušníkem/y ve stejné míře. 

Existuje přitom jistá pravděpodobnost, že lidé právě z tohoto segmentu budou více 

než ostatní požadovat nějaké změny v kavárně. Tato skupina se proto jeví jako nejnáročnější 

ze všech. 

 

5.4.1.3. Třetí segment  

Třetí segment „Mladí rebelové“ je téměř pravým opakem zástupců „Vyšší třídy“. 

Typickým příslušníkem „Mladých rebelů“ je teenager do 20 let, jehož příjem tvoří hlavně 

kapesné od rodičů. Nejčastěji studuje ještě střední školu nebo je vyučen.  

Jedincům tohoto segmentu jako jediným nevadí kuřácká místnost. Spolu 

s nekuřáckou ji preferují zhruba stejně. Taktéž přikládají stejnou váhu jak klidnějšímu tak i 

živějšímu prostředí v restauraci. Jako u prvních dvou skupin jim nevadí ani prosvětlený ani 

tmavší typ restaurací.  

Nejvíce ze všech zákazníků právě tito touží po netradičním pojetí restaurace, po 

něčem novátorském, neokoukaném. U preference kulinářského umění však již nejsou tak 

pokrokoví, tradiční i moderní kuchyni mají rádi zhruba stejně. Při svém výběru nápojů či jídel 

se řídí cenou i kvalitou ve stejné míře. To vyplývá i z jejich příjmů.  
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V restauraci je téměř vždycky uvidíte ve společnosti přátel. Rodinné příslušníky 

s sebou téměř nikdy nevezmou. Zároveň můžete očekávat jejich příchod spíše o víkendu 

nejvíce pak ve večerních hodinách.  

Minerálku si objednají oproti jiným nealkoholickým nápojům podstatně méněkrát. 

Mezi spotřebou piva a vína nebude v jejich případě v kavárně rozdíl. Určitě si však dopřejí 

daleko více míchané nápoje oproti klasickým panákům. Téměř nikdy si neobjednají ryby a 

pokrm z vepřového masa.  

Tito teenageři budou mít nejméně ze všech zákazníků připomínky či návrhy změn, 

které by měly být v kavárně provedeny. Budou tedy nejméně kritičtí k prostředí a službám 

kavárny.  

 

5.4.1.4. Čtvrtý segment 

Poslední čtvrtý segment byl nazván „Odpolední příznivci siesty“. Patří totiž do něj 

lidé s nejvyšším věkovým průměrem 36 let, kteří dávají předost určitě prosvětleným částím 

restaurace. Nejvíce ze všech pak touží po klidném prostředí v restauraci s výhledem ven. Jako 

jediní proto upřednostňují návštěvu restaurace v odpoledních hodinách a to spíše ve všední 

den, kdy restaurace nebývají tolik zaplněné. Oproti „Mladým rebelům“ vyhledávají daleko 

více nekuřácké salonky v restauracích.  

Nejvíce ze všech zákazníků si příslušníci právě tohoto segmentu dopřávají v kavárně 

rybí maso. Zároveň jsou nejzarytějšími zástupci objednání si pokrmu z kuřecího masa oproti 

vepřovému.  

Pokud by si měli vybrat mezi pivem a vínem, dali by si spíše pivo. Upřednostnili by 

také spíše míchaný nápoj oproti panáku. Určitě je však uvidíte daleko více s minerálkou než 

jiným nealkoholickým nápojem.  

Tak jako zákazníci ze segmentu „Mladí rebelové“ budou i oni přikládat při návštěvě 

restaurace stejný důraz ceně i kvalitě. Pokrmy však více ocení spíše v moderním provedení. 

Na klasiku i netradiční pojetí restaurace si potrpí zhruba stejně.  

V restauraci je uvidíte často se svými přáteli.  

Nepočítáme-li segment „Mladí rebelové“, mají zákazníci právě této skupiny nejnižší 

průměrný příjem ze všech – okolo 14000 Kč. Tomu odpovídá i fakt, že budou mít 

středoškolské vzdělání, nejvíce však bez maturity. 
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6. ZÁVĚR 
 

Během celé práce byl čtenář postupně seznamován s výzkumnými cíli, kterých mělo 

být dosaženo, s teoretickými východisky, s metodami, které byly použity při odhalování 

výzkumného záměru a s analytickou částí, která postupně přecházela až k samotnému získání 

a popsání 4 segmentů autentických pro zákaznický trh kavárny. Po celou dobu byly výsledky 

jednotlivých částí bakalářské práce interpretovány jen dílčím způsobem. Jejich celkové 

propojení a komentář v širším kontextu celé práce proto bude následovat právě zde.  

 

6.1. Syntéza informací z výzkumných metod 

Stěžejní bod celé práce bylo odhalení 4 segmentů, které se vyprofilovaly na základě 

dotazníkového šetření. Z rozhovorů s paní E. a majitelem kavárny panem B. vyplynulo, že 

nad možností rozdělit zákazníky na několik homogenních celků nikdy příliš neuvažovali. 

Přesto z pozorování provedeného v kavárně vyplývá, že byl vnímán rozdíl mezi tím, zda 

restauraci navštíví mladá dvojice studentů nebo skupinka starších učitelek. Nikdy však nebylo 

provedeno detailnější zkoumání toho, jak se například tyto dvě odlišné skupiny zákazníků 

diferencují na základě jejich postojů, přání či chování.  

