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Anotácia 

 

     Poznanie spotrebiteľského správania na trhu cestovného ruchu môže byť 

považované za konkurenčnú výhodu. Spotrebiteľské správanie má charakter dynamickej 

povahy, to znamená s rastom potrieb a želaní a možnosťou na ich uspokojovanie sa mení 

kvantitatívne i kvalitatívne spotreba. 

     Predmetom dizertačnej práce je analýza spotrebiteľského správania sa zákazníkov 

cestovného ruchu  v podmienkach regiónu východného Slovenska. 

     Cieľom dizertačnej práce je na základe teoretických a praktických poznatkov 

z predmetnej oblasti analyzovať hlavné činitele pôsobiace na spotrebiteľa v cestovnom ruchu 

a špecifikovať typológiu zákazníkov v nadväznosti na jednotlivé segmentačné premenné. 

     Súčasťou dizertačnej práce je podrobný prehľad teoretických poznatkov z oblasti 

spotrebiteľského správania sa zákazníkov na trhu cestovného ruchu, typológie spotrebiteľov a 

výskumných metód, ktoré sú potrebné k spracovaniu aplikačnej časti práce. V rámci 

aplikačnej roviny sú analyzované a interpretované výsledky realizovaného výskumu 

zameraného na spotrebiteľské správanie v cestovnom ruchu a vyšpecifikovanú typológiu 

spotrebiteľov. Výsledky výskumu sú podkladom pre formulovanie záverov a návrhov 

ďalšieho postupu výskumu.  

 

Kľúčové slová: spotrebiteľské správanie, cestovný ruch, segmentácia, marketingový výskum, 

modelovanie 
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Annotation 

 

Typology of consumer behavior in the tourism market 

 

     Knowledge of consumer behaviour in the tourism market can be considered 

a competitive  advantage. Consumer behaviour has the character of a dynamic nature, i.e. that 

the growth in needs and desires and the possibility of satisfying them changes consumption 

both quantitatively and qualitatively. 

     The content of the thesis is an analysis of consumer behaviour in the area of 

tourism in the region of Eastern Slovakia. 

     The aim of the thesis is based on theoretical and practical knowledge of the subject 

area to analyze the main factors influencing the consumer in tourism and specify a typology 

of customers in response to various segmentation variables. 

     Parts of the thesis are a detailed overview of the theoretical knowledge in the field 

of consumer behaviour in the tourism market, consumer typologies and research methods that 

are necessary for the processing of the application part of this thesis. At the application level, 

the results of the research on consumer behaviour in tourism are analyzed in detail and 

interpreted and typology of consumers is specified. The research results are the basis for the 

formulation of conclusions and proposals for further research. 

 

 

Key words: consumer behaviour, tourism, segmentation, marketing research, modeling 
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1 Úvod 

 

Spotrebiteľské správanie je vo vyspelých ekonomikách predmetom neustáleho 

sústredenejšieho záujmu a je obsiahnuté v mnohých teoretických i praktických štúdiách. 

Spotrebiteľské správanie má charakter dynamickej povahy, to znamená s rastom potrieb 

a želaní a možnosťou na ich uspokojovanie sa mení kvantitatívne i kvalitatívne spotreba. 

Štrukturálne zmeny zasahujú spotrebiteľské segmenty, členia trh na menšie časti a dochádza 

k väčšej individualizácií. Vysoká hmotná spotreba a spotreba služieb symbolizujú prosperitu 

vyspelých krajín, blahobyt a vysokú životnú úroveň v nich. Kvalitatívny posun vo vývoji 

spotrebiteľskej orientácie nastal v tom smere, že sa vo vyspelých krajinách upúšťa od 

jednostranného preferovania hmotnej spotreby a zdôrazňovania jej kvantitatívneho rastu. 

Väčší význam a pozornosť sa sústredí na kvalitu života, na etický a estetický rozvoj. Kvalita 

života sa spája s pocitom potreby sebarealizácie, tvorivého rozvoja osobnosti, aktívneho 

životného postoja, individuálnej mnohotvárnosti a spotrebou aktívneho mnohostranného 

využívania voľného času.  

Pri formulovaní cieľa dizertačnej práce sa vychádzalo z teoretických a praktických 

poznatkov z oblasti spotrebiteľského správania v cestovnom ruchu a turizme, ktoré boli 

získané z dostupnej domácej a zahraničnej vedeckej a odbornej literatúry a s údajovej 

základne vlastného marketingového výskumu.  

Predmetom dizertačnej práce je riešenie problematiky spotrebiteľského správania 

a výskumu spotrebiteľského dopytu v podmienkach východného Slovenska konkrétne 

v krajských mestách Košice a Prešov a okresných mestách Spišská Nová Ves, Vranov, 

Michalovce a Poprad. V posledných rokoch môžeme pozorovať  na Slovensku dôležitú 

paradigmu, ktorá je spájaná so zložitejším a menej stabilnejším modelom správania 

spotrebiteľov v cestovnom ruchu. Pružnosť spotrebiteľského modelu v cestovnom ruchu 

(ďalej uvádzame CR) rastie úmerne s prosperitou. Významným ukazovateľom analýzy 

spotrebiteľského správania v cestovnom ruchu je samotná spokojnosť spotrebiteľa. 

Spokojnosť spotrebiteľa závisí od jeho pocitov, od jeho potešenia alebo sklamania, ktoré 

vyplývajú z porovnania spotrebiteľskej užitočnosti s užitočnosťou očakávanou. V cestovnom 

ruchu sa kladie dôraz na pocitové prežívanie spotrebiteľa, ktoré vyplýva zo spotreby 

konkrétnej služby a vyjadruje, ako sám vníma danú službu vzhľadom na svoje očakávania.  

Cieľom dizertačnej práce je na základe teoretických a praktických poznatkov 

analyzovať hlavné činitele pôsobiace na spotrebiteľské správanie zákazníkov v cestovnom 



  

9 
 

ruchu a špecifikovať typológiu zákazníkov cestovného ruchu v nadväznosti na ich 

spotrebiteľské správanie a segmentačné premenné. 

Metodológia dizertačnej práce vychádza zo zásad vedeckosti empirických štúdií 

a pozostáva z teoretickej a aplikačnej časti.  

Teoretická časť dizertačnej práce, jej druhá kapitola pozostáva z prehľadu súčasného 

stavu riešenia danej problematiky, venuje sa oblastiam definovania problému cestovného 

ruchu a jeho základným kategóriám, spotrebiteľského správania sa zákazníkov na trhu 

cestovného ruchu, faktorov  ovplyvňujúcich spotrebiteľské správanie, rozhodovacieho 

procesu spotrebiteľa, segmentácie spotrebiteľov, motivačných faktorov, determinantov 

spotrebiteľského správania a  typológie zákazníkov na trhu cestovného ruchu,  z pohľadu 

domácich i zahraničných autorov.  V tretej kapitole je venovaný priestor charakteristike 

použitých metód a to deskriptívnej štatistike a viacrozmerným štatistickým metódam 

(faktorová a zhluková analýza). Metodika práce je obsahom štvrtej kapitoly, ktorá popisuje 

prípravnú a realizačnú fázu výskumu. V rámci prípravnej fázy je popísaný plán výskumu, 

špecifikácia obsahu výskumu, popis jednotlivých typov premenných a výber výskumnej 

vzorky. Realizačná fáza pozostáva z popisu zhromažďovania dát ich analýzou 

a interpretáciou. Piata kapitola pozostáva z analýzy výsledkov vplyvu demografických 

premenných na spotrebiteľské správanie na trhu cestovného ruchu, kde bol skúmaný vplyv 

pohlavia, vzdelania, príjmu, veku  a bydliska na miesto pobytu, typ dovolenky, dĺžku pobytu, 

typ ubytovania, využitie služieb cestovných kancelárii, spôsob plánovania dovolenky a zdroje 

informácií. Analýza vplyvu demografických premenných na postoje spotrebiteľov vo vzťahu 

k výberu dovolenky je obsahom šiestej kapitoly. Charakteristikou vyšpecifikovanej typológie 

spotrebiteľov – klientov  na trhu cestovného ruchu sa zaoberá siedma kapitola. Zároveň 

v tejto kapitole sú obsiahnuté závery týkajúce sa  jednotlivých vyšpecifikovaných klientov a 

závery týkajúce sa spotrebiteľského správania v procese výberu dovolenky. 
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2 Spotrebiteľské správanie na trhu cestovného ruchu 

2.1  Cestovný ruch a jeho základné kategórie 

 

Cestovný ruch je vo vyspelých trhových ekonomikách považovaný za hlavný 

determinant rozvoja národného hospodárstva a predstavuje  potenciál tvorby zisku nielen na 

makroekonomickej, ale aj na mikroekonomickej úrovni. Cestovný ruch môžeme považovať 

za najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie v moderných ekonomikách. Slovenská republika 

má v tomto smere značné rezervy, pritom disponuje všetkými danosťami pre efektívny rozvoj 

cestovného ruchu. Rozvoj cestovného ruchu nemôžeme považovať za plne aktívny bez 

rozvoja kvalitných služieb, ktoré sú nevyhnutné pre uspokojenie dopytu zákazníkov  

cestovného ruchu.  Treba mať na zreteli, že služby intenzívnejšie vstupujú do všetkých fáz 

reprodukčného procesu, prenikajú do podnikateľského sektora, ako externá zložka jeho 

produkcie a technologického obsahu, čo vedie k prehlbovaniu deľby práce. Služby sú 

dôležitým sprostredkovateľom zmien v ekonomike z hľadiska uplatňovania nových 

technológii, procesov inovácii a rozvíjania trhových vzťahov. Ďalší aspekt služieb súvisí 

s regionálnym rozvojom, kde sa zvyšuje ich význam ako stimulujúceho činiteľa vo vzťahu 

k lokálnemu priemyslu. 

So zmenami a neustálym vývojom v CR sa zároveň mení celá štruktúra dopytu 

zákazníkov po produktoch a službách. Účastníkov CR neustále pribúda, a preto môžeme 

konštatovať, že CR sa vo všeobecnosti stáva podstatnou súčasťou v našom živote a zároveň 

významnou zložkou spotreby obyvateľstva.  

 Jarolímková (2007) uvádza, hlavnými faktormi rastu CR sú nárast objemu fondu 

voľného času, rast životnej úrovne a disponibilných príjmov. Predpokladom pre rozvoj CR v 

budúcnosti je politická stabilita a eliminácia globálneho pôsobenia negatívnych faktorov, 

ktoré pôsobia odliv záujmu o cestovanie. 

Existuje veľké množstvo definícií pojmu cestovný ruch, keďže ide o multiodborovú  

ekonomickú činnosť, preto uvádzame niekoľko významných definícií, aj keď si myslíme, že 

najvýstižnejšie je rozšírené poňatie cestovného ruchu, ktoré vychádza z jeho vnímania ako 

komplexného procesu, zasahujúceho nielen jeho účastníkov, ale i poskytovateľov služieb, 

destinácie, v ktorých je cestovný ruch realizovaný a tranzitné destinácie. 

Jednú z prvých definícií cestovného ruchu formuloval rakúsky ekonóm Schullard, 

(1910)  ktorý povedal, že  cestovný ruch je súhrnom operácií, hlavne ekonomickej povahy, 
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ktoré sa priamo vzťahujú na vstup, pobyt a pohyb cudzincov mimo alebo vnútri určitej 

krajiny, mesta alebo regiónu (Konečná, Michalová, Novacká 1999). 

Cestovný ruch definujeme ako súbor činností zameraných na uspokojenie potrieb 

súvisiacich s cestovaním a pohybom osôb mimo miest trvalého bydliska a zvyčajne vo 

voľnom čase za účelom odpočinku, poznávania, zdravia, rozptýlenia a zábavy, kultúrneho 

a športového vyžitia, služobných ciest a získania komplexného zážitku (Gúčik, 2006). 

 Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (World Tourism Organization – 

UNWTO, 2013) sa za cestovný ruch  považuje činnosť osoby, cestujúcej na prechodnú dobu 

do miesta mimo jej trvalého bydliska a to na dobu kratšiu než 1 rok  u medzinárodného 

cestovného ruchu a 6 mesiacov u domáceho cestovného ruchu, pričom hlavný účel jej cesty je 

iný ako vykonávanie zárobkovej činnosti v navštívenom mieste. 

Cestovný ruch je súhrn vzťahov a javov, ktoré vyplývajú z cestovania alebo pobytu 

osôb, pričom miesto pobytu nie je hlavným ani trvalým miestom bývania a zamestnania 

(Kaspar, 1995). 

Hjalager (1997) predstavuje cestovný ruch ako komplex činností, ktoré sa šíria 

v priestore a čase a sú zdieľané prostredníctvom turistov a príslušných organizácií. V priebehu 

času sa menia technológie, návyky, intenzita, koncentrácia a to vyžaduje požiadavku 

adaptability v meniacich sa podmienkach. Z toho dôvodu je nevyhnutné implementovať 

informačné systémy do podnikov cestovného ruchu tak, aby sa ich efekt prejavil u konečného 

zákazníka. 

Technické aspekty CR zdôrazňujú Hunziker a Krapf, ktorí CR definujú ako súhrn 

vzťahov vznikajúcich pri cestovaní a pobyte cudzincov, ktorí svoj pobyt neodôvodňujú 

vytváraním trvalého bydliska ani rôznymi zárobkovými aktivitami (Michalová  a kol., 2001). 

Cestovný ruch tvorí súbor aktivít v určitom prostredí, ktoré upokojujú potreby ľudí 

súvisiace s cestovaním mimo ich trvalého bydliska, bez rozdielu, či dôvodom tohto cestovania 

je oddych alebo nepravidelná povinnosť (Novacká, Kulčáková, 1996). 

Začiatkom  20. storočia sa začala venovať systematická pozornosť cestovnému ruchu 

aj z teoretického hľadiska. Za najvýznamnejšiu prácu, ktorá sa zaoberá cestovným ruchom 

ako samostatným odvetvím sa považuje všeobecná náuka cestovného ruchu od švajčiarskych 

autorov Hunzicher a Krapf (Jayapalan, 2001). Podľa týchto autorov cestovný ruch predstavuje 

súbor javov a vzťahov, ktoré vyplývajú z pobytu na cudzom mieste, pokiaľ cieľom pobytu nie 

je trvalý pobyt alebo výkon zárobkovej činnosti.  
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 Niektorí autori (Reisinger, 2009) považujú v cestovnom ruchu budovanie vzťahov so 

zákazníkmi (CRM) za základný aspekt získania konkurenčnej výhody. Títo autori vyzdvihujú 

a apelujú na vytvorenie tzv. ľudského sveta v procese získavania si zákazníka. 