Z rozhovoru s majitelem kavárny panem B. vyplynulo, že za dobu 13 let provozu 

kavárny, kdy byl vedoucím, se zaměřoval hlavně ze začátku na každého zákazníka. Doslova 

uvádí: „ ze začátku, kdy sem dělal ještě číšníka (míněno v kavárně), sem lidem otvíral dveře a 

osobně se s nima loučil! Tenkrát, hlavně po tom, co se otevřelo, bylo pořád plno!“  Protože 

v té době byly ještě společníky pana B. další 2 podnikatelé, měl dost času se přímo věnovat 

jednotlivým zákazníkům a tím nevědomky odhadovat jejich přání a postoje, reagovat na 

klientelu. Už samotný cíl vybudovat 4 roky po listopadové revoluci kavárnu na malém městě 

nutně předpokládá určitou znalost místních podmínek. Pro vstup na trh je tato prvotní znalost 

zákaznického zázemí téměř nezbytná.  

Postupem doby se však pan B. stává jediným majitelem kavárny, a protože si dle 

svých slov „nemohl dovolit platit kuchaře“, vaří sám. Dostává i další funkce po předešlých 

spolumajitelích a pomalu se začíná od kontaktu se zákazníkem oddalovat. Práce ho i 

postupem doby přestává plně uspokojovat. Je dosti náročná na čas, fyzickou a hlavně 

psychickou kondici. Dle rozhovoru také vyplynulo, že se zaměstnanci měl pan B. ryze 

liberální vztah. Snažil se s nimi vycházet co nejlépe, navozovat kamarádské prostředí, což 
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z hlediska vedení podniku napodobila i nynější nájemnice paní E. Z pozorování vyplynulo, že 

tento vztah, ač nevede ve většině případů k napjatým situacím, má i svá úskalí.  

Jedním z těchto úskalí je pokleslá pracovní morálka a „uvolněnost pracovního 

vztahu“ mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tyto pracovní faktory se projevovaly hlavně 

v době, kdy kavárna nebyla příliš zaplněna. Z provedeného pozorování lze uvést tyto 

příklady: kouření zaměstnanců za barem, ač bylo zakázáno, neprofesionální přístup 

zaměstnanců k zákazníkovi, odreagování se četbou časopisů, rozhovory s přáteli, posílání 

SMS atd. To vše během pracovní doby. 

U samotné nájemnice byla doba, kdy nemusela připravovat objednaná jídla, vyplněna 

převážně četbou časopisů, posíláním SMS a povídáním si s přáteli nebo s číšnicí. Tyto 

výsledky pozorování byly podpořeny i v samotném rozhovoru. Tam doslova paní E. uvádí, že 

starosti či větší odpovědnost jsou nyní naopak menší oproti době, kdy v kavárně dělala 

číšnici. Toto tvrzení je paradoxní za předpokladu, uvažujeme-li, že s vyšším platovým 

umístěním v podnikatelské sféře stoupá i míra odpovědnosti a starostí. V tomto případě to 

zřejmě neplatí. 

Vrátíme-li se k panu B., zjistíme, že v červnu 2007 pronajímá kavárnu paní E. 

z důvodu celkové únavy, vyčerpání a hlavně nedostatečné motivace pokračovat dál. O dva 

měsíce později nachází jinou práci, kde je dle svých slov nyní spokojen, protože mu práce 

přináší možnost vybudovat něco nového, možnost tvořit a plnit si nové cíle. Tím se ale 

distancuje od kavárny a nechává nájemnici jejím problémům, které spočívají v nedostatečné 

klientele a tím pádem ve zhoršené možnosti splácet nájem.  

Z pozorování a z dat o tržbách poskytnutých paní E. lze vyvodit, že návštěvnost je 

menší než v minulých letech a tržby nejsou tak vysoké. Jak nájemnice, tak pronajímatel jsou 

si tohoto faktu vědomi. Z rozhovorů a pozorování není ale patrné, že by tento fakt chtěli 

změnit. Majitel kavárny pan B. doslova říká: „do kavárny už se nevrátim, už sem se navařil 

dost, 10 let, každej den. To to radši dám číňanům“. Dále uvádí, že paní E. už pomohl 

v začátcích dost, měsíc ji totiž učil vařit a i nyní, když prý akutně potřebuje, za ni občas vaří. 

Po roce už to musí zvládat sama.  

Přijmeme-li stanovisko, že problém nedostatečné klientely je přímou starostí nájemce 

a nepřímou starostí pronajímatele, který vyžaduje včasné splacení nájemného, pak vyvstává 

otázka, proč tento problém nájemnice aktivně neřeší. Změny, které provedla za necelý rok 

svého vedoucího působení, se týkaly pouze výměny zaměstnanců, výměny točených 

nealkoholických nápojů za lahvové, širší nabídkou vín, změny značky piva a úpravy 

provedení míchaných nápojů. Ač to paní E. nepřipouští a záměrně neuvádí, byl snížen počet 
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jídel, který nemůže konkurovat dle pozorování jiným restauracím v Týně nad Vltavou 

(Plzeňská restaurace, Zlatá Loď, Hlinecká restaurace). Nutno dodat, že všechny změny byly 

uskutečněny v prvním měsíci pronájmu.  

 

6.2. Interpretace výsledků a možná doporučení 

Nyní přijde nejpalčivější otázka celé práce. Proč během 10 měsíců až k dnešnímu 

stavu nebyly v kavárně provedeny žádné změny, které by alespoň ovlivnily nepříznivý počet 

zákazníků? Proč paní E. tráví svůj „volný“ čas v pracovní době čímkoli jen ne přemýšlením 

nad tím, jak přilákat více zákazníků? Proč nezpřísní nároky na personál, je-li si vědoma toho, 

že zaměstnanci konkurenčních podniků (Zlatá Loď) jsou lepší?  

Vyhněme se spekulacím a uveďme důvod vyplývající z pozorování. Tím je holý fakt, 

že nájemnice bere nynější stav za daný a tím pádem nepříliš ovlivnitelný. Odkazuje na 

nedostatek peněz u zákazníků (hlavně pak před výplatami). Tato skutečnost hraje podle ní 

hlavní roli v tom, zda zákazníci „buď chodí, nebo prostě nechodí“. V jejím chování lze 

rozpoznat tudíž rozpor. Na jednu stranu touží po zvýšení návštěvnosti a zvýšení objemu 

prodeje, ale na druhou stranu nedělá nic, co by vedlo k uspokojení těchto tužeb, protože je 

s nynějším stavem do jisté míry smířena. Za důvod nezdaru tedy považuje externí příčiny - 

samotné zákazníky, kteří nemají dostatek peněz na útratu, mnoho hospod a restaurací v Týně, 

představu Týna jako celkově chudšího města a vysoké nájemné. 

Z dotazníkového šetření a následné analýzy však vyplývá, že tyto externí důvody 

nejsou příčinou, ale následkem nezdaru. Problémy lze totiž najít přímo v kavárně. Z analýzy 

například plyne, že hlavní 3 důvody příchodu do restaurace (graf 2) jsou příjemné prostředí 

(uvedlo 65% respondentů), výhled (46% respondentů) a image neboli celková prezentace 

kavárny, její úroveň (31% respondentů), ostatní důvody tj. posezení s přáteli, dobré pití, dobré 

jídlo a obsluhu uvedlo jen 12 až 18% respondentů. V analýze IPA (Imporatance performance 

analysis) se následně projevilo (graf 4), že velmi důležité je pro respondenty příjemné 

prostředí v restauraci. To je také ve srovnání s konkurencí na lepší úrovni. Zároveň je však při 

výběru restaurace pro zákazníka velmi důležitá kvalita jídla a příjemnost obsluhy, ty však 

v porovnání s konkurencí skončily zhruba stejně či nepatrně hůře oproti konkurenčním 

podnikům. To dokládá i jejich umístění v důvodech příchodu do kavárny – poslední 2 místa. 

Proto bych doporučil zaměřit se na jejich zlepšení.  

Analýza nám také přináší důležité údaje o návštěvnosti kavárny. Je patrné, že 

kavárnu navštěvuje poměrně velké procento lidí (1/4 dotázaných), jejichž frekvence 



 - 56 - 

návštěvnosti byla jedenkrát za čtvrtrok (graf 1). Dle zkušenosti z dotazování je nesporné, že 

část z těchto lidí byla v době průzkumu v kavárně poprvé za život (lze odhadnout 10 až 14% 

z dotázaných). Kavárna tedy láká nové zákazníky, což je odůvodnitelné i na základě image 

tohoto podniku. V létě navíc procento nových zákazníků díky turistickému ruchu může ještě 

několikanásobně vzrůst. Aby tomu tak bylo, lze doporučit zviditelnit kavárnu za účelem 

oslovení více nových zákazníků, hlavně turistů. Je možné také navrhnout umístit reklamní 

cedule na náměstí, které je turistickým centrem města (to potvrzuje i několik respondentů, 

kteří tvrdili, že na kavárnu narazili náhodou, protože nenašli informační cedule). Můžeme 

v tom spatřovat dvě výhody a) z hlediska zákaznického chování je to výrazná pomoc při fázi 

hledání informací b) kavárna se tím připomínkuje stávajícím zákazníkům a může se tak ve 

fázi hodnocení alternativ snáze dostat do uvažovaného souboru (evoked set). 

Z informací o konkurenci jsme se dozvěděli, že největším konkurentem kavárny 

z pohledu respondentů je Plzeňská restaurace – 71% (graf 3). Tím se vyvrací myšlenka, že by 

kavárna neměla konkurenci. To si myslelo jen 11% respondentů. Z odpovědí respondentů 

vyplývá, že v případech, kdy kavárna nebyla lepší než konkurence, byla touto konkurencí 

nejčastěji Plzeňská restaurace a to hlavně v šířce sortimentu jídla, v kvalitě jídla, v možnosti 

posezení na zahrádce před restaurací a v příjemnosti prostředí v restauraci. Doporučme proto 

zaměřit se na tyto aspekty v konkurenčním soupeření o zákazníky.  

Zaměříme-li své pohledy na příjemnost prostředí v kavárně, není pochyb o tom, že to 

je jeden z nejdůležitějších důvodů příchodu právě do této kavárny. Přesto existuje ale 

významný počet lidí (21%), kteří by uvítali změnu prostředí v kavárně. Odpovědi se poměrně 

hodně lišily, uveďme například lepší čistota na záchodech, výzdoba stěn a stolů, vymalování, 

umytí oken, více květin apod. Mě však nejvíce zaujala odpověď, cituji: „nemá to myšlenku 

(kavárna), chtělo by to nějak doladit, není tu nic výraznýho“. To, že kavárna dle odpovědi 

nemá myšlenku, se dá z jisté části odůvodnit i tím, že nemá charakteristické jméno. Lidé ji 

totiž znají prostě jako „kavárnu“ nebo „restauraci dole“ nebo také „restauraci u mostu“. Už 

jen její označení je rozporné. Pokud je to totiž kavárna, proč je na jejím průčelí označení 

„RESTAURACE“? Tento fakt se může přenést i na zákazníka, který nemusí vědět, co od 

takového podniku očekávat. Proto lze doporučit dát kavárně nějaké charakteristické jméno, 

s tímto jménem pak propojit i interiér kavárny a dát tak celému podniku nějakou vizi, 

myšlenku či jednotící prvek.  