V cestovnom ruchu je dôležitá analýza v cestovnom ruchu z makroekonomického 

hľadiska a jej význam neustále narastá.  Celosvetovo sa udáva, že podiel cestovného ruchu na 

HDP predstavuje asi 11 až 13 percent (ide o výpočet multiplikačného vplyvu na HDP) 

a zamestnáva viac ako 11 percent zamestnancov (Calypso Study – Tourism, 2011).  

Z makroekonomického hľadiska môžeme pôsobenie cestovného ruchu špecifikovať 

v týchto dimenziách (Borovský, Smolková, Niňajová, 2008): 

a) cestovný ruch ako prierezové odvetvie – existencia úzkych väzieb priamych 

poskytovateľov cestovného ruchu na infraštruktúru, stavebníctvo, služby, 

priemysel, kultúru, vzdelávanie a ďalšie stránky rozvoja krajiny vyvolávajú značne 

synergické efekty, 

b) multiplikačný efekt cestovného ruchu – multiplikátor cestovného ruchu poskytuje 

informácie o tom, o koľko sú príjmy cestovného ruchu vyššie ako výdavky, ktoré 

ich vyvolali, zároveň multiplikátor cestovného ruchu závisí najmä od objemu 

dovozu a sklonu k spotrebe, 

c) cestovný ruch a pridaná hodnota – cestovný ruch je materiálovo a surovinovo 

nenáročné odvetvie, ktoré produkuje obrovský podiel pridanej hodnoty, 

d) cestovný ruch a hospodársky rast – podiel odvetvia cestovného ruchu na HDP je 

rôzny, cestovný ruch v krajinách EÚ produkuje priemerne viac ako 5 percentný 

podiel na tvorbe HDP (Eurostat, 2012), 

e) cestovný ruch a podnikanie – v cestovnom ruchu sa pohybujú podnikateľské 

subjekty rôznej veľkosti, od globálnych hráčov v hotelierstve či leteckej preprave, 

cestovné agentúry až po malé a stredné podniky a živnostníkov, 

f) cestovný ruch a trh práce – cestovný ruch výrazne prispieva k rastu zamestnanosti 

a zároveň sa podieľa na vzdelávaní a mobilite ľudských zdrojov. Ide 

o hospodárske odvetvie, ktoré sa skladá z veľkého množstva činností 

s rozdielnymi výrobnými znakmi a vysokou intenzitou pracovnej sily, v ktorom sa 

môžu uplatniť povolania rôznej typológie a stupňa špecializácie, 

g) cestovný ruch a spotreba – podľa stanoviska Európskeho hospodárskeho 

a sociálneho výboru jednotlivci a rodiny majú viac než 80 percentný podiel na 

tvorbe európskeho cestovného ruchu, zatiaľ čo zvyšok tvoria podniky 
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kongresového cestovného ruchu. Európske rodiny vyčleňujú okolo jednej osminy 

osobných výdavkov na cestovný ruch (Nilsson, 2013).  

Obr. 2.1.: Vplyv makroekonomických zmien na výber produktu v cestovnom ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Swarbrooke, Horner (2007) 

Súčasné trendy zákazníckeho správania pri výbere produktu cestovného ruchu 

v Európe sú ovplyvňované nasledujúcimi zmenami (Obr. 2.1). 

a) Demografické zmeny – počet ľudí vo veku nad 60 rokov prudko rastie. Rok 2006 je 

prvým rokom odchodu do dôchodku „baby boom“ generácie, narodenej v období 

medzi rokmi 1946 a 1966. V USA to v tomto roku bolo 77 miliónov ľudí, čo 

štatisticky znamená 8 000 ľudí denne, v Japonsku 8 500 ľudí denne a Európa či 

zvyšok sveta je na tom rovnako. Táto najväčšia populačná vlna v histórii bola tvorcom 

nových spotrebiteľských trendov, či už keď bola mládežou, alebo v strednom veku. 

Inak to nebude ani teraz, v ich seniorskom veku. Podľa Calypso štúdie zameranej na 

rozvoj cestovného ruchu v EÚ, ktorú vydala Európska komisia v roku 2040 sa počet 

obyvateľov starších ako 65 rokov v Európskej únii zvýši na 27 percent a v roku 2060 

sa predpokladá 30 percentný podiel tohto segmentu. Môžeme konštatovať, že senior 

turistika bude považovaná za jeden z najviac rastúcich segmentov v EÚ. Seniori sa 

budú cítiť mladšie, v priemere o 10 až pätnásť rokov ako je ich skutočný vek (Calypso 

Study – Tourism, 2011).  Mnohí seniori využijú možnosť odchodu do dôchodku 

v skoršom veku. Z toho dôvodu vzrastie z ich strany dopyt po nenáročnom cestovaní 

spojenom s bezpečnosťou a pohodlím. Pri výbere produktu cestovného ruchu 

uprednostnia tematicky zamerané pobyty v prírode ako napríklad golfové kurzy, 

Nárast seniorov, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 
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zdravotné pobyty, relaxačné pobyty v kúpeľoch, kultúrne zamerané pobyty a iné. 

V destináciách s vhodnými podmienkami na bývanie strávia dlhšie obdobie roka, 

najmä v južných destináciách a v čase mimo hlavnej sezóny.  

b) Sociálno-ekonomické zmeny – priemerný počet osôb žijúcich v jednej domácnosti 

poklesne, čím vzrastie disponibilný príjem domácnosti a jej kúpyschopnosť. To 

výrazne ovplyvní trh tak dlhodobých ako aj krátkodobých pobytov. Domácnosti si 

budú môcť dovoliť viac rôzne zameraných pobytov. Vzrastie dopyt po luxusných 

produktoch (pôžitkárstvo), po spontánne dostupných tematických produktoch, po 

predĺžených víkendoch v zahraničných mestách typu city breaks a short breaks v čase 

menej obľúbenom na cestovanie. Vzrastie aj záujem o zimné dovolenky v „slnečných“ 

destináciách. V rámci sociálnych zmien môžeme očakávať aj nárast tzv. ružových 

turistov (gay turizmus), ktorý predstavujú veľmi zaujímavý segment na trhu 

cestovného ruchu. 

c) Vzdelanostná úroveň – priemerná vzdelanostná úroveň vzrastie. Povedie to k dopytu 

po špeciálnych produktoch a organizovanej alebo individuálnej dovolenke, ktorá bude 

mať vzdelávací a duchovný charakter a bude obsahovať aktivity spojené s umením, 

poznávaním kultúry a histórie. Vznikne potreba po interaktívnejšej a oveľa 

kreatívnejšej forme komunikácie so zákazníkom ako doteraz. Súčasne vzrastie dopyt 

po nových destináciách v strednej a východnej Európe. 

d) Zdravie – uvedomovanie si prevencie zdravia bude narastať. Aj keď nebude 

ovplyvňovať objem dopytu, určite ovplyvní rozhodovanie o výbere destinácie 

a správaní sa počas dovolenky. Z toho dôvodu sa turisti budú viac ako v minulosti 

vyhýbať destináciám považovaným za menej zdravé. Poklesne dopyt po dovolenke 

spojenej iba s opaľovaním na pláži. Vzrastie popularita aktívnej formy dovolenky 

a budú sa preferovať také zariadenia, ktoré zodpovedajú tomuto typu pobytov. 

Vzrastie dopyt po „wellness“ produktoch zahŕňajúcich kúpeľné pobyty a športovanie. 

e) Voľný čas – moderná globálna spoločnosť kladie zvýšené nároky na rovnováhu 

pracovného a rodinného života. Pracovné vypätie je sprievodným javom takejto 

spoločnosti, čo stimuluje potrebu relaxu a oddychu. Priemerný počet dní preplácaného 

voľna a dovolenky sa však už vo svete nezvyšuje. Pri väčších pracovných nárokoch 

zostáva rovnaký počet dní dovolenky určených na relax a oddych. Ľudia si dovolenku 

vyberajú niekoľkokrát do roka, tým si ju rozkladajú na viaceré krátkodobé dovolenky 

(short breaks) alebo predĺžené víkendy (city breaks). Rozloženie času na viaceré 

krátkodobé dovolenky sa stáva súčasťou životného štýlu dnešných pracovne 
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vyťažených jednotlivcov, ktorí vidia v cestovaní a zmene bežného prostredia ideálny 

spôsob oddychu, relaxu a trávenia času s priateľmi. Väčšinou využívajú ponuky 

nízkonákladových leteckých spoločností a mestských „business“ hotelov, ako aj 

relaxačné a wellness balíčky. 

f) Skúsenosť s cestovaním – zákazník sa stáva skúseným a sebaistým vo veciach svojich 

potrieb a spotrebiteľských práv. Uvedomuje si, akú hodnotu chce za peniaze získať. 

Z toho dôvodu kritickejšie vníma a posudzuje kvalitu služieb a vie objektívnejšie 

posúdiť hodnotu poskytnutej služby podľa vzťahu kvality a ceny. V prípade, že 

negatívne skúsenosti s cestovaním prevýšia hranicu únosnosti, zákazník sa 

pravdepodobne rozhodne pre inú alternatívu trávenia voľného času (šport v domácom 

prostredí) alebo nákup hmotného statku (nákup športového výstroja). Alternatívne 

spôsoby trávenia času a útraty peňazí sú substitútom cestovania. Nakoľko konkurencia 

na trhu cestovného ruchu rastie, o zákazníka v rovnakom čase bojujú destinácie 

rôzneho charakteru, rozsahu a kvality ponúkaných služieb. Destinácie, ktoré nebudú 

spĺňať požadované štandardy kvality, budú v budúcnosti trpieť nedostatkom 

zákazníkov. 

g) Vernosť zákazníka k destinácii – správanie sa zákazníka cestovného ruchu bude 

zmiešané, čo znamená, že jeho zameranie na produkt nebude štandardizované. 

Napríklad tento rok si zákazník cez internet objedná jednoduchú lacnejšiu dovolenku 

na vidieku v domácej krajine, kým budúci rok si dopraje luxusnú dovolenku 

v atraktívnej destinácii Karibiku. Preferencie dovoleniek budú rôznorodejšie, čo 

negatívne ovplyvní opakované objemy nákupov tých istých produktov od toho istého 

zákazníka. Vernosť k destinácii bude v nasledujúcich rokoch vo všeobecnosti klesať. 

Príkladom je fenomén time-sharingových sieti (právo dočasného užívania budov 

v ktorejkoľvek z celosvetových destinácií), ktorý dosiahol vrchol úspechu na konci 

deväťdesiatych rokov. 

h) Diferenciácia – u skúsenejších turistov porastie kritické hodnotenie poskytovateľov 

a ich produktov. V prípade, že sa poskytované produkty nebudú ničím odlišovať od 

ponuky ostatných poskytovateľov (napríklad tematické zájazdy), a zároveň nesplnia 

vyššie štandardy kvality, poskytovatelia o zákazníka prídu. Skúsenosť a kritický 

postoj budú stimulovať turistu opätovne navštíviť tie destinácie, kde bol spokojný. 

Regióny, ktoré ponúknu pestrý, variantný, tematicky zameraný produkt, budú 

preferované. Zároveň však budú rásť nároky zákazníkov na ustavičné zlepšovanie 

destinačného manažmentu. 
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i) Životný štýl – životný štýl západnej spoločnosti sa pozvoľná mení, čo mení vnímanie 

turistu vo vzťahu k jeho osobným potrebám a nákupnému správaniu. Výrazným 

trendom súčasného životného štýlu je presadzovanie individuality, odmietanie 

stereotypov, väčšia spontánnosť a neformálnosť. Zmena tradičných rolí muža a ženy 

v spoločnosti rovnako prechádza zmenami. Individualizácia sa spája aj s konzumným 

a „mobilným“ spôsobom života. Rast významu participácie žien v zamestnaní 

a podnikaní vyvolal nárast počtu domácností s jednou alebo dvoma osobami a zvýšil 

priemerný vek, kedy má žena svoje prvé dieťa. Individualizácia spôsobuje zmeny 

v cestovateľskom správaní. Napríklad spôsob cestovania bude zvolený výlučne 

individuálne s nárokmi na vlastný primeraný komfort. Záujem o bed & breakfast 

ubytovanie sa bude znižovať, ak sa bude považovať za lacné a málo komfortné. Skôr 

sa budú preferovať menšie autentické rodinné hotely či turistické farmy 

s individuálnym prístupom k hosťovi. Vo voľnom čase si ľudia chcú   sami zvoliť, čo 

budú robiť a kde to budú robiť. Predovšetkým u mladých a starších vo veku nad 64 

rokov sa zvyšujú nároky na nové zážitky a skúsenosti prežité vo voľnom čase 

a spojené s cestovaním do zahraničia. Voľnosť pohybu je vo všeobecnosti považovaná 

za dôležité privilégium súčasnosti. Osobné auto je symbolom tohto privilégia. Jeho 

význam v súvislosti s cestovaním, rovnako ako leteckej prepravy, bude rásť aj napriek 

jeho negatívnym environmentálnym vplyvom. Vzhľadom na záujem zvýšenej 

mobility rastie záujem zákazníkov vlastniť nehnuteľnosť – „druhý domov“ 

v lokalitách blízko malých regionálnych letísk.  

j) Informačné technológie – úloha internetu pre turizmus bude v budúcnosti výrazne 

narastať, najmä ako prezentačného kanála (vizuálne prezentácie) informačného kanála 

(turistické informácie o destináciách a produktoch, sofistikované vyhľadávače) 

a predajného kanála produktov a služieb. To zároveň umožní ustavičné porovnávanie 

sa s konkurenciou a intenzívne ovplyvňovanie ponuky. Skúsení turisti budú 

uprednostňovať priame rezervácie cez internet. Úloha cestovných agentúr ako 

sprostredkovateľov produktu cestovného ruchu klesne. Internet umožní 

marketingovým agentúram intenzívnejšie využívať e-marketing, vrátane zavedenia 

systému CRM (Customer Relationship Management) do destinačného marketingu. 