Přistoupíme-li k samotným segmentům, můžeme říci, že pokrývají široké spektrum 

zákazníků od teenagerů toužících po něčem netradičním přes střední třídu klasiků toužících 

po tradiční klidné kavárně či restauraci až po vyšší třídu, která si potrpí na kvalitě, moderních 
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jídlech a dobrém víně při večerních návštěvách restaurace (graf 5). Pro každý segment je něco 

typické, už z tohoto důvodu nebude snadné se na nějaký z nich zaměřit. Začněme proto u 

věcí, které jsou relativně společné většině segmentů. První z nich je preference klidného 

prostředí v restauraci, kromě „Mladých rebelů“, kteří preferují živější prostředí a klidné 

zhruba stejně, touží po klidu všichni zákazníci. Částečně tedy i „Mladí rebelové“. Téměř 

stejně je na tom i preference nekuřácké místnosti. 2 segmenty touží určitě po nekuřácké 

místnosti, 1 segment spíše a „Mladí rebelové“ kladou stejný důraz na kuřáckou i nekuřáckou 

místnost.  3 segmenty ze 4 dávají stejný důraz světlejšímu i méně prosvětlenému prostředí 

v restauraci, touží daleko více po večerní návštěvě než odpolední a preferují spíše víkendové 

návštěvy. Všechny segmenty preferují kuřecí maso více než vepřové. Tím největší podobnosti 

segmentů končí.  

Na který by se ale měla kavárna pod vedením paní E. zaměřit? To je těžká volba, 

každý segment má svá pro a proti. „Mladí rebelové“ jsou například nekritičtí, jsou druhou 

nejsilnější skupinou zákazníků, ale chtějí určitě něco netradičního, preferují kuřáckou a 

nekuřáckou místnost zhruba stejně a takto i klid vs. živější prostředí. Naproti tomu zástupci 

„Vyšší třídy“ nemají relativně hluboko do kapsy, potrpí si na kvalitu a moderní styl jídel, ale 

jsou nejslabším a nejvíce kritickým segmentem. Pokud by se jim ale splnily jejich vysoké 

nároky, mohli by být do budoucna nejlukrativnějším segmentem. „Odpolední příznivci 

siesty“ jsou sice druhý nejslabší segment, mají hned po „Mladých rebelech“ druhý nejnižší 

průměrný příjem, ale upřednostňují návštěvy restaurace spíše odpoledne a spíše ve všední 

dny, čímž zaplňují volný prostor. Všichni ostatní preferují totiž určitě večerní návštěvy a to 

spíše o víkendech. „Klasici u piva“ jsou nejsilněji zastoupeným segmentem. Mají nejvyšší 

spotřebu piva ze všech segmentů a jsou celkově nenároční. Potrpí si ale spíše na tradici a 

klasice.  

Volba mezi segmenty je tedy těžká. Existuje však možnost nevybrat si pouze jeden 

ale více segmentů. Z pozorování bylo celkem zřejmé, že návštěvnost v odpoledních hodinách 

hlavně pak ve všední den je daleko nižší než večerní návštěva o víkendech, proto by bylo 

dobré zaměřit se na segment „Odpolední příznivci siesty“ a kompenzovat tak nižší 

návštěvnost v tuto dobu. Vyšší účast segmentu „Vyšší třída“ na celkové klientele kavárny by 

byla také velmi výhodná, a to z důvodů nejvyššího průměrného příjmu jedinců v tomto 

segmentu a tudíž i lepší možnosti utratit vyšší částku. Zbylé dva segmenty by mohly zůstat 

mimo střed pozornosti, protože jsou nejsilnější a zároveň jeden z nich („Mladí rebelové“) 

nekritický a druhý („Klasici u piva“) nenáročný. Lze tedy usuzovat, že jejich návštěvnost, 

pokud nedojde k drastickým změnám, bude poměrně vyrovnaná.  
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Celkově řečeno lze doporučit, jak vyplývá z celého výzkumu, změnu ve vztahu k 

zákazníkovi, vyšší touhu po poskytování lepších služeb s vidinou potencionálních vyšších 

zisků a změnu přístupu k vedení zaměstnanců. Sergio Zyman, přední marketingový odborník 

a dlouholetý vyšší viceprezident a hlavní ředitel marketingu The Coca-Cola Company uvádí 

těchto několik důležitých aspektů při vedení firmy (Zyman, 2005):  

„Miřte tam, kde chcete být, nikoli tam, kam se můžete dostat“ 

„Vytyčte svůj směr“ 

 „Pamatujte, že strategie je vším“ 

 „Neutralizujte konkurenty“ 

„Ze všeho si berte poučení“ 

„Pochopte, že komunikuje naprosto vše“ 

„Přetahujte zákazníky konkurentům“ 

„Toho, co víte o spotřebitelích, nikdy není dost“ 

„Získejte je (zákazníky), když u vás nakupují“ 

„Přidávejte nové rozměry: Více důvodů k nákupu znamená větší prodej“ 

„Nové výrobky musí přinášet něco nového“ 

„Cílem je růst“ 

„Budoucnost přichází – nečekejte na ni, vytvořte ji“ 

 

V posledním bodu lze spatřovat shrnutí všech předešlých. Proto v něm spatřuji to 

nejdůležitější, co může být doporučeno.  
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7. Resumé  
Předmětem této bakalářské práce je případová studie kavárenského podniku. Ta si 

pokládá za cíl provést exploraci: zjistit návštěvnost podniku, utvořit segmentaci zákazníků 

podle projevů chování, postojů a demografických rysů spjatých s kavárnou. Dále je cílem této 

práce spolu s výsledky dalších analýz a výzkumných metod vydedukovat závěry, které by 

posléze vedly k utvoření možných doporučení.  