Destinačný marketing s využitím značky povedie k častejšej návštevnosti webových 

stránok. Dostupnosť detailných informácií o ponúkaných produktoch z webovej 

stránky destinácie alebo z dostupných liniek na iné webové stránky bude základom 

úspechu webovej stránky. Vo vzťahu k skúseným turistom narastá potreba 
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spoľahlivosti online rezervácií. V rámci rozvoja informačných technológií nesmieme 

zabúdať na GPS technológiu ako nový produkt cestovného ruchu. 

k) Udržateľnosť životného prostredia – uvedomovanie si environmentálnych otázok 

a významu zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie bude 

rásť. Pre turizmus to bude znamenať zvýšený záujem o trvalo udržateľné destinácie, 

kde je zachovaný súlad prírody a života miestnej populácie. Dôležité bude odlíšenie 

destinácie jej regionálnym charakterom. Preferované budú tie destinácie, kde turista 

získa starostlivosť priamo od miestnych obyvateľov. Regióny, ktoré sú poznačené 

nadmernou výstavbou a nedodržiavaním krajinnej scenérie, sa stanú menej 

atraktívnymi. Produkty ekoturizmu a kultúrneho turizmu budú vyhľadávať 

predovšetkým starší, vzdelaní turisti z Európy a Severnej Ameriky. Nakupovanie 

v miestnych centrách s tradičnými ľudovými výrobkami bude obľúbenejšie než veľké 

nákupné centrá. 

l) Nestabilita politického prostredia – zločinnosť, terorizmus, občianske nepokoje, 

znečisťovanie životného prostredia sa stali súčasťou každodenného života a výrazne 

ovplyvnili požiadavky na bezpečnosť a istotu pri cestovaní. V cestovnom ruchu tento 

fakt značne ovplyvnil výber destinácií a odmietanie tých, ktoré sa javia ako málo 

bezpečné. Mnohé destinácie poznačené terorizmom a zločinnosťou sa stali 

nepredajnými. Obavy z terorizmu v Izraeli, Indonézii, Iraku a Indii zapríčinili ich 

nedostupnosť pre turistov na nepredvídateľné dlhé obdobie. Zákazníci sa budú 

informovať o bezpečnosti miesta pobytu predtým, než si preveria možnosti ubytovania 

alebo leteniek. V rámci politického prostredia a jeho vzťahu k cestovnému ruchu 

zohrávajú dôležitú úlohu pri voľbe destinácie aj vízové povinnosti a možnosti ich 

získania. V tomto smere sa krajiny snažia o umožnenie ľahšieho prístupu k získaniu 

turistických víz ako podpory rozvoja cestovného ruchu. 

 

2.2 Spotrebiteľské správanie na trhu  cestovného ruchu 

 

Dopyt po cestovnom ruchu (demand for tourism) je súborný prvok trhu a výsledok 

pôsobenia rozličných činiteľov. Nositeľom dopytu je subjekt – návštevník, ktorý sa 

zúčastňuje  na cestovnom ruchu s cieľom uspokojiť svoje špecifické potreby spojené 

s cestovaním a pobytom mimo miesta trvalého bydliska, zvyčajne vo voľnom čase, a tak 
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získať komplexný zážitok. Efektívny dopyt je len kúpyschopný dopyt, t. j. taký, ktorý je krytý 

kúpnym fondom. Charakteristickými znakmi dopytu po cestovnom ruchu sú: 

a) komplexnosť (potreby uspokojované v cestovnom ruchu sú rôznorodé a ich 

spokojovanie vyžaduje komplex služieb a tovaru), 

b) periodickosť (vplyvom prírodných a spoločenských činiteľov je dopyt najvyšší 

v letných a zimných mesiacoch, cez víkendy a sviatky). 

„Spotrebiteľské správanie z mikroekonomického hľadiska môžeme považovať za 

základ marketingovej teórie. Rozdiel medzi štúdiom správania spotrebiteľa na mikroúrovni 

a makroúrovni pozostáva v tom, že na mikroúrovni sa problémy dotýkajú jednotlivých 

podnikov a analýza spotrebiteľa im má pomôcť pri napĺňaní ich cieľov a na makroúrovni sa 

aplikujú poznatky o spotrebiteľoch na agregátnu úroveň a týkajú sa rozsiahlych 

spoločenských skupín alebo celej spoločnosti” (Táborecká, Petrovičová, 2011, s.16). 

Autori Schiffman a Kanuk (2004) tvrdia, že spotrebiteľské správanie možno definovať 

ako správanie, ktoré spotrebitelia prejavujú pri hľadaní, nákupe, používaní, hodnotení, 

disponovaní výrobkami a službami, od ktorých očakávajú, že uspokoja ich potreby. 

Autori Evans a Ahmad (2009) definujú spotrebiteľské správanie ako hľadanie potrieb 

a túžob spotrebiteľa, pričom zdôrazňujú, že to nie je také jednoduché ako sa na prvý pohľad 

môže zdať. Vyzdvihujú skutočnosť, že mnohí autori spotrebiteľskému správaniu neprikladajú 

dôležitú úlohu. 

Podľa autorov Wayn a MacInnis (2008) spotrebiteľské správanie reflektuje celkový 

súhrn spotrebiteľských rozhodnutí, kde je potrebné rešpektovať získavanie, spotrebu 

a dispozície tovarov, služieb, ľudí, aktivít, myšlienok a skúseností. To všetko sa transformuje 

do výsledku spotrebiteľovho rozhodnutia. 

Kulčáková (Richterová, Kulčáková, Klepochová, 2005) vysvetľuje, že spotrebiteľské 

správania, to sú predovšetkým zjavné a pozorovateľné akty, akými sú nákup a spotreba. Sú to 

dôležité aspekty rozhodovacieho procesu spotrebiteľa. Pojem spotrebiteľského správania sa 

však chápe podstatne širšie a rozumejú sa ním mentálne a sociálne procesy, ktoré prebiehajú: 

a) pred samotným nákupom (napríklad uvedomenie si potreby, formovanie postoja, 

hľadanie informácií, hodnotenie alternatív, výber produktu, značky, prípadne 

predajne), 
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b) počas nákupu (napríklad situačné faktory ovplyvňujúce nákup – čiže nákupné 

správanie), 

c) po nákupe (ponákupné hodnotenie užitočnosti, disonancia, proces spotreby). 

Jedno z najstarších vymedzení priniesla definícia AMA (American Marketing 

Association). Spotrebiteľské správanie sú dynamické interakcie ľudí a prostredia obsahujúce 

emócie, poznanie a konanie, prostredníctvom ktorých ľudia uskutočňujú výmenu s cieľom 

uspokojiť svoje potreby. Inými slovami, spotrebiteľské správanie má kognitívnu, afektívnu 

a konatívnu zložku – zahŕňa myslenie, cítenie a činy ľudí, ktoré uskutočňujú v súvislosti 

s procesmi spotreby. 

Z definície American Marketing Association  vyplývajú najmenej tri poznatky a to, že 

spotrebiteľské správanie je dynamické, že integruje interakcie a že obsahuje výmenu 

(Richterová, 2010). 

2.2.1  Prístupy k skúmaniu spotrebiteľského správania 

Zároveň autori Richterová, Kulčáková, Klepochová (2010) konštatujú, že publikované 

výskumné štúdie, ktoré realizovali marketingoví akademici, sa značne diferencujú z hľadiska 

cieľov i metód. V nadväznosti rozlišujú tri hlavné prístupy k štúdiu spotrebiteľského 

správania: interpretujúci, tradičný a prístup marketingovej vedy (Obr.2.2). 

Interpretujúci prístup je relatívne nový, jeho význam však rastie. Je založený na 

metódach, ktoré majú prehĺbiť znalosti o spotrebe a jej význame. Štúdie využívajú hĺbkové 

interview a skupinové rozhovory, aby objasnili také témy ako: čo výrobky a služby 

znamenajú pre spotrebiteľov, aké majú skúsenosti s ich nakupovaním a používaním, resp. ako 

umenie a film reflektujú význam spotreby, alebo ako vlastníctvo ovplyvňuje predstavy 

človeka o sebe. Hoci cieľom týchto štúdií spravidla nie je bezprostredná pomoc strategickému 

marketingovému manažmentu, marketingová prax z nich môže odvodiť implikácie. 

Tradičný prístup je založený na teóriách a metódach kognitívnej, sociálnej 

i behavioristickej psychológie a sociológie. Snaží sa rozpracovať teórie a metódy s cieľom 

vysvetliť rozhodovanie a konanie spotrebiteľov. Štúdie obsahujú experimenty a dopytovanie, 

aby testovali teórie a poskytli pohľad na také veci, ako spracovanie informácii spotrebiteľmi, 

rozhodovacie procesy a spoločenské vplyvy na spotrebiteľské správanie. Tento prístup mal 

zásadný vplyv na marketingové myslenie, pričom časť výskumu sa zamerala na testovanie 

teórie a časť na skúmanie vplyvu marketingových stratégii na spotrebiteľov. 
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Obr. 2.2: Prístupy ku skúmaniu spotrebiteľského správania  

Prístup Zdroje Primárny cieľ Hlavné metódy 

Interpretačný 

Tradičný 

Marketingový 

Kultúrna antropológia 

Psychológia 

Sociológia 

Ekonómia 

Štatistika 

Pochopiť spotrebu a jej význam 

Vysvetliť rozhodovania a konanie 

spotrebiteľa 

Predvídať spotrebiteľský výber 

a konanie 

Hĺbkové interview 

Skupinový rozhovor 

Experimenty 

Dopytovanie 

Matematické modely 

Simulácia 

Zdroj: Richterová, Kulčáková, Klepochová (2005) 

Prístup marketingovej vedy sa opiera o teórie a metódy z ekonómie a štatistiky. Bežne 

zahŕňa navrhovanie a testovanie matematických modelov, so zámerom predvídať vplyv 

marketingových stratégií na spotrebiteľský výber a konanie. Tento prístup sa stal oporou 

odvetví spotrebiteľsky baleného tovaru, pretože dokáže efektívnym spôsobom pracovať 

s veľkými súbormi údajov získanými skenovaním, a tak môže pomôcť riešiť marketingové 

problémy. 

Spotrebiteľské správanie je dynamické, pretože myslenie, emócie a konanie 

jednotlivých spotrebiteľov, cieľových spotrebiteľských skupín i celá spoločnosť sa neustále 

menia. Skutočnosť, že spotrebitelia a ich prostredie sa neustále menia, podčiarkuje význam 

kontinuálneho výskumu a analýzy spotrebiteľa. Aby marketingoví manažéri mohli sledovať 

a reagovať na významné vývojové trendy je potrebné nepretržite sa zaoberať cieľovou 

skupinou spotrebiteľov, monitorovať jej správanie na trhu i zmeny faktorov, ktoré toto 

správanie ovplyvňujú. 

Spotrebiteľské správanie (Engel, Blackwell, Miniard, 2006) zahŕňa akty získavania, 

spotreby alebo disponovania výrobkami alebo službami, vrátane rozhodovacích procesov, 

ktoré týmto aktom predchádzajú alebo na ne nadväzujú.  

Za najširšie vymedzenie považujeme spotrebiteľské správanie v aplikácií na 

dynamické interakcie ľudí a prostredia obsahujúce emócie, poznanie a konanie, 

prostredníctvom ktorých ľudia uskutočňujú výmenu s cieľom uspokojiť svoje potreby. Inými 

slovami, spotrebiteľské správanie má kognitívnu, afektívnu a konatívnu zložku – zahŕňa 

myslenie, cítenie a činy ľudí, ktoré uskutočňujú v súvislosti s procesmi spotreby. 
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Kulčáková (Richterová, Kulčáková,  Klepochová, 2005) vysvetľuje, že spotrebiteľské 

správanie, to sú predovšetkým zjavné a pozorovateľné akty, akými sú nákup a spotreba. 

Na základe analýzy skúmanej problematiky a jej následnej syntézy môžeme 

spotrebiteľské správanie rozdeliť do troch skupín vplyvov: 

a) vonkajšie stimuly – stimuly marketingové (4P) a  prostredné stimuly (ekonomické, 

technologické, politické, kultúrne), 

b) spotrebiteľská „čierna skrinka“ – charakteristiky spotrebiteľa a jeho rozhodovací 

proces, 

c) správanie predajcu – výber tovaru, značky, dodávateľov, času či objemu predaja – 

vynájdenie čiarového kódu viedlo k zdokonaleniu evidencie o pohybe tovarov vo 

všetkých jeho fázach, evidencia umožnená jeho zavedením je dnes kľúčovou 

technikou pre kvantitatívnu trhovú analýzu. 

Sociologické prístupy vyzdvihujú v správaní sa spotrebiteľa sociálny prvok 

podieľajúci sa na jeho rozhodovaní, ktorý je spojený s úsilím získať uznanie v určitej skupine 

ľudí, zaujať určitý spoločenský status. Sú to modely chápajúce spotrebiteľské správanie ako 

reflexné pôsobenie referenčných skupín. Jedným z predstaviteľov tohto smeru je americký 

ekonóm Veblen (1994). 

Spotrebiteľské správanie sa môže výrazne líšiť podľa spoločnosti, kde je členom. Pre 

marketingové rozhodovanie je dôležité spotrebiteľské správanie nielen poznať, ale tiež mu 

porozumieť. 

Spotrebiteľské správanie je možné vysvetliť (Jakubíková, 2009) na  základe 

ekonomickej racionality. Spotrebiteľ je považovaný za úplne racionálne uvažujúcu jednotku, 

ktorá sa správa podľa princípu ekonomickej výhodnosti. 

Na psychologickom základe: tu sú sledované psychologické podmienky (potreby, 

želania) a okolnosti spotrebiteľského správania. Marketing môže chápať kúpu ako výsledok 

stimulu k uspokojeniu určitej potreby. Z pohľadu sociológie rozhodnutia spotrebiteľov sú 

ovplyvňované tiež ľuďmi z ich okolia, členovia rodiny, spolupracovníci, ako aj ďalšími 

ľuďmi, napr. spoluhráči a pod. 

Spotrebiteľské správanie sa v marketingu často sleduje vo forme tzv. modelu Podnet – 

Odozva (Obr. 2.3). Marketingové podnety vstupujú do tzv. čiernej skrinky spotrebiteľa, 

vyvolávajú určité reakcie a menia sa na súbor pozorovateľného správania (odozvy) 
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spotrebiteľa. Čierna skrinka má dve časti charakteristiku spotrebiteľa a samotný proces 

rozhodovania. 

Obr. 2.3:   Model nákupného správania spotrebiteľa  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kotler, Armstrong (2007); Kita ( 2010) 

Pri segmentácii spotrebiteľského správania v cestovnom ruchu sa nemôžeme zaoberať 

iba vonkajšími stimulmi, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľa k účasti na cestovnom ruchu, ale sú tu 

dôležité aj vnútorné podnety (Obr. 2.4), ktoré pôsobia na rozhodnutie spotrebiteľa. Ako 

príklad môžeme uviesť dovolenku na Kube, pre ktorú sa rozhodol pracovne vyťažený 

podnikateľ na základe vnútorného podnetu, ktorý vyplýval z nedostupnosti internetu v danej 

destinácií za účelom pokoja a nevybavovania firemných záležitosti. 

Obr. 2.4:  Rozšírený model nákupného správania v cestovnom ruchu   

 

 

Zdroj: Uysal (1994) 

Čierna skrinka je chápaná ako myseľ spotrebiteľa, na ktorú pôsobí rada vonkajších 

podnetov z makro a mikrookolia, ktoré aktivujú priebeh procesu v čiernej skrinke. V nej 

prebieha rozhodovanie, ktorého výsledkom je určitá reakcia v podobe kúpy výrobku alebo 

služby či odmietnutie nákupu. Dôsledky tohto jednania sa spätne prejavujú v predispozíciách 

jedinca a jeho ďalšiemu nákupnému chovaniu (Zamazalová, 2009). 

V súvislosti s cestovným ruchom musíme posúdiť taktiež zmeny ekonomického, 

technologického a sociálneho charakteru, ktorých dôsledky majú vplyv na rast a pokles 

niektorých druhov aktivít týkajúcich sa využitia voľného času. Rast cien energií, rozširujúci 

sa trend menších rodinných jednotiek, bývanie v menších obytných priestoroch, neustále 

zdokonaľovanie sa rôznych foriem komunikácie, akou je v neposlednej rade fenomén doby, 
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internet. Masové prispôsobenie sa tomuto trendu a ostatným digitálnym sieťam transformuje 

spôsob, akým spotrebitelia zachádzajú a delia sa o nadobudnuté informácie navzájom a so 

zainteresovanými spoločnosťami (Moutinho, 2011). Spotrebiteľské správanie v cestovnom 

ruchu je ovplyvnené aj vonkajšími silami, napríklad spoločenskými faktormi, medzi ktoré 

patria ľudia z okolia jednotlivca. 

Výraz nákupné správanie, ďalej nachádzame, definované ako „správanie, ktorým sa 

spotrebitelia prejavujú pri hľadaní, nakupovaní, užívaní, zaobchádzaní a následnom hodnotení 

výrobkov a služieb, od ktorých očakávajú uspokojenie svojich potrieb. Nákupné chovanie sa 

zameriava na rozhodovanie jednotlivcov pri vynakladaní vlastných zdrojov (času, peňazí, 

úsilia) na položky súvisiace so spotrebou. „V tom je zahrnuté čo, prečo, kedy, kde a ako často 

položky nakupujú, ako často ich používajú, ako ich hodnotia po nákupe a dopad týchto 

hodnotení na budúce nákupy, a ako s nimi zachádzajú“ (Schifmann, Kanuk, 2004, s.11). 

2.2.2  Rozhodovací proces spotrebiteľa v cestovnom ruchu 

Marketing chápe rozhodovanie o nákupe ako proces riešenia problému. V tom zmysle 

sa pod procesom riešenia problému spotrebiteľa chápu všetky typy správania, ktoré vedú 

k uspokojeniu potrieb na základe výmeny. V užšom chápaní sa proces riešenia problému 

spája s racionálnym rozhodovaním a chápe sa ako premyslená, konzistentná aktivita, ktorá sa 

uskutočňuje preto, aby umožnila upokojenie potreby (Engel, Blackwell, Miniard, 2006). 

Výsledok tejto aktivity závisí od interných faktorov spotrebiteľa a od externých 

vplyvov. Závisí od toho, ako jednotlivec dokáže utriediť fakty, urobí rozhodnutie, ktoré je 

logické a je s nimi v súlade. Racionálnosť riešenia problému a rozhodovania znamená, že 

ľudia systematicky používajú dostupné informácie a uvážia realizáciu svojich aktivít predtým, 

než sa rozhodnú začať s ich uskutočnením. Riešenie problému potom obsahuje starostlivé 

posúdenie užitočnosti alebo atribútov produktu z hľadiska konkrétnej potreby. Označenie 

racionálne rozhodovanie sa používa práve v tomto prípade. 

Iným prípadom riešenia problému spotrebiteľa je proces, v ktorom je cieľom získať 

hedonistické benefity. K objektu spotreby sa pristupuje symbolicky – z hľadiska emocionálnej 

reakcie, potešenia zmyslov alebo estetického zážitku. Tento proces sa označuje ako 

symbolické riešenie problému. 

Nákup a spotreba produktu často reflektujú oba prípady tak racionálne úvahy 

o atribútoch, ako aj hľadanie hedonistických prvkov. Väčšina procesov nákupného 
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rozhodovania obsahuje aj prvky racionálneho aj prvky symbolického riešenia problému 

(Richterová, 2010). 

V marketingovej odbornej literatúre sa uznáva, že proces riešenia problému 

spotrebiteľa pozostáva z piatich krokov (Obr. 2.5), ktorými sú (Kotler , Armstrong, 2007, 

Kita, 2010). 

a) Rozpoznanie problému. Na začiatku nákupného procesu si kupujúci uvedomí 

existenciu nejakého problému alebo potreby. Potreby môžu byť vyvolané vnútornými 

pohnútkami, ak dosiahnu dostatočnú intenzitu, aby človeka prinútili jednať. Potrebu 

však môžu vyvolať taktiež vnútorné stimuly. V tejto fáze je potrebné zamerať 

spotrebiteľský výskum na zisťovanie, aké potreby alebo problémy vznikajú, čo ich 

vyvoláva a ako privedú spotrebiteľa k určitému produktu. 

b) Hľadanie informácií. Spotrebiteľ, u ktorého bol prebudený záujem, môže a nemusí 

vyhľadávať ďalšie informácie. Spotrebiteľ môže čerpať informácie z rôznych zdrojov. 

Patria medzi ne zdroje osobné (rodina, priatelia, susedia, známi), komerčné (reklama, 

predajcovia, dealeri, obal, výklady), verejné (organizácie zaoberajúce sa 

spotrebiteľskými hodnoteniami, masovo-komunikačné prostriedky) a empirické 

(manipulácia s produktom, prezeranie, používanie produktu). Relatívna váha 

jednotlivých zdrojov sa líši v závislosti od produktu a osobe kupujúceho. 

c) Hodnotenie alternatív. Pomocou určitej hodnotiacej procedúry si spotrebiteľ vytvára 

postoj k jednotlivým značkám. Spôsob hodnotenia alternatív závisí na ňom samotnom 

a na okolnostiach konkrétnej nákupnej situácie. Marketingoví pracovníci by mali 

zistiť, ako vlastne kupujúci pri výbere  hodnotí alternatívy. Ak sa s hodnotiacimi 

procesmi zoznámia, môžu cielenými krokmi ovplyvniť správanie kupujúceho. 

d) Rozhodnutie o kúpe. V priebehu hodnotiacej fázy spotrebiteľ triedi značky a vytvára 

si nákupné zámery. Obvykle sa rozhodne pre značku, ktorá najviac zodpovedá jeho 

predstavám. Určitý nákupný zámer môže vzniknúť na základe faktorov ako 

predpokladaný príjem, predpokladaná cena a predpokladaný úžitok. Môžu ho však 

zmeniť neočakávané udalosti. Preto preferencie ani nákupné zámery nevedú vždy 

k jednoznačnému rozhodnutiu. 

e) Hodnotenie po nákupe. Ak produkt nespĺňa očakávania, spotrebiteľ je sklamaný, 

v opačnom prípade je spokojný, ak prekročí očakávanie, je nadšený. Nespokojnosť 

spotrebiteľa je priamo úmerná rozdielu medzi očakávaním a výkonom. Bezprostredne 

po nákupe je spotrebiteľ spokojný s výhodami zvoleného produktu a je rád, že je 
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uchránený nedostatkom konkurenčných značiek. Spotrebiteľom niekedy začne byť 

ľúto, že zakúpený výrobok má tiež tienisté stránky a že si nechali ujsť prednosti iných 

značiek. Po nákupe sa preto u zákazníkov často dostaví určitá miera disonancie. 

Prvým krokom v nákupnom procese sa stáva rozoznanie problému, čo môžeme 

preložiť do jazyka CR ako vyjadrenie priania a túžby cestovať. To je spôsobené často 

správnym marketingom a reklamou daného produktu CR, rozprávaním zážitkov z dovoleniek 

kamarátov, nezabudnúc ani na online vyhľadávanie na internete. 

Druhým v poradí je získavanie dodatočných informácií, podobne ako v CR, sa jedná o 

snahu vytvoriť si kvalitný obrázok toho, čo chcem, čo hľadám a nahromadiť čo najviac 

informácií z rôznych zdrojov. Podľa štúdií sa stáva najčastejším a najpožívanejším zdrojom 

informácií internet, nasledovaný reklamou v jej všetkých obdobách; časopisoch, rádiách, 

televízií, predajcami cestovných kancelárií a agentúr. Z osobnostne bližších zdrojov to môže 

byť napríklad rodina a blízki priatelia. 

Po získaní potrebných informácií si účastník vytvára určitú predstavu a postoje, vďaka 

ktorým začína jeho vyhodnocovací proces. Účastník CR porovnáva destinácie, ponúknuté 

balíčky, cenu, odporúčania, recenzie a výhodnosť jednotlivých variant. 

Po subjektívnom vyhodnotení jednotlivých možností jemu finančne a časovo 

dostupných, uskutočňuje výber - nákup zájazdu. Väčšina účastníkov CR uprednostňuje 

objednanie zájazdu a kúpu dovolenky s niekoľko mesačným predstihom. Okrem ponúkaných 

zliav pri včasnej kúpe, môže byť dôvodom nežiaduci stres kúpy na poslednú chvíľu. Avšak 

vďaka rastúcemu  počtu používateľov internetu, sa objednávanie cez tento technologický 

fenomén, stáva čoraz častejšou záležitosťou. Na tejto úrovni rozhodovacieho procesu sa 

účastník začína tešiť na cestu a zážitky z nej (Matsuno, 1997). 

V poslednom rade prichádza k ponákupnej reakcii a spätnému hodnoteniu  

realizovanej dovolenky. Z pohľadu marketingových odborníkov, je táto fáza rozhodujúca pri 

ďalšom nákupnom správaní. Pokiaľ sa účastník CR vrátil z dovolenky s pozitívnou 

skúsenosťou je možné očakávať, že sa do danej destinácie vráti, prípadne si objedná zájazd 

cez rovnakú cestovnú kanceláriu alebo poskytovateľa danej služby a zároveň sa pochváli 

ďalším trom ľuďom. V opačnom prípade nielenže nebudú jeho potreby a očakávania 

naplnené, ale môže dokonca poškodiť povesti podniku. Udáva sa, že nespokojný človek sa 

podelí o negatívnu skúsenosť s desiatimi ďalšími. Preto je nevyhnutnosťou podnikov CR 

zisťovať spokojnosť prípadne nespokojnosť zákazníkov. Podľa Fostera (2002) môže firma 
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prvotriednou starostlivosťou a servisom, zlepšovaním kvality produktov a ich inováciou 

podľa prianí zákazníkov, procesom obchodovania – hlavne v oblasti techník a zručností a 

motiváciou vlastných zamestnancov k jednaniu s klientom v rukavičkách dospieť k tomu, že 

sa v krátkej dobe vykryštalizuje veľká skupina verných, stálych klientov. 

„Nákupný proces spotrebiteľa – účastníka CR sa dá považovať za podobný tomu, 

ktorý je charakteristický pre ostatné služby a produkty. Predpokladom je fakt, že účastník CR 

sa pohybuje cez niekoľko fáz, pred finálnym rozhodnutím k nákupu“ (Hudson, 2008, s.57).  

Obr. 2.5: Nákupný rozhodovací proces  

 

 

Zdroj: Kotler (2009) 

Pri nákupnom rozhodovacom procese nie je vždy nutné prejsť všetkými piatimi 

fázami. Pri nákupe produktov každodennej spotreby sa nemusíme rozhodovať, pretože naše 

konanie je automatické. V prípade kúpy dvojtýždennej dovolenky je rozhodovací proces na 

mieste, pretože sa jedná o vyriešenie zložitej situácie. Na základe toho rozlišujeme tri typy 

rozhodovacích procesov. 

a) Rozšírený rozhodovací proces – patrí medzi najkomplikovanejší, pretože vstupuje do 

našich rozhodovacích procesov relatívne málo, keďže sa väčšinou jedná o produkt či 

služby s nízkou frekvenciou nákupu. Účastník cestovného ruchu sa detailne zaoberá 

všetkými  možnými informáciami, porovnáva a vyhodnocuje varianty v dlhšom 

časovom období,  keď si chce byť istý kvalitou očakávaného zážitku z dovolenky. 

b) Obmedzený rozhodovací proces – v čase, keď má účastník už nejaké predošlé 

skúsenosti a informácie, no zároveň potrebuje získať ďalšie z aktuálnych zdrojov. 

Týmto procesom môže človek prechádzať v prípade kúpy dovolenky vo svojom 

obľúbenom lyžiarskom rezorte, kedy  ho zaujímajú nové ceny vlekov, dopravná a 

snehová situácia, ktorá nemusí byť rovnaká ako pred rokom. 

c) Bežný rozhodovací proces - je najjednoduchší z dôvodu nízkej potreby vyhľadávať a 

porovnávať rôzne dostupné možnosti, a preto sa stáva rutinnou záležitosťou v živote. 

Ako príklad môžeme uviesť opakované výlety v jednej overenej destinácii, prípadne 

pravidelné ubytovanie sa v jednom hotelovom reťazci. V súvislosti s cestovným 

ruchom je len veľmi ťažké uviesť nejakú vzorovú typológiu pri rozhodovacom 

procese účastníka cestovného ruchu. Avšak podľa jednej štúdie, ktorá bola realizovaná 
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v Belgicku, je možné popísať šesť typov turistov: bežný, racionálny, hedonistický, 

oportunistický, obmedzený a prispôsobivý. Existuje rada modelov popisujúcich 

rozhodovací proces, z ktorých boli vybrané štyri modely a ich vplyv na spotrebiteľské 

správanie. 

Howard a Sheth (Obr. 2.6) sa opierajú o stanovisko,  s ktorým súhlasíme aj my, že 

v obchodnej transakcii hrá spotrebiteľ aktívnu úlohu. Tomu zodpovedá jeho aktívne 

zhromažďovanie a spracúvanie informácii. Model, ktorého verzia obsahuje 4 hlavné súbory 

premenných: (a) inputy, (b) prvky vnímania a učenia, (c) outputy a (d) exogénne premenné 

uvádzame na obrázku.  

Obr. 2.6 Model nákupného správania  

       a)inputy                                                  b) prvky vnímania, prvky učenia                                     c) outputy    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Farley, Winston ( 2011) 
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Prvky vnímania a učenia. Ústrednú časť modelu tvoria psychologické premenné, 

o ktorých sa predpokladá, že sú aktívne podľa konkrétnej situácie. Časť premenných sú prvky 

vnímania. Znázorňuje, ako spotrebiteľ vníma a spracúva informácie, ktoré získal z podnetov 

vstupu a ďalších časti modelu. Napríklad stimul pochybnosti sa vyskytne vtedy, keď 

spotrebiteľovi nie je jasný zmysel informácie prijatej z prostredia. Druhú časť premenných 

tvoria prvky učenia. Zahŕňajú ciele spotrebiteľa, informácie o známych značkách, kritéria 

hodnotenia alternatív, preferencie a nákupný zámer. Naznačené vzťahy medzi premennými 

dávajú modelu špecifický charakter. 