 První a současně nejdůležitější výzkum se uskutečnil přímo v kavárně metodou 

dotazníkového šetření. Tato metoda vyžadovala, aby bylo dotázáno relativně velké množství 

zákazníků kavárny, kteří byly vybírání po dobu 14 dnů. Po celou tuto dobu probíhala i druhá 

metoda výzkumu, která spočívala v pozorování kavárenského prostředí, konkrétně chování 

personálu a jejich zaměstnavatele (paní E.). Tato metoda byla současně použita i 

v konkurenčních podnicích. Třetí metodou výzkumu byl rozhovor a to s majitelem kavárny a 

její nynější nájemnicí.  

 

Interpretace výsledků výzkumu se pokusila vyvrátit přesvědčení, že problémy s nízkou 

návštěvností kavárny jsou dány externími příčinami, které tkví v charakteru města a jeho 

obyvatel. Byly odhaleny přednosti i zápory kavárny oproti konkurenci a tím bylo dokázáno, 

že externí důvody nezdaru jsou spíše následky interních problémů, které jsou spatřovány 

přímo v kavárně. Jako příklad lze uvést nedostatečnou kvalitu jídla, neadekvátní příjemnost 

obsluhy, nízké hodnocení kvality pití jako důvodu příchodu do kavárny apod.  

Zjištěny byly na druhou stranu i nesporné přednosti kavárny – příjemné prostředí, 

výhled a image či prestiž podniku. Byl také zjištěn poměrně vysoký výskyt zákazníků, kteří 

jsou v kavárně poprvé po třech měsících, což znamená, že kavárna je vyhledávaným 

podnikem, kam proudí stále noví zákazníci. I přesto je klientela vnímána spíše hromadně, což 

znamená, že není činěn výrazný rozdíl mezi nějakými skupinami zákazníků.    

Na závěr výzkumu byly však odhaleny čtyři segmenty. První a zároveň nejsilnější 

segment „Klasici u piva“ je typický svou nenáročností a preferencí klidného prostředí 

stráveného u zlatavého moku. Druhý segment „Vyšší třída“ zahrnuje náročnější zákazníky s 

vyššími příjmy, kteří vyžadují moderní styl jídel v kombinaci se sklenkou dobrého vína. Třetí 

skupinu zákazníků, „Mladí rebelové“, tvoří teenageři, kteří popírají zažité představy o 

klidných kavárničkách. Vyžadují netradiční pojetí restaurací, nevadí jim živější ani poklidné 

prostředí a ze všech čtyř segmentů dokáží nejvíce snášet kuřácké místnosti. Posledním 

segmentem je nejstarší věková skupina zákazníků nazvaná „Odpolední příznivci siesty“. Jsou 
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typiční preferencí odpoledního příchodu do restaurace a to spíše ve všední dny. Velmi rádi 

mají klidné prostředí a světlejší místnosti s výhledem ven.  

Na který z nich se zaměřit? Z celé syntézy výsledků analýz vyplývá, že by bylo dobré 

podpořit návštěvnost v odpoledních hodinách, která je v těchto hodinách celkově 

nedostačující, a proto lze doporučit orientaci na uspokojení posledního segmentu 

„Odpoledních příznivců siesty“. Vyšší pozornost by taktéž mohla být věnována segmentu 

„Vyšší třída“. Z výzkumu vyplývá, že by mohla být potencionálně nejlukrativnější skupinou 

zákazníků. Má ovšem vyšší nároky než ostatní segmenty, je tudíž na zvážení, zda se jí 

věnovat více. Do zbylých dvou segmentů patří největší podíl zákazníků, celých 58,5%. 

Protože se „Mladí rebelové“ ukázali jako nejméně kritičtí a „Klasici u piva“ jako nejméně 

nároční, mohla by být věnována těmto dvěma segmentům stejná pozornost, jako tomu bylo 

dodnes.  

Na závěr snad jen dodejme, jak uvádí Sergio Zyman: „Budoucnost přichází – 

nečekejte na ni, vytvořte ji“ (Zyman, 2005). 
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8. Summary 
The essence of this thesis is a case study of a coffee house. Its goal is to commence an 

exploration: to find out the visit rate of the establishment and to create the segmentation of the 

customers according to their behaviour, attitudes and demographic features associated with 

the coffee house. Furthermore, the aim of this thesis is to provide other analyses and research 

methods and to deduce conclusions suitable for creating additional possible 

recommendations. 

The first and foremost research has been conducted in the coffee house itself via the 

method of questionnaire investigation. This method enquired a relatively great number of 

customers to be questioned. The customers were being worked with for fourteen days. During 

the same fourteen days was being executed another method which was concerned in the 

observation of the environment, setting and scene, or rather the behaviour of the staff and the 

employer (Mrs. E.). This method was used in the rival establishments as well. The third 

research method was an interview with the proprietor of the coffee house and its present 

leaseholder. 