Outputy. Model ukazuje skupinu outputov, ktoré okrem uskutočneného nákupu 

zodpovedajú tiež niektorým prvkom vnímania a učenia. 

Exogénne premenné nie sú priamo súčasťou rozhodovacieho procesu a nie sú 

znázornené v zjednodušenej verzii modelu. Pôsobia však na spotrebiteľa, a preto by mali 

ovplyvniť marketingové úsilie. 

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že Howard a Sheth delia svoj 

model spotrebiteľského správania do štyroch základných častí (Vysekalová, 2011): 

a) procesy učenia spotrebiteľa -  ich motívmi sa chápu, postoje, očakávania 

a pripravenosť k učeniu u osôb v danej cieľovej skupine, 

b) spotrebiteľ je podnecovaný stimulmi, ktoré vychádzajú z kvality, ceny, osobitosti 

a dostupnosti výrobku alebo služby, 

c) vonkajšie faktory ako rodina, príslušnosť k sociálnej triede, časový tlak, finančná 

situácia pôsobia na nákupné chovanie ako vplyvy sociálneho okolia, 

d) nakoniec je spotrebiteľské správanie vyjadrené stupňovitým procesom pôsobenia 

pozornosti, idúce cez nákupné úmysly k samostatnému nákupu. 

Väčšina z výskumov má jedno hlavné obmedzenie a to v tom, že sú špecifikované v 

danej kultúre. Potom, druhý účel by bol otestovanie správania sa turistov a marketingových 

teórií v medzinárodnom meradle, aby sme sa dozvedeli, či teórie môžeme zovšeobecniť, alebo 

sú špecifické pre dané kultúry. Literatúra medzikulturálnej psychológie uvádza 

nepravdepodobnosť zovšeobecnenia týchto teórií medzi rôznymi kultúrami. „Skutočne, 

v turistických kontextoch sú správanie a dovolenkové vzory často kultúrno-špecifické. Takže, 

rozpoznanie rozdielov medzi kultúrami a ich pochopenie sa javí ako dôležité“(Uysal, 1994, 

s.126). 
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Množstvo mentálneho a fyzického úsilia, ktoré spotrebitelia vkladajú do svojich 

procesov riešenia problému, je značne diferencované – môže byť takmer žiadne, ale aj veľmi 

rozsiahle. Konvenčne sa toto kontinuum člení na tri úrovne aktivít riešenia problému (Obr. 

2.7, 2.8, 2.9) a to komplexné a redukované riešenie, resp. návyk. 

Komplexné riešenie problému.  Spotrebiteľove poznatky a presvedčenie o značkách sú 

značne limitované alebo neexistujú. V tomto východiskovom bode kupujúci nepreferuje 

žiadnu značku, a preto aktívne hľadá informácie o mnohých alternatívnych značkách. 

 

Obr. 2.7: Komplexné riešenie problému   
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                                                                             produkt, cena, distribúcia, komunikácia 

 

Zdroj: Richterová, Kulčáková, Klepochová (2005);  Schifmann, Kanuk (2004) 
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Obr. 2.8: Redukované riešenie problému  
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Zdroj: Schifman, Kanuk, ( 2004)
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Redukované riešenie problému. Poznatky a presvedčenie o značkách sú čiastočné, čo 

znamená, že spotrebiteľ nie je schopný plne posúdiť rozdiely medzi značkami, aby mohol 

niektorú uprednostniť. Hľadá niektoré porovnateľné informácie o značkách, hoci kritéria 

výberu má jasne definované. 

Návykové správanie.  Spotrebiteľské poznatky a presvedčenie o značkách sú 

stabilizované. Má tiež dostatok skúsenosti a informácií, aby sa vyhol sklamaniu z niektorých 

značiek. Spotrebiteľ má predpoklady na nákup jednej určitej značky. 

 

Obr. 2.9:  Návykové správanie  

       

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Schifman, Kanuk, (2004)
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Rozhodovací proces spotrebiteľa v cestovnom ruchu môžeme definovať ako systém 

zložený zo štyroch základných častí (Cooper, 2005). 

a) Budiče dopytu - to sú sily, ktoré vedú turistu k rozhodnutiu navštíviť atrakciu, alebo 

ísť na dovolenku. 

b) Efektory dopytu -  spotrebiteľ má vytvorené predstavy o destinácií, produkte alebo 

organizácií a to procesmi učenia, postojov a asociácií z reklám a informácií. Toto má 

vplyv na spotrebiteľov úsudok ohľadom imidžu a znalosti o produkte cestovného 

ruchu, a tým slúži k zvýšeniu alebo zníženiu účinnosti rôznych budičov, ktoré vedú 

k spotrebiteľskej činnosti. 

c) Roly a rozhodovací proces -  dôležitú úlohu tu zohráva člen rodiny, ktorý sa zvyčajne 

zúčastňuje na platobnom procese a konečnom rozhodnutí kedy, kde a ako bude 

skupina spotrebovávať produkt cestovného ruchu. 

d) Faktory ovplyvňujúce dopyt - okrem týchto, je spotrebiteľský rozhodovací proces 

v cestovnom ruchu podporený faktormi ovplyvňujúcimi dopyt. Aj keď motivácia 

môže existovať, dopyt je filtrovaný, obmedzený alebo presmerovaný kvôli 

ekonomickým (napr. zváženie príjmu), sociologickým (referenčné skupiny, kultúrne 

hodnoty) alebo psychologickým faktorom (vnímanie rizika, osobnosť, postoje). 

Gunn (Page, Connel, 2006) identifikoval nasledovné fázy rozhodovania spotrebiteľa: 

a)  zhromažďovanie informácií, predikcia dovolenky, 

b)  rozhodnutie vziať si dovolenku, 

c)  cesta do destinácie, 

d)  pobyt v destinácii, 

e)  cesta z destinácie, 

f)  zhromažďovanie informácií z dovolenky, hodnotenie dovolenky. 

Schmoll (Cooper, 2008) tvrdí, že rozhodnutie spotrebiteľa na trhu cestovného ruchu je 

výsledkom procesu pozostavajúceho zo štyroch základných častí: 

a) podnety pre cestovanie – tlačené a propagačné materiály, referencie od iných turistov, 

reklama, 

b) osobné a spoločenské faktory, ktoré určujú cestovateľské správanie, vrátane 

motivácie, prianí a nádejí, 
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c) vonkajšie premenné faktory – imidž danej cesty, dôvera v cestovnú kanceláriu, 

náklady a čas, 

d) charakteristika destinácie a charakteristika atrakcií v nej. 

Gilbert (Page, Connell, 2006) vytvoril modelový rámec, ktorý je tvorený dvoma 

dimenziami, v ktorých každá obsahuje štyri základné prvky, ktoré vplývajú na konečné 

rozhodnutie (Obr.2.10). 

Obr. 2.10:  Gilbertove dimenzie rozhodovania spotrebiteľa  

Prvá dimenzia Druhá dimenzia 

Socioekonomické vplyvy Motivácia 

Vplyvy skupiny Vnímanie 

Kultúrne vplyvy Získané vedomosti 

Vplyvy rodiny Referencie 

Zdroj: Page, Connell (2006) 

Autori Mathienson a Wall (Boza, 2000) vychádzali zo základného modelu autorov 

a navrhli tzv. päťfázový lineárny model: 

a) prianie cestovať, 

b) zhromažďovanie informácií, 

c) rozhodnutie o ceste, 

d) príprava na cestu, 

e) spokojnosť a hodnotenie. 

Clawson a Knetch (Murphy, 2000) identifikovali tzv. model rekreačného správania 

turistov, ktorý pozostáva z nasledujúcich fáz: 

a) plánovanie cesty, 

b) cesta do areálu, 

c) správanie v cieľovej oblasti, 

d) cestovanie domov, 

e) spomienka. 
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Autori tohto modelu upriamujú svoju pozornosť na fázu správania v cieľovej oblasti, 

ktorá je závislá na poskytovaní ďalších služieb, ktoré ovplyvnia konečné spomienky 

spotrebiteľov a posilnia lojalitu spotrebiteľov. Autori Murphy, Mascando a  Benckendoff 

(2007) poukazujú a apelujú na význam ústneho podania v procese rozhodovania sa 

spotrebiteľa pre výber destinácie (Obr. 2.11). 

Obr. 2.11:  Význam ústneho podania v procese rozhodovania spotrebiteľa  

 

 

 

 

 

Zdroj: Murphy, Mascando, Benckendoff (2007) 

 

Podľa autorky Bonera (Bonera, 2008) rozhodovací proces spotrebiteľa v cestovnom 

ruchu ovplyvňujú nasledovné skutočnosti: 

a) vyhľadávanie informácií je vo väčšej miere viazané na osobné priateľstvá a rodinu, 

než na komerčné zdroje, 

b) spotrebitelia sa rozhodujú na základe imidžu a ceny, 

c) spotrebitelia zvyknú zachovať vernosť k danej destinácii. 
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K faktorom, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie spotrebiteľa v cestovnom ruchu, 

radíme primárne kultúrne, spoločenské, osobné a psychologické faktory a najnovšie aj 

ekologické faktory (Obr. 2.12). 
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Obr. 2.12:  Faktory ovplyvňujúce správanie spotrebiteľa na trhu cestovného ruchu  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Schiffmann, Kanuk (2004) 
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rituály, mýty, tabu atď. Tieto zložky patria do sústavy sociálno-kultúrnych regulatívov, ktoré 

sa prejavujú v správaní človeka ako spotrebiteľa. Každá kultúra pozostáva z menších 

subkultúr alebo skupín. Môžeme rozlíšiť štyri typy subkultúr: (Kotler, Armstrong, 2007) 

národnostné skupiny, náboženské skupiny, rasové skupiny, zemepisné oblasti. Zemepisným 
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zastávajú ľudia s určitým vzťahom k hodnotám, symbolom, s určitým vzorom správania. 

Rozoznávame rôzne subkultúry, napríklad etnické, národnostné, náboženské, geografické 

a iné. Spoločenská trieda je prejavom trvalého a usporiadaného rozdelenia spoločnosti. 

Spoločenská trieda je skupina, ktorej členovia zdieľajú obdobné hodnoty, majú spoločné 

záujmy a podobné správanie. 

Voľný čas (leisure time) je jedným zo základných predpokladov vzniku a rozvoja 

cestovného ruchu. Zvyšovanie fondu voľného času je podmienené najmä rastom produktivity 

práce a rozvojom nových technológií. U ekonomicky činného obyvateľstva je voľný čas 

súčasťou mimopracovného času. Okrem voľného času doň patria dochádzka do zamestnania 

a späť, príprava na prácu, čas na domáce práce a vlastnú obsluhu (nákupy, príprava stravy, 

upratovanie bytu, opatrovanie detí a pod.), čas na biologické potreby (stravovanie, spánok, 

hygiena). Voľný čas plní viaceré funkcie. Okrem ekonomickej funkcie, ktorá sa spája 

zvyčajne s dodatočnou prácou, ide o rehabilitačnú funkciu (odpočinok a zbavenie sa únavy), 

duševno-hygienickú funkciu (zábava, rozptýlenie, zmena každodenných stereotypov) 

a funkciu rozvoja osobnosti (vzdelávanie, kultúrne vyžitie, verejná angažovanosť). Cestovný 

ruch plní významné úlohy pri realizácii všetkých troch funkcií. Návštevník sa môže venovať 

rozličným aktivitám, ktoré prispievajú k obnove jeho fyzických a duševných síl, rozširovaniu 

jeho poznania, kultúrnemu vyžitiu, vzdelaniu a pod. Z hľadiska cestovného ruchu je 

najvýznamnejší voľný čas počas dovolenky, ktorý umožňuje rozvoj dlhodobého cestovného 

ruchu. Pre krátkodobý cestovný ruch má význam voľný čas najmä počas víkendov, viacerých 

mimopracovných dní, prípadne aj počas jedného dňa. Vzťah medzi cestovným ruchom 

a zdravím človeka (i národným zdravím) je obojstranným vzťahom. Na jednej strane účasť na 

cestovnom ruchu zdravie predpokladá, na druhej strane sa práve účasťou na ňom upevňuje. 

Výrazné profylaktické účinky sa dosahujú dlhodobou účasťou na cestovnom ruchu. 

Obojstrannosť sa prejavuje aj vo vzťahu kultúry a cestovného ruchu. Dosiahnutá kultúrna 

úroveň jednotlivca i spoločnosti ovplyvňuje totiž formovanie potrieb a kultúrnosť ich 

uspokojovania aj vo voľnom čase a naopak, účasťou na cestovnom ruchu sa rozvíjajú kultúrne 

záujmy a zvyšuje všeobecná kultúrna úroveň obyvateľstva. 

Spoločenské faktory 

Spotrebiteľské správanie je ovplyvňované spoločenskými faktormi, napríklad menšími 

skupinami spotrebiteľov, rodinou, sociálnym postavením a rolou. K normálnemu správaniu 

ľudí patrí život v skupinách. Ľudia v skupinách majú spoločný cieľ, vzájomnú závislosť 

a všeobecne uznávajú podobné hodnoty. Väčšina skupín má okrem toho štruktúru, ktorá 
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umožňuje ich členom vykonávať špecifické úlohy a vyznačuje sa mechanizmami pre 

vnútornú komunikáciu. Každý člen skupiny sa tu cíti byť súčasťou celku a s ostatnými členmi 

ho spája pocit solidarity. Skupiny plnia viaceré funkcie vo vývoji človeka a formovaní 

osobnosti. Referenčné skupiny sú sociálne skupiny, s ktorými sa jedinec identifikuje a prijíma 

ich normy a hodnoty, ktoré mu slúžia ako rámec referencií, ako bod porovnávania pri 

formovaní postojov a správania. Všeobecne môžeme referenčné skupiny klasifikovať ako 

primárne a sekundárne. Toto členenie vyplýva z frekvencie interakcie členov so skupinou. 