The interpretation of the results of the research attempted to refute the presumption 

that the problems with the low visit rate of the coffee house are given by external causes, 

arising from the character of the town and its residents. Both virtues and vices of the coffee 

house as opposed to the competition were discovered. It was hereby proved that the external 

causes of the failure are rather consequences of the internal problems, which are traced back 

to the coffee house itself. As an example might be mentioned the insufficient quality of food, 

inadequate congeniality of the staff, the low rating of the quality of the drinks as a means of 

attracting additional customers and so on. 

On the other hand, what was also discovered were undisputable qualities of the 

coffee house: pleasant setting and scene, beautiful view and the image, or so to speak “the 

prestige”, of the establishment. It was also ascertained a high occurrence of the customers 

who are in the café for the first time after three months, which means that the café is a sought-

after institution with a constant influx of new customers. Even so, the clientele is perceived 

rather collectively, which means that there is not being made any significant difference 

between various groups of customers. 

As it stands, at the close of the research were discovered four segments. The first and 

most numerous segment “Barflies with a Beer” is typical for its modesty and the preference of 

a calmer environment relished with a glass of a gold-sparkling vintage. The second segment 
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“Upper Class” is composed of more demanding customers with higher wages who require a 

modern style of food and a glass of tasty wine. The third segment, the “Young Rebels”, 

consists of young teenagers who deny any conventional concepts of a tranquil café. They 

require innovative approaches of conducting the restaurants, they do not mind neither livelier 

nor more placid environment and from all the four segments they are the most tolerant to 

rooms for smokers. The last segment is the group of people with the highest age: “Friends of 

an Afternoon Siesta.” They are typical for their preference of their afternoon arrival, 

particularly on working days. They prefer calmer environment and lighter rooms view a view. 

Which of them should we focus on? The synthesis of the results of the analyses 

suggests that it should be useful to promote the visit rate during an afternoon, which is 

insufficient at that time. That’s why we should focus on the satiation of the last group, 

“Friends of an Afternoon Siesta.” The “Upper Class” also shouldn’t escape our attention. It 

can be inferred from the research that it could be potentionally most lucrative group of 

customers. However, it has more demanding standards than the other segments and therefore 

it should be put into consideration whether to deal with them more or not. The remaining 

segments make up the most of the customers, i.e. 58,5%. Because the “Young Rebels” appear 

as the least critical and the “Barflies with a Beer” as the least demanding, they could be given 

the same regard as up till now. 

Finally, let us add what Sergio Zyman states: “The future is coming – don’t wait for it, 

create it” (Zyman, 2005). 
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12. Přílohy 

 
Příloha č. 1: Dotazník použitý při výzkumu v kavárně 

 
Dotazník pro kavárnu 

 
Dobrý den, omlouvám se za vyrušení. 
Jsem studentem Karlovy Univerzity, fakulty sociálních věd. Provádím výzkum spokojenosti zákazníků 
této restaurace s cílem zlepšit nabídku a služby poskytované zákazníkovi. Potřeboval bych znát Váš 
názor, mohl/a byste mi proto prosím zodpovědět několik otázek? Vše je naprosto anonymní. Pokud se 
zúčastníte, dostanete nápoj do 30 Kč na účet podniku. Věnoval/a byste mi prosím pár minutek, 
nezdržím Vás dlouho. 
Pokyny pro tazatele: 
Vybírejte respondenty starší než 15 let včetně. Pokud respondent souhlasí s dotazováním, seznamte ho 
obecně s oblastí otázek. Na podtržená slova klaďte zvlášť důraz. Používejte pomocné tabulky pro 
respondenty. 
 
A1. Jak často jste navštívil/a tuto kavárnu za poslední čtvrt rok? 
Uveďte přesný počet návštěv. 
 
……………………….. 
A2. Kolikrát jste si z tohoto počtu návštěv dal/a jídlo? 
 
……………………….. 
A3. Jaká byla Vaše celková útrata za poslední čtvrt rok v této kavárně? 
 
………………………. 
A4. Nyní Vám položím sadu otázek, kde u každé otázky ze dvou možností uveďte tu, které byste 
dal/a přednost, kterou preferujete. Vše se týká obecně restauračního prostředí. Tady Vám ukáži 
možnosti odpovědí: 1 znamená „určitě první možnost“ 2 „spíše první možnost“ 3 „obě zhruba stejně“ 
4 „spíše druhá možnost“ 5 „určitě druhá možnost“ 6 „ ani jedna možnost“. 
 

  1 - 2 - 3 - 4 - 5  6 
A4a.  kuřácká místnost O - O - O - O - O nekuřácká místnost O 
A4b.  klidné místo s tišší hudbou O - O - O - O - O živější místo O 
A4c.  posezení v soukromí O - O - O - O - O otevřený prostor O 
A4d.  místnost v přítmí, tmavší místnost O - O - O - O - O světlejší, prosvětlená místn. O 
A4e.  večerní návštěva O - O - O - O - O polední - odpolední návštěva O 
A4f.  návštěva ve všední den O - O - O - O - O o víkendu O 
A4g.  klasické pojetí restaur., standard O - O - O - O - O něco netradičního, nového O 
A4h.  tradiční kuchyně (smažený řízek…) O - O - O - O - O moderní kuchyně(orient,čína) O 
A4i.  pivo raději světlé O - O - O - O - O tmavé O 
A4j.  coca-colu O - O - O - O - O kofolu O 
A4k.  hotovky O - O - O - O - O minutky O 
A4l.  cena O - O - O - O - O kvalita O 
A4m.  do restaurace raději sám/a O - O - O - O - O s někým O 
A4n.  ve dvojici O - O - O - O - O ve skupině O 
A4o. s rodinou O - O - O - O - O s přáteli O 



 - 67 - 

 
A5. Teď Vám položím podobné otázky, ale chtěl bych, abyste uvedl/a tu možnost, podle které se 
chováte v této kavárně. Vše se týká opět restauračního prostředí.  
 