Pod primárnou skupinou sa rozumejú malé skupiny, malý počet členov, častý osobný kontakt, 

dôvernosť, súdržnosť členov, dlhodobosť, nevynútené členstvo. Patrí sem rodina, priatelia, 

susedia, spolupracovníci, spolužiaci a podobne. Rodina a rodinní príslušníci tvoria 

najvýznamnejšiu primárnu skupinu, ktorá formuje nákupné správanie. V rámci primárnych 

skupín majú významnejšie miesto priatelia. Sekundárne skupiny sú veľké skupiny, v ktorých 

styk medzi členmi býva občasný, viac formálny. Sú založené na sprostredkovanom styku 

s výrazným poklesom dôvernosti. Patria tu najmä záujmové a odborové organizácie, 

náboženské a etnické skupiny a pod. Najvplyvnejšou spoločenskou skupinou, ktorá 

ovplyvňuje spotrebiteľské správanie, je rodina. Marketingoví pracovníci sa zaujímajú o úlohu 

a relatívny vplyv manžela, manželky a detí na rozhodnutia o nákupe rôznych výrobkov 

a služieb. Vplyv muža a ženy sa líši podľa druhu výrobku.  Kotler (2007) uvádza niekoľko 

typických príkladov: 

a) dominantný muž: životné prostredie, automobil, televízor, 

b) dominantná žena: práčka, koberec, nábytok, kuchynské potreby, 

c) vyrovnanosť vplyvu: výber dovolenky, dom, trávenie voľného času mimo domu, 

nábytok do obývacej izby. 

Poznanie životného cyklu rodiny je mimoriadne zaujímané a podnetné pre vytvorenie 

ponuky, ktorá je vhodná a atraktívna pre segment rodiny v určitom období jeho životného 

cyklu. Hlavná pozornosť sa však sústreďuje na časové rozloženie vývojových fáz (etáp) 

rodiny (tab. 4), ktoré má napomôcť nielen pri stanovení vhodného produktu, ale aj cieľovej 

skupiny tohto fragmentu v konkrétnom období svojho životného cyklu. Môže to byť napríklad 

obdobie (Novacká, Kulčáková, 1996): 

a) života mladých, ešte slobodných, ale už samostatne žijúcich ľudí, 

b) mladomanželov, 

c) manželstva s deťmi do určitého veku, 

d) staršieho manželstva s ešte závislým deťmi, 
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e) staršieho manželstva ešte pracujúcich partnerov bez detí v spoločnej domácnosti, 

f) staršieho manželstva dôchodcov. 

Osobné faktory 

Do okruhu osobných faktorov patrí vek a fáza života, životný cyklus rodiny, 

zamestnanie, ekonomická situácia, životný štýl, osobnosť a vnímanie seba samého. Životný 

štýl je spôsob života jednotlivca, ktorý je vyjadrovaný jeho aktivitami, záujmami a názormi. 

Odráža nielen spoločenskú triedu a osobnosť človeka, ale zobrazuje i celú vzorku správania 

a vzájomného pôsobenia na okolie. Jednotlivé fázy životného cyklu sú spojené aj s určitými 

finančnými podmienkami na nákup. Klasický tradičný životný cyklus rodiny (Obr.2.13) 

vymedzuje etapy na základe kombinácie veku rodičov, narodenia a veku detí a pracovnej 

aktivity rodičov až po odchod do dôchodku a osamelosť partnera. Novšie vedecké poznatky 

rozlišujú psychologický životný cyklus. Dospelý človek prechádza počas svojho života 

určitými transformáciami, napr. rozvod, nový sobáš a neúplná rodina z titulu rozvodovosti. 

Všetky tieto zmeny sa  výraznejšie prejavujú aj v spotrebiteľskom správaní. 

Obr. 2.13:  Fázy životného cyklu rodiny  

 

 

Mladosť 

Slobodní ľudia  (singles) 

Manželské páry bez detí 

Manželské páry s deťmi (kojenci, malé deti, dospievajúce deti) 

Rozvedení s deťmi (kojenci, malé deti, dospievajúce deti) 

 

 

 

Stredný vek 

Slobodní ľudia 

Manželské páry bez detí 

Manželské páry s deťmi (malé deti, dospievajúce deti) 

Manželské páry bez zaopatrených detí 

Rozvedení bez detí 

Rozvedení s deťmi (malé deti, dospievajúce deti) 

Rozvedení bez zaopatrených detí 

 

Staroba 

Staršie zosobášené páry 

Starší slobodní ľudia 

Zdroj: Gordon, Goldosmith (1998) 
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Psychologické faktory 

Dôležitými psychologickými faktormi sú motivácia, vnímanie, učenie, presvedčenie 

a postoj. Človek pociťuje rôzne potreby, ktoré chce upokojiť nákupom. Z potreby sa stáva 

motív vo chvíli, kedy potreba dosiahne určitú hladinu intenzity. Predpokladom k jednaniu 

jedinca je motív. Teóriami motivácie sa zaoberali Sigmund Freud, Abraham Maslow 

a Frederik Herzberg. Vnímanie je proces prostredníctvom ktorého ľudia vyberajú, triedia 

a interpretujú informácie, ktoré im poskytuje obraz okolia. Ľudia môžu rovnaký podnet 

vnímať rôznym spôsobom, vzhľadom k trom procesom vnímania a to  selektívnej pozornosti, 

selektívnemu skresleniu a selektívnej pamäti. 

Selektívna pozornosť – tendencia ľudí vytriediť väčšinu informácií, ktorým sú denne 

vystavení, znamená, že marketingoví pracovníci musia vynaložiť značné úsilie na získanie 

pozornosti zákazníka. 

Selektívne skreslenie – tendencia ľudí prikladať informáciám svoj vlastný význam. 

Selektívna pamäť – tendencia ľudí uchovávať si iba časť získanej informácie. Obvykle 

sa jedná o tú časť, ktorá súhlasí s jeho názormi a postojmi. 

Učenie je výsledkom vzájomného pôsobenia pohnútok, podnetov, signálov, reakcii 

a odmien. Pohnútkou je silný vnútorný podnet, ktorý vyžaduje činnosť. Pohnútka sa stane 

motívom vo chvíli, keď je zameraná na konkrétny predmet. Signály sú drobné podnety, ktoré 

rozhodujú o tom, kedy, kde a ako osoba reaguje. Signály môžu ovplyvniť reakciu na túžbu 

kúpiť určitý produkt. Presvedčenie a postoje ľudia získavajú na základe jednania a učenia. 

Presvedčenie je mienka jednotlivca o určitej skutočnosti. Postoj je konzistentné pozitívne 

alebo negatívne hodnotenie, pocity a tendencie voči určitému predmetu alebo myšlienke. 

V cestovnom ruchu je potreba dovolenky, oddychu spojená s aktivitami, ktoré nie sú 

typické pre bežný, každodenný, prácou naplnený život. Motív potreby dovolenky možno 

klasifikovať nasledovne: 

a) vnútorné, duševné uspokojenie, 

b) zabudnutie na každodenný život, 

c) pocit slobody, 

d) moc nad okolím alebo nad sebou samým, 

e) vzrušenie. 
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Maslowová teória motivácie v cestovnom ruchu aplikuje hierarchiu ľudských potrieb 

(Ryan, 2002), (Obr. 2.14). Tieto vychádzajú zo základných primárnych potrieb a stupňujú sa 

až po úroveň najvyšších potrieb. Vyjadrené sú v piatich stupňoch: 

a) fyziologické potreby, 

b) osobnostné potreby istoty a bezpečia, 

c) sociálne potreby, 

d) potreby úcty, uznania a lásky, 

e) potreby sebarealizácie. 

Obr. 2.14:  Pyramída potrieb cestovného ruchu  

 

Sen 

 

Zážitok 
 

Vyrovnanie sa so životnými deficitmi 

 

Krajina využiteľná v cestovnom ruchu 
 

Potreba stravovania 

 

Potreba ubytovania 
 

Potreba zmeniť miesto pobytu 

 

Zdroj: Orieška (2010) 

 

Je všeobecne známe, že do skupiny základných potrieb človeka zaraďujeme 

fyziologické faktory, t. j. potreby odstránenie pocitu hladu, smädu, zimy, spánku a pod. 

Skutočnosť je taká, že ak nie sú uspokojené uvedené základné potreby, nie je možná 

existencia iných vyšších potrieb. Produkt cestovného ruchu uspokojuje tieto najnižšie potreby 

prostredníctvom svojich ubytovacích a stravovacích služieb. 

Osobnostné potreby istoty a bezpečnosti predstavujú telesnú bezpečnosť zdravia, 

preferovanie známeho pred neznámym a pod. Tieto potreby sú prejavom túžby človeka po 

duševnej alebo fyzickej slobode bez rozdielu farby pleti, vierovyznania alebo národnosti, 

túžby po vlastnej kultúre, po vzdelaní, po slobodnej voľbe životného partnera, počtu detí 

a podobne. Každý klient má možnosť slobodného výberu celého balíka služieb 

zakomponovaných do produktu cestovného ruchu, to znamená možnosť voľby destinácie 
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(kam pocestuje), rozsahu služieb (ubytovanie, stravovanie, preprava, športové, kultúrne a iné 

doplnkové služby) a aj úrovne týchto služieb, ktoré vyhovujú jeho slobodnému výberu 

a rozhodovaniu. 

Potreba istoty a bezpečnosti nie je ponímaná len vo vzťahu na fyzickú bezpečnosť, ale 

aj na potrebu znižovania rizika pred chybnými rozhodnutiami klienta, alebo na preferenciu 

známeho pred neznámym. Fyzická – telesná bezpečnosť je tak, ako v bežnom živote 

i v cestovnom ruchu mimoriadne dôležitá a podniky cestovného ruchu sa často nespoliehajú 

len na všeobecné zabezpečenie fyzickej istoty svojich klientov, ale vytvárajú svoje vlastné 

bezpečnostné systémy (napríklad v hoteloch, technické zabezpečenie vstupnými kódovacími 

kartami, v strediskách cestovného ruchu vlastná miestna alebo mestská polícia), respektíve 

aspoň preventívne pôsobia na klientelu informáciami a poučením o nevyhnutných 

opatreniach, ktoré musí klient dodržať, aby predišiel možnému narušeniu jeho bezpečnosti 

a istoty (informácie o možnosti voľného pohybu v nočných hodinách v danej lokalite 

a podobne). 

Sociálne potreby možno chápať v rozličných uhloch pohľadu. Vo všeobecnosti sú 

ponímané ako potreby priateľstva, spoločnosti, ženy, detí a pod. V každom prípade ide 

o prejav priateľstva, srdečnosti, sociálneho kontaktu s okolím. Podniky cestovného ruchu sa 

musia snažiť v maximálnej miere o sociálny kontakt s klientom. V rámci kontaktu sa 

prejavuje vzťah formou priateľského prijatia, nevtieravej úslužnosti, príjemného pozdravu, 

oslovenia po mene, vytvárania atmosféry pohody a pohostinnosti.  

V cestovnom ruchu je vhodné uspokojovať potreby hlavne v oblasti úcty a uznania. 

Úcta je chápaná v rovine ľudskej, osobnostnej, profesionálnej. Typickou ukážkou prejavu 

úcty je, popri prejave bežnej úcty v súlade so spoločenským bontónom, aj stanovenie 

hierarchie a spôsobu vyjadrenia úcty stabilne sa opakujúcim klientom, profesionálne ceneným 

klientom a pracovníkom významného obchodného partnera. Ďalšou možnosťou je v praxi 

bežné využívanie marketingového nástroja prezentácie, kedy podnik cestovného ruchu obdarí 

svojho klienta vhodným darčekom, alebo mu poskytne určitú službu zdarma. 

Piata hierarchia potrieb sebarealizácia, je v rámci cestovného ruchu najťažšie 

definovateľná. Predstavuje určité životné ciele, ktoré sú u každého jednotlivca diferencované. 

Spotreba produktu cestovného ruchu často slúži nielen na uspokojovanie potrieb úcty, ale 

dokonca má demonštratívny charakter. Účastník cestovného ruchu (hlavne organizovaného) 

často nemá dostatok času, aby v plnom rozsahu vnímal dojmy z cestovania, ale určite 

považuje za nevyhnutné kúpiť suveníry, urobiť fotografie, prípadne videofilm, ktorý 
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dokumentuje prítomnosť na zájazde nielen sebe samému, pre svojich blízkych, ale 

predovšetkým pre známych či kolegov. 

2.2.4 Motivačné faktory a determinanty spotrebiteľského správania  

Motivačné faktory sú také faktory, ktoré vedú ľudí k potrebe rekreácie alebo 

dovolenky alebo k potrebe rôznych aktivít vykonávaných vo voľnom čase.  

Motivačné faktory je možné rozdeliť na rôzne kategórie: 

a) fyzické (relaxácia, klíma, zdravie, športové aktivity, sex), 

b) emocionálne (nostalgia, estetika, milostný vzťah, únik, fantázia), 

c) kultúrne (gastronómia, prehliadky pamiatok, poznávanie histórie), 

d) postavenie (exkluzivita, módnosť), 

e) osobné (návšteva priateľov a príbuzných), 

f) osobný rozvoj (učenie sa cudzím jazykom alebo získavanie iných nových znalostí). 

Tieto motivačné faktory by sa mali premietnuť do návrhov propagačných kampaní, do 

posolstiev, ktorými reklama sprístupňuje ponúkané produkty. Je tiež dôležité si uvedomiť, že 

rôzni zákazníci môžu mať rôzne motivačné faktory pre kúpu rovnakého produktu.  

Dann (Ivanovic, 2009) poukázal na to, že existuje sedem prvkov v rámci celkového 

prístupu k motivácií. 

a) Cestovanie ako odozva na to, čo je chýbajúce, ale žiaduce. Tento prístup naznačuje, že 

turisti sú motivovaní túžbou zažiť javy, ktoré sú odlišné od tých, ktoré majú 

k dispozícií vo svojom domovskom prostredí.  

b) Ťah (Pull) destinácie v reakcii na motivačný tlak (Push). Tento rozlišuje medzi 

motiváciou individuálneho turistu pokiaľ ide o úroveň túžby (Push) a ťahanie (Pull) 

destinácie a príťažlivosti.   

c) Motivácia ako fantázia. Toto je podskupina prvých dvoch faktorov a navrhuje, aby 

turisti cestovali za účelom zažitia správania, ktoré nemusí byť kultúrne schválené v ich 

domácom prostredí. 

d) Motivácia ako klasifikovaný účel. Široká kategória, ktorá chce mať úlohu 

motivačného faktora ako hlavného cieľa cesty v cestovnom ruchu. Účely môžu 

zahŕňať návštevy priateľov a príbuzných, užívania si voľno časových aktivít alebo 

štúdia. 

e) Motivačné typológie. Tento prístup sa vnútorne člení na: 
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 typológie správania, ako sú stimuly „sunlust“ (vyhľadávanie lepšieho 

zariadenia, ako je nám k dispozícii doma) a „wanderlust“ (zvedavosť spoznať 

cudzie a neznáme), ako navrhol Gray (Ritchie, 2003) a 

 typológie, ktoré sa sústreďujú na rozmery turistických rolí. 

f) Motivácia a turistické zážitky. Tento prístup sa vyznačuje rozhovormi o pravosti 

zážitkov turistov a závisí na presvedčení o typoch zážitkov turistov. 

g) Motivácia ako automatická definícia a význam. Toto naznačuje, že spôsob akým 

turisti definujú svoju situáciu poskytne väčšie porozumenie turistickej motivácie ako 

len obyčajné pozorovanie ich správania. 

Dann naznačuje, že týchto sedem prístupov demonštruje „definičnú nejasnosť“, ktorá, 

ak nebude vyjasnená, môže spôsobiť ťažkosti pri zisťovaní, „či jednotliví výskumníci 

cestovného ruchu študujú rovnaký fenomén alebo nie.“   

Murrayova (Pizam, Mansfeld, 2000) klasifikačná schéma, z pohľadu motivácií turistu 

predstavuje veľmi obsiahly zoznam ľudských potrieb, ktoré by mohli ovplyvniť správanie sa 

účastníka cestovného ruchu. Murray uvádza celkovo štrnásť fyziologických a tridsať 

psychologických potrieb, z ktorých je možné identifikovať faktory, ktoré by mohli ovplyvniť 

potenciálnych turistov k uprednostňovaniu alebo vyhýbaniu sa určitej dovolenke. Avšak, 

vzhľadom na jej zložitosť Murrayova práca nie je ľahko použiteľná ako napríklad Maslowova 

hierarchia potrieb, a preto sa nestala využívanou výskumníkmi cestovného ruchu.  

Mill a Morrison (Veal, 2010) vidia cestovný ruch ako potrebu alebo chcené 

uspokojenie a ukazujú, ako je Maslowova hierarchia potrieb zviazaná s motiváciou 

a literatúrou v cestovnom ruchu.  

Crompton (Beeton, 2006) súhlasí s Dannom,  pokiaľ sa jedná o myšlienku motivácií 

„tlak a ťah“. Identifikuje deväť motívov, sedem klasifikovaných ako sociálno-psychologické 

alebo „tlak“ motívy a dve klasifikuje ako kultúrne alebo „ťah“ motívy. „Tlak“ motívy boli 

útekom z pociťovaného svetského prostredia, hľadanie a hodnotenie seba samého, relaxáciou, 

prestížou, regresiou, posilnením príbuzenských vzťahov a uľahčením sociálnej interakcie. 

Povzbudzujúce „ťah“ motívy boli novinkou a vzdelaním. Crompton identifikoval tieto motívy 

zo série podrobných rozhovorov so skupinou ľudí a zistil, že „tlak“ motívy boli ťažko 

odhaliteľné. Poukázal na to, že ľudia majú tendenciu odopierať udanie skutočných dôvodov 

cestovania, ak tieto dôvody sú hlboko osobné alebo intímne (Pizam, Mansfeld, 2000). 
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Zaujímavú štúdiu uskutočnili belgickí autori Geuens, Vantomme, Brengman (2004), 

ktorí skúmali motiváciu belgických turistov nakupovať na letisku v Bruseli. Na základe 

výsledkov ich štúdie segmentovali týchto turistov do troch skupín: 

a) náladoví turisti (mood shopers) – títo turisti sú motivovaní atmosférou letiska, 

profesionalitou predávajúcich, ich komunikačnými a jazykovými znalosťami, 

b) turisti milujúci nakupovanie na letisku (shopping lovers) – turisti tu prichádzajú 

primárne pre nakupovanie, motivuje ich takmer všetko, hlavne výhodné ceny, 

kvalita a možnosť potešiť svojich blízkych, 

c) ľahostajní turisti (indifferent shopers) – nemotivuje ich takmer  nič k nákupu, 

správajú sa apaticky, ak nakupujú, tak iba z nudy, motivačná zložka je vyvolaná 

iba vonkajším podnetom (reklamou). 

McIntosh, Goeldner a Ritchie (Theobald, 2012) využívajú štyri kategórie motivácie: 

a) fyzické motivátory, ktoré sa vzťahujú na osvieženie tela i mysle, zdravotné účely, 

šport a zábavu. Táto skupina motivátorov je považovaná za spájajúce aktivity, ktoré 

redukujú napätie, 

b) kultúrne motivátory, ktoré identifikujeme túžbou vidieť a vedieť viac o iných 

kultúrach, spoznanie domorodcov danej krajiny, ich životný štýl, hudbu, umenie, 

folklór, tanec, atď. 

c) medziľudské motivátory, táto skupina zahŕňa túžbu spoznať nových ľudí, navštíviť 

priateľov alebo príbuzných  a hľadať nové a odlišné skúsenosti. Cestovanie je únik od 

bežných vzťahov s priateľmi či susedmi alebo od domáceho prostredia alebo sa 

využíva z duchovných dôvodov, 

d) postavenie a prestíž motivátory zahŕňajú túžbu po pokračovaní vdelávania (to 

znamená osobný rozvoj, posilnenie ega a zmyslový pôžitok). Takéto motivátory sa 

zdajú byť zamerané na túžbu po uznaní a pozornosti od ostatných, s cieľom posilnenia 

osobného ega. Do tejto kategórie patrí aj osobný rozvoj vo vzťahu k pestovaniu 

koníčkov a vzdelávaniu. 

Autori Swarbrooke a Horner (2007) navrhli „slnečný model“ motivátorov 

v cestovnom ruchu, ktorý je zobrazený na nasledujúcom Obr. 2.15. 
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Obr. 2.15:  Motivátory dovolenkového správania spotrebiteľov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Swarbrooke,  Horner (2007) 

 

Determinujúce faktory určujú, či zákazník bude vôbec môcť niekam ísť. 

Determinujúce faktory sú dvojaké. Prvé sú tie, ktoré určujú,  či napríklad zákazník bude alebo 

nebude môcť ísť na dovolenku. Druhý typ faktorov určuje, aké typy výletov alebo ciest bude 

môcť podniknúť za predpokladu, že bude môcť ísť na dovolenku. Inými slovami kam pôjde, 

kedy pôjde a čo bude robiť na cieľovom mieste. Patrí medzi nich disponibilná časť príjmov, 

pracovné a rodinné záväzky, množstvo voľného času. Ďalšími z faktorov určujúcich typ 

dovolenky, ktorý si zákazník bude môcť dovoliť, sú: 

a) dostupnosť vhodných produktov, 

b) dostupnosť informácií o produktoch (či už ide o katalógy, sprievodcov alebo 

média), 

c) minulé skúsenosti zákazníka, jeho rodiny a príbuzných, 

d) zákazníkove predstavy o rôznych typoch dovoleniek a konkrétnych cieľových 

ciest, 

e) zákazníkova obľúbenosť určitých druhov dopravy, 

f) ceny rôznych typov dovoleniek, 

g) rôzne ročné obdobia spolu s cenami v mieste rekreácie, 
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nové 

kultúry,... 
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h) výkyvy menových kurzov, 

i) názory ostaných členov skupiny, s ktorou zákazník má cestovať, 

j) určité okolností, lákajúce zákazníka do miest, ktoré by inak nenavštívil. 

 

2.3 Segmentácia na trhu cestovného ruchu 

 

Trhová segmentácia nezačína rozlišovaním možnosťami produktu, ale rozlišovaním 

skupín zákazníkov. Trhová segmentácia predstavuje prerozdelenie trhu do presných 

podmnožín zákazníkov, kde ľubovoľná podmnožina môže byť vedome vybraná ako cieľový 

trh, ktorý sa dosiahne presným marketingovým mixom. Sila tejto koncepcie spočíva v tom, že 

v období intenzívnej konkurencie na masovom trhu individuálni predávajúci môžu 

prosperovať z vývoja produktov na špecifické trhové segmenty, ktorých potreby sú 

nedostatočne uspokojované ponukami masového trhu. 

2.3.1 Vymedzenie segmentácie na trhu cestovného ruchu 

 

Novacká (2011) považuje segment klientely za určitú skupinu  (podmnožinu) osôb so 

špecifickými vlastnosťami alebo záujmami z celej danej skupiny ľudí. 

Kotler a Armstrong (2007) zasa tvrdia, že segmentácia trhu (segmentation) predstavuje 

rozčlenenie trhu do homogénnych skupín, ktoré sa vzájomne líšia svojimi potrebami, 

charakteristikami a nákupným správaním. Je možné na nich pôsobiť modifikovaným 

marketingovým mixom. 

  Pri segmentácii trhu je potrebné skúmať preferencie trhu, na ktorých základe je 

možné lepšie a efektívnejšie segmentovať trh. Podľa Kotlera  a Kellera (2007) sa možno na 

trhu stretnúť s tromi druhmi preferencií (Obr. 2.15) 
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Obr. 2.16: Druhy preferencií   

 

 

 

 

Zdroj: Kotler, Keller (2007) 

Homogénne preferencie – prvky množiny majú zhruba rovnaké preferencie; trh, pokiaľ ide 

o dve sledované vlastnosti, neobsahuje žiadne prirodzené segmenty; možno predpokladať, že 

všetky produkty budú podobné a sústredené okolo stredu preferencie. Difúzne preferencie – 

druhý extrém, kde preferencie sú rozptýlené po celom priestore a klienti sa podstatne líšia; 

jeden značkový produkt zameraný na stred minimalizuje mieru neuspokojenia klienta. 

Zhlukové preferencie – prvkami množiny sú prirodzené trhové segmenty; podnikateľský 

projekt sa v tomto prípade snaží získať čo najväčší segment – koncentrovaný marketing alebo 

môže vyvinúť niekoľko značkových produktov pre odlišné segmenty – diferencovaný 

marketing. 

Vzhľadom na to, že preferencie sú rôznorodé, žiada sa definovať klientov, 

špecifikovať ich potreby a selektovať produkty a služby, ktoré im môžu poskytnúť výkonne, 

ziskovo a zároveň pri únosnom riziku (Kotler, Armstrong, 2007; Kita 2010). 

2.3.2 Proces segmentácie na trhu 

 

Postup úspešnej segmentácie sa skladá z troch etáp. 

Fáza prieskumu – výskumník robí neformálne rozhovory a zameriava sa na skupiny 

zákazníkov tak, aby porozumel ich motiváciám, postojom a správaniu. Na základe výsledkov 

pripraví formalizovaný dotazník, ktorý sa predkladá vzorke spotrebiteľov z dôvodu získania 

informácií o: 

a) vlastnostiach a váhach ich dôležitosti, 

b) poznatkoch o značke a hodnotenie značky, 

 

zhlukové preferencie 

 

preferencie 

difúzne preferencie 
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c) spôsoboch používania výrobku, 

d) postojoch o kategórií výrobku, 

e) demografických, psychografických a mediagrafických údajoch  o respondentoch. 

     Vzorka by mala byť dostatočne veľká, aby sme získali dostatok informácií 

k vytvoreniu profilu každého segmentu.  

     Fáza analyzovania – údaje zozbierané v predchádzajúcej fáze sa ďalej štatisticky 

spracovávajú. Väčšinou sa ako prvá použije faktorová analýza na odstránenie vysokého počtu 

premenných veličín. Potom sa použije zhluková analýza, na vytvorenie určitého počtu 

maximálne odlišných segmentov. Každý zhluk je vnútorne homogénny a z vonkajšieho 

hľadiska výrazne odlišný od ostatných zhlukov. 

     Fáza profilovania – v tejto fáze sa vymedzí profil každého zhluku v zmysle jeho 

odlišujúcich sa postojov, chovania, demografických, psychografických rysov 

a mediagrafických zvykov. Každý segment je možné pomenovať podľa dominantnej 

rozlišujúcej charakteristiky. 

     Proces segmentácie trhu sa musí periodicky opakovať, lebo trhové segmenty sa 

menia. Veľmi často je odhalenie nových segmentačných možností na danom trhu spôsob, 

ktorým môže firma preniknúť na „zakopaný“ trh. Jedným zo spôsobov ako objaviť je pátrať 

po hierarchii vlastností, podľa ktorých zákazníci vyberajú tovar (služby). Pracovníci 

marketingu by si mali všímať determinujúce faktory, ktoré môžu ovplyvniť predaj produktov 

a podniknúť príslušné kroky. Rozhodovať sa musia medzi individuálnymi zákazníkmi 

a masovými zákazníkmi. Pri individuálnych zákazníkoch  musia zvažovať plnenie 

individuálnych požiadaviek, čiže poskytovať služby zákazníkom šité na mieru a zvážiť aj 

počet takýchto zákazníkov, aby  podnik bol zároveň rentabilný.  Podnik tu však musí znášať 

aj tzv. riziko segmentu, ktorý za požadované individuálne služby nebude ochotný zaplatiť 

stanovenú cenu alebo iba menšie percento zákazníkov bude cenu akceptovať. Ak podnik 

pristúpi na plnenie potrieb masových zákazníkov,  je pravdepodobné, že nie všetci zákazníci 

budú mať svoje potreby v plnej miere uspokojené, ale  budú mať nižšie náklady na spotrebu 

služieb. Podnik môže zvážiť pri poskytovaní služieb aj možnosť percentuálneho zastúpenia 

individuálnych zákazníkov a masových zákazníkov. Jedná sa vo všeobecnosti o hľadanie 

kompromisov (Obr. 2.17)  a optimálnych riešení problémov súvisiacich s uspokojovaním 

potrieb zákazníkov a ekonomikou podniku.  
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Obr. 2.17: Podnikovo - segmentačný model hľadania kompromisu na trhu cestovného 

ruchu              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2.3.3 Charakteristika segmentačných premenných na trhu cestovného ruchu 

 

V začiatkoch procesu segmentácie na trhu cestovného ruchu prevládali základné 

kritéria, na základe ktorých bolo možné segmentovať trh, to znamená, že boli odvodené od 

tzv. prvotne vytvorených segmentačných kritérií (Kotler, Armstrong, 2007; Gučík, 2006; 

Ferner, 1993). 

Autori poukazujú na najčastejšie formy segmentácie na trhu cestovného ruchu, ktoré 

sa môžu  používať oddelene alebo spoločne (Obr. 2.18). 