  1 - 2 - 3 - 4 - 5  6 
A5a.   dáváte si alkoholický nápoj O - O - O - O - O nealkoholický nápoj O 
A5b.  Coca-Cola, Mirinda, Tonic v lahvy O - O - O - O - O džusy cappy O 
A5c.  minerálka O - O - O - O - O jiný nealko nápoj ve skle O 
A5d.  pivo O - O - O - O - O víno O 
A5e.  káva O - O - O - O - O čaj O 
A5f.  míchaný nápoj, koktejl O - O - O - O - O panák O 
A5g.  kuřecí O - O - O - O - O vepřové O 
A5h.  bezmasé jídlo O - O - O - O - O ryby O 
A5i.  strávíte zde více času nad pitím O - O - O - O - O jídlem O 
 
D1. Jaké jsou hlavní důvody návštěvy právě této kavárny v Týně nad Vltavou oproti návštěvě 
konkurence? Ať respondent uvede tolik důvodů, nakolik si vzpomene. 
 
……………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
D2. Co je podle Vás důležité při výběru obecně jakékoli restaurace? Ať respondent seřadí první 3 
důvody. 
 I. II. III. 

Kvalita jídla a vše, co k jídlu patří 1 1 1 
Kvalita pití a vše, co k pití patří 2 2 2 
Příjemnost obsluhy 3 3 3 
Příjemnost prostředí v restauraci 4 4 4 
Umístění restaurace 5 5 5 
Cena 6 6 6 
Šířka výběru jídla či pití 7 7 7 
Pověst restaurace 8 8 8 
Doporučení přátel/odborníků 9 9 9 
 
D3. Existuje nějaká věc, služba či nějaká změna v této restauraci, kterou byste navrhl/a či 
doporučil/a? Co se Vám tady nelíbí a rád/a byste to změnil/a? 
Ano 1       D3a. Pokud ano, doptejte se jaká. 
Ne 2 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
K1. Jaká restaurace je podle Vašeho názoru největším konkurentem této kavárny v Týně nad 
Vltavou? V případě odpovědi „žádná“ vyplňte nulou, „nevím“ devítkou. K1a. Pokračujte doplňující 
otázkou, v čem? 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
K2. Jak byste porovnal/a tyto věci s konkurencí, kterou jste jmenoval/a, nebo kterou ještě znáte 
v Týně nad Vltavou? 1-Výrazně lepší;  2-Lepší;  3-Stejné;  4-Horší;  5-Výrazně horší.  
V případě 4 a 5 se doptejte na název restaurace, která je lepší než tato kavárna. 
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Kvalita jídla a vše, co k jídlu patří 1 2 3 4 5     

Kvalita pití a vše, co k pití patří 1 2 3 4 5     

Příjemnost obsluhy 1 2 3 4 5     

Příjemnost prostředí v restauraci 1 2 3 4 5     

Umístění restaurace 1 2 3 4 5     
Adekvátnost ceny vůči nabídce a 
službám, které se Vám dostávají 1 2 3 4 5     

Šířka výběru jídla či pití 1 2 3 4 5     

Pověst restaurace 1 2 3 4 5     
Doporučení této restaurace přáteli 
oproti doporučení konkurence 1 2 3 4 5     
 
S1. Jak jste celkově spokojen/a v této kavárně? 
 
Zcela spokojen/a 1 
Spíše spokojen/a 2 
Spíše nespokojen/a 3 
Zcela nespokojen/a 4 
 
S2. Doporučil/a byste tuto kavárnu svým známým, přátelům atd.? 
 
Určitě ano 1 
Spíše ano 2 
Spíše ne 3 
Určitě ne 4 
 
S3. Navštívíte i v budoucnu tuto kavárnu? 
 
Určitě ano 1 
Spíše ano 2 
Spíše ne 3 
Určitě ne 4 
 
O1. Uveďte prosím rok Vašeho narození. 
 
..........................................................  
O2. Jaký je Váš celkový měsíční hrubý příjem? Zařaďte se prosím do jedné z nabízených kategorií. 
 
Do 4999 1 
5000 - 14999 2 
15000 - 19999 3 
20000 – 29999 4 
30000 a více 5 
 
O3. Jaké je Vaše nejvyšší získané vzdělání? 
 
Základní vzdělání 1 
Vyučen/a 2 
Středoškolské bez maturity 3 
Středoškolské s maturitou 4 
Vysokoškolské 5 
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O4. Pohlaví respondenta (Otázku vyplní sám tazatel)+ Další okolnosti během dotazování O5.: 
  
Muž  1  
Žena  2 
 
To je vše. Děkuji za Váš čas a ochotu zúčastnit se tohoto výzkumu. Přeji příjemné posezení, na 
shledanou.  
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Příloha č. 2: Mapa centra Týna nad Vltavou s lokalizací konkurenčních restaurací 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj mapy: 
http://www.mapy.cz/#x=133049664@y=132878272@z=15@mm=ZP   + vlastní úprava 
 
Zdroj růžice: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_r%C5%AF%C5%BEice   + vlastní 
úprava 
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Příloha č. 3: Výsledná centra všech užitých proměnných v clusterové analýze a jejich 

signifikantnost dle Analýzy rozptylu (ANOVA). 

 

Konečná centra jednotlivých clusterů / segmentů   

  Cluster / segment   Anova 
  1. 2. 3. 4.   sig. 
A4A  Preference - kuracka 
mistnost 4,42 3,92 2,91 4,12   0,000 

A4B  Preference - klid, ziveji 
1,61 1,92 3,09 1,58   0,000 

A4D  Preference - pritmi, 
svetleji 3,11 3,12 2,74 4,08   0,000 

A4E  Preference - vecer, 
odpoledne 1,81 1,32 1,94 3,77   0,000 

A4F  Preference - vsedni den, 
vikend 3,53 3,64 3,5 2,35   0,000 

A4G  Preference - klasika, 
netradicni 2,42 3,36 4,09 2,85   0,000 

A4H  Preference - tradicni 
kuchyne, moderni 2,31 4,56 3,41 3,77   0,000 

A4L  Preference - cena, kvalita 
3,83 4,56 3,26 3,35   0,000 

A4O  Preference - rodina, 
pratele 3,6 3 4,35 4   0,000 

A5C  Behaviour - mineralka, 
jine nealko ve skle 3,26 1,29 3,81 1,41   0,000 

A5D  Behaviour - pivo, vino 
1,7 4,33 2,88 2,11   0,000 

A5F  Behaviour - michany 
napoj, panak 3,52 1,76 1,56 2,06   0,000 

A5G  Behaviour - kureci, 
veprove 1,76 2,45 1,5 1,29   0,012 

A5H  Behaviour - bezmase, 
ryby 2 3,19 1,06 4,3   0,000 

O2  Celkovy hruby mesicni 
prijem 2,83 3,44 1,18 2,58   0,000 

O3  Nejvyssi ziskane ukoncene 
vzdelani 3,75 3,96 1,74 3,62   0,000 

VEK2  Vek v kohortach 
2,89 2,96 1,29 3,12   0,000 

 
Zdroj: 
Přepracovaná tabulka z outputu z programu SPSS.  
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Příloha č. 4:  Polní poznámky z rozhovorů  

 
První rozhovor 

Pohlaví: žena 

Pseudonym použitý v analýze: paní E., nájemnice, vedoucí, zaměstnavatel 

Věk: 30 let 

Datum a čas rozhovoru: 2. dubna v 10 hodin dopoledne před otevírací dobou kavárny 

Místo provedení rozhovoru: v kavárně v Týně nad Vltavou v kanceláři o samotě 

Okolnosti rozhovoru: respondentka je uvolněná, dopředu připravená na rozhovor, přesto 

odpovídá útržkovitě, spíše přitaká, než aby rozváděla odpovědi na otázky širším 

způsobem. Z projevu je patrné, že některá témata, hlavně pak problémy kavárny, 

nekomentuje, vůbec je nepřipouští, nezmiňuje se o nich. 

Popis před změnou povolání: 

• Byla spokojená, vztah s majitelem má dobrý (směje se), mohla vyjadřovat své názory 

Změna povolání na vedoucí kavárny: 

• Důležité: cítí méně zodpovědnosti a starostí než když pracovala jako číšnice 

• Používá stejný způsob vedení jako užíval pan B. 

Konkurence:  

• Nevnímá žádnou konkurenci, kavárna je jediná v Týně, zmiňuje se o obsluze ve Zlaté 

Lodi 

Vztah k zákazníkovi: 

• Neuvádí žádný zvláštní vztah. 

• Od budoucna si slibuje: „Dokavaď to pude, tak to budu dělat“.  
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Druhý rozhovor 

Pohlaví: muž 

Pseudonym použitý v analýze: pan B., pronajímatel, majitel 

Věk: 47 let 

Datum a čas rozhovoru: 4. dubna v 19 hodin odpoledne  

Místo provedení rozhovoru: v Neznašově, v bytě respondenta 

Okolnosti rozhovoru: respondent je uvolněný, dopředu připravený na rozhovor, odpovídá 

v rozvitých větách, souvisle téměř hned od začátku. Během celého rozhovoru leží na 

pohovce.  

Popis před změnou povolání: 

• Líčí vývoj svého působení v kavárně, události spojené s ostatními majiteli 

• Nenucen odpovídá na otázky 

Změna povolání na vedoucí kavárny: 

• Hlavní body: stres, nepřínos uspokojení, „už sem prostě nemoh dál“.  

• Líčí i fázi, kdy měl „2 měsíce prázdniny“ – hrůza dle jeho slov 

• Odbíhá často k popisu cukrárny, kterou nepronajímá 

• Zdá se mi, že cukrárnu více protěžuje, alespoň nyní 

Konkurence:  

• Oproti paní E. konkurenci vnímá, ale některou pohrdá, je to patrné z jeho tónu, jak o ni 

hovoří např. Zlatá Loď 

Vztah k zákazníkovi: 

• Vrací se do doby, kdy dělal číšníka a „otvíral jsem jim dveře“.  

• Od budoucna si slibuje: „Do kavárny se už nevrátim ani za nic“.  

 

 

 