 

 

 

 

Hromadné potreby 

 

Štandardizácia      -    Nižšie 

náklady 

 

Potreby zákazníkov 

Individuálne potreby 

 

Diferenciácia  -  Vysoké 

náklady 

 
Rozhodnutie:                      

individuálne potreby, hromadné 

potreby, súhrn individuálnych 

a hromadných potrieb 

 
K o m p r o m i s 

Ekonomika podniku:        

ukazovatele výkonnosti 
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Obr. 2.18:  Formy segmentácie na trhu cestovného ruchu  

Geografická segmentácia   veľkosť sídla, hustota osídlenia regiónu, klíma 

Demografická segmentácia  pohlavie, rodinný stav, počet členov v  rodine, obdobie životného cyklu 

rodiny, výška príjmu, povolanie, vzdelanie, náboženstvo, národnosť 

 

Psychografická segmentácia  

sociálna trieda  (nízka, stredná, vysoká), podľa štýlu života (obyčajný, so 

zmenami, bohémsky), podľa nákupného správania, podľa typov osobnosti 

(poslušná, spoločenská, autoritatívna, cieľavedomá) 

 

 

 

Dôvodová segmentácia   

dôvod nákupu – obyčajné a zvláštne prípady, 

hľadané výhody – kvalita, servis, ekonomickosť peňažných nákladov, 

rýchlosť, 

postavenie cestovateľa – necestujúci, bývalý cestujúci, potenciálny cestujúci, 

nový cestujúci, stály cestujúci, 

intenzita cestovania – slabá, stredná, vysoká, stupeň náklonnosti – nízka, 

stredná, vysoká, absolútna, 

stupeň  pripravenosti   na prijatie produktu – neoboznámený, oboznámený, 

informovaný, zainteresovaný, želajúci si kúpiť, chystajúci sa kúpiť, 

vzťah k produktu – nadšený, kladný, ľahostajný, negatívny, nepriateľský 

Zdroj: Kotler, Armstrong (2007); Gučík (2006); Ferner (1993)  

K špecifikácií segmentačných kritérií  je možné pristupovať v nadväznosti na aspekt 

tradície (Jakubíková, 2009; Swarbrooke, Horner, 2007), z čoho vyplývajú 3 skupiny 

segmentačných kritérií (Obr. 2.19). 

Obr. 2.19: Tradičný aspekt segmentačných kritérií pre oblasť cestovného ruchu  

Tradičné kritéria demografické, etnografické, fyziografické,  geografické 

Netradičné kritéria životný štýl, osobnosť, sociálna vrstva 

Dôvody používania očakávaná hodnota, príležitosť, postoje 

Zdroj: Jakubíková (2009) 

Na základe štúdia množstva prístupov k segmentačným kritériám na trhu cestovného 

ruchu uvádzame na základe syntézy prehľad (Obr. 2.20) najčastejšie používaných kritérií pre 

špecifikáciu segmentov. 

 

 

 



  

51 
 

Obr. 2.20: Kritéria pre špecifikáciu segmentov  

SEGMENTY NA ZÁKLADE DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTÍK 

Podľa veku deti, mládež, dospelí, dospelí v druhej mladosti, mladší seniori, 

seniori, starší seniori. 

Podľa rodinného statusu slobodný/á ,ženatý, vydatá, rozvedený/á.  

Podľa životného cyklu rodiny rodina bez detí – manželia,  rodina jednotlivcov – single families, 

zväzok registrovaného partnerstva,  mladá rodina bez detí, mladá 

rodina s deťmi, rodina s dospievajúcimi deťmi, rodina s dospelými 

samostatnými deťmi, rodina s deťmi a so starými rodičmi,  starí 

rodičia s vnúčatami. 

Podľa pohlavia muž, žena. 

Podľa sexuálnej orientácie heterosexuáli, bisexuáli, homosexuáli. 

Podľa reči, jazyka, prípadne dialektu goralský dialekt, rusínsky  dialekt,  rómsky jazyk, šarišské 

nárečie, zemplínske nárečie, záhorácke nárečie. 

Podľa náboženstva kresťania, moslimovia, židia,  budhisti, bez vyznania – ateisti.  

Podľa zdravia zdraví ľudia, mentálne zdravotne postihnutí, fyzicky zdravotne 

postihnutí, zrakovo, sluchovo, pohybovo.  

Ľudia so zdravotnými poruchami  

 

poruchy:  zraku, sluchu, dolných končatín, horných končatín, v 

oblasti chrbtice, srdcovo-cievnej sústavy, dýchacej sústavy, 

metabolické poruchy, poruchy tráviacej sústavy, nervové poruchy 

a psychické poruchy  intelektuálne, gynekologické poruchy. 

Segmenty na základe geografických 

charakteristík 

svetadiel, z ktorého prichádza (napr. Amerika), krajina, z ktorej 

prichádza (napr. Kanada),  región, z ktorého prichádza (napr. 

Edmonton), krajina, z ktorej pochádza (napr. Slovensko), región 

odkiaľ pochádza (napr. Spiš). 

Segmenty podľa dĺžky pobytu návštevníci, turisti, tranzitní cestujúci, pobytoví hostia. 

Segmenty podľa záujmu profesia športovci, aktívni športovci – profesionáli,  amatéri, 

príležitostní dovolenkoví (kultúra, zážitok), obdivovatelia umenia, 

vyhľadávači rodokmeňa, voluntaristi, športoví fanúšikovia, 

gurmáni, milovníci vína, piva, kávy alebo čaju  a podobné 

skupiny. 

Zdroj: Novacká, Kulčáková (1996); Pizam, Mansfeld (2000); Swarbrooke, Horner 

(2007);Woodside,Martin (2008)  
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2.3.4   Typológia spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu 

 

Vedci sa dlhé roky snažia vyprodukovať typológiu turistov a ich správanie. Typológia 

môže pomôcť: 

a) navrhnúť typy nových produktov, ktoré by oslovili určité skupiny turistov, 

b) upozorniť na skupiny turistov, ktoré by mohli byť ochotné platiť vyššie ceny 

za určité výhody, napríklad za exkluzivitu a služby, 

c) ukázať, ktoré distribučné kanály by mohli byť pre určitý typ turistov 

najefektívnejšie, 

d) rozhodnúť, ktoré posolstva zamieriť na určité typy turistov. 

Musíme si uvedomiť, že väčšina údajov sa zakladá na rozdelení turistov do určitých 

kategórií, ale pritom je rovnako dôležité pochopiť,  ako turisti vnímajú sami seba. Marketing 

znamená pracovať s obrazom, ktorý turisti majú sami o sebe, rovnako ako s realitou ich 

rozhodnutia o kúpe zájazdu. Túto skutočnosť môžeme veľmi dobre ilustrovať známou 

diskusiou o tom, kto je turista a kto turista – prieskumník (objaviteľ). Existuje názor, že turista 

je niekto, kto si kupuje zájazd ako balíček dopredu zostavených služieb, zatiaľ čo cestovateľ 

je človek, ktorý si svoju dovolenku plánuje sám úplne nezávisle. Vznikla domienka, že 

cestovateľ je v porovnaní s turistom čosi lepšie alebo nadradenejšie. Pracovníci marketingu 

najmä v menších cestovných kanceláriách im vychádzajú v ústrety a predávajú im predstavu, 

že ich produkt nie je balíček, ale naopak ide o „voľný program“ pre nezávisle sa 

rozhodujúcich cestovateľov. Zákazník tak kupuje predstavu o sebe samom, ktorá je jeho 

prianím, nie realitou.  

Oblasť segmentácie spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu je v súčasnosti pomerne 

málo preskúmaná, no na základe našich štúdií si uvedieme niekoľko typológii turistov, aby 

sme zistili, čím môžu prispieť k marketingu cestovného ruchu. 

V západnej Európe do skupiny najzaujímavejších segmentov spotrebiteľov produktu 

cestovného ruchu prvých pätnástich rokoch 21. storočia budú patriť:  

a) spotrebitelia s vysokými nárokmi, tzv. hľadači budúcnosti vo veku 45 – 60 rokov, 

b) ľudia, ktorí skončili s aktívnou prácou, sú dobré situovaní, tzv. dôchodcovia 

profesijného úspechu vo veku 55 – 64 rokov, 

c) aktívni spotrebitelia, dobre situovaní seniori, nároční, tzv. mladí šesťdesiatnici, 

d) inovátori, tvoriaci módu a potrebné trendy vo veku 14 – 60 rokov veku, 
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e) emigranti v rozličných krajinách, ktorí nadväzujú na svoje „korene“, 

f) ľudia, ktorí končia vzdelávanie a plánujú založenie domácnosti, tzv. zakladatelia 

rodín. 

Niektoré teoretické prístupy charakterizujú jednotlivé typológie spotrebiteľov na 

základe jednotlivých druhov a foriem cestovného ruchu.  O druhoch cestovného ruchu (kind 

of tourism) hovoríme vtedy, ak za základ posudzovania cestovného ruchu berieme motiváciu 

návštevníkov, to znamená účel, pre ktorý cestujú a pobývajú prechodne na cudzom mieste 

(Obr. 2.21). O formách cestovného ruchu (form of tourism) hovoríme vtedy, ak zohľadníme 

rôzne podmienky a príčiny, ktoré ho ovplyvňujú, a dôsledky, ktoré prináša. Druhy a formy 

cestovného ruchu sa vyskytujú vo vzájomnej kombinácii tak, aby sa optimálne uspokojovali 

potreby návštevníkov v cestovnom ruchu . 

Následne uvádzame podrobný rozpis jednotlivých druhov cestovného ruchu, ktoré sú 

viazane na jednotlivé typológie spotrebiteľov (Gučík, 2006; Lesley, Sharpley, 2004): 

Rekreačný cestovný ruch (recreational tourism, leisure tourism) je druh cestovného 

ruchu, ktorého návštevníci sú motivovaní rekreáciou (recreation) t. j. aktívnym odpočinkom 

vo voľnom čase spojeným s osviežením, oddychom a obnovou fyzických a duševných síl 

človeka vo vhodnom prírodnom prostredí. K základným aktivitám patria prechádzky, 

športová činnosť, spoznávanie prírody a pamiatok. Pobyt v priaznivom prírodnom prostredí 

(členitosť terénu, klíma, slnečné žiarenie, čistota ovzdušia a vôd) má pozitívny vplyv na 

organizmus a duševnú pohodu človeka. Má podobu individuálnej alebo rodinnej rekreácie, 

ktorú si návštevníci organizujú sami vo vlastných zariadeniach (chata, chalupa), alebo podobu 

organizovanej rekreácie v rekreačných zariadeniach podnikov, odborov, charitatívnych 

organizácií a rôznych spolkov. V súvislosti so zhoršujúcim sa životným prostredím sa význam 

tohto druhu cestovného ruchu neustále zvyšuje. 

Športový cestovný ruch (sport tourism, sports torurism) je druh cestovného ruchu 

spojený s pobytom vo vhodnom prírodnom prostredí a s vykonávaním rozličných športových 

aktivít, ktoré predpokladajú aj fyzické schopnosti, napríklad turistika (pešia, horská, vodná, 

cykloturistika alebo mototuristika). Rozšírené sú letné športové aktivity, ako plávanie, 

kúpanie a vodné športy, loptové a ostatné hry, tenis, golf a iné. V zime ide o lyžovanie, 

sánkovanie, korčuľovanie a stále populárnejšie hlavne medzi mladými ľuďmi 

snowbordovanie. Športové aktivity pôsobia nielen na fyzickú zdatnosť a odolnosť organizmu 

človeka, ale pestujú a rozvíjajú aj jeho morálne a vôľové vlastnosti – vytrvalosť, odvahu, 
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húževnatosť, kolektívnosť a pod. Technicky náročným a viacerým kolektívnym druhom 

športov sa návštevníci venuje pasívne ako športoví diváci. 

Dobrodružný cestovný ruch (adventure tourism) vznikol z túžby po objavovaní 

s istou mierou kontrolovaného rizika. Typickými aktivitami sú horolezectvo, vysokohorská 

turistika, safary, zájazdy a pobyty s prvkami extrémnych a adrenalínových športov, skoky 

voľným pádom zo skál s padákom, bungee-jumping, rafting, extreémne lyžovanie, 

paragliding a snowboarding na extrémnych svahoch. Pričleňuje sa preto k športovému 

cestovnému ruchu. Jeho súčasťou môže byť aj hipoturistika – jazdecký cestovný ruchu (horse 

riding tourism, horse-back tourism), odohrávajúci sa najčastejšie počas pobytu na konskej 

farme alebo v horsteli, ktorého návštevníci sú motivovaní vychádzkami a jazdou na koňoch. 

Jazda na koni môže byť aj súčasťou liečebného cestovného ruchu (hipoterapia). Za súčasť 

športového cestovného ruchu sa pokladá aj poľovnícky cestovný ruch (hunting tourism), 

ktorého návštevníci sú motivovaní možnosťami lovu zvere a vtákov vo voľnej prírode, 

zvyčajne s kontrolou počtu ulovených zvierat a termínov lovu, ako aj s poplatkami za odstrel. 

Poľovnou zverou je najmä malá pernatá a srstnatá zver (zajac, bažant, jarabica, divá kačica, 

divá hus), veľká úžitková zver (raticová a pernatá) alebo veľké šelmy a dravce (medveď, vlk, 

rys a i.). Rybársky cestovný ruch (fishing tourism) sa zase pokladá za súčasť poľovníckeho 

cestovného ruchu. Jeho návštevníci sú motivovaní lovom rýb na udicu alebo loveckým 

potápaním v potokoch, riekach, jazerách, priehradách, rybníkoch a moriach. 

Kultúrny cestovný ruch (cultural tourism) je druh cestovného ruchu, ktorý 

predstavuje rozličné spôsoby uspokojovania duchovných potrieb ľudí motivovaných 

možnosťami poznávania kultúrneho dedičstva, kultúry a spôsobu života domácich obyvateľov 

(rezidentov) navštívených cieľových miest, možnosťami zábavy, rozptýlenia a pod. Má veľa 

foriem a stupňov intenzity. Ide o návštevy múzeí, galérií, kultúrnych pamätihodností, 

archeologických nálezísk, hudobných, divadelných a filmových festivalov, výstav 

a spoločenských podujatí. V medzinárodnom cestovnom ruchu sa najviac rozvíja v Európe, na 

Blízkom východe a Ázii a smeruje do krajín s dávnymi civilizáciami. Zvyšuje spoločenskú, 

kultúrnu a odbornú úroveň návštevníkov, preto sa často kombinuje s inými druhmi 

cestovného ruchu, napr. s kúpeľným, rekreačným, zdravotným i kongresovým cestovným 

ruchom. Slovensko má tiež bohatý kultúrno-historický potenciál na rozvoj kultúrneho 

cestovného ruchu, ktorý sa však zatiaľ dostatočne nevyužíva. 

Náboženský cestovný ruch (religious tourism) je súčasťou kultúrneho cestovného 

ruchu spojenou s tradíciami svetových náboženstiev. Je možné posudzovať ho v užšom 
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a širšom zmysle. V užšom zmysle ide najmä o účasť na pútiach, pre ktoré sú charakteristické 

znaky – účastníci púte, náboženský akt (obrad) a pútnické miesto. Pútnickým (kultovým) 

miestom môže byť miesto, obec, osada alebo krajinný prvok (svätá hora, svätá rieka). Od 

kultúrneho cestovného ruchu sa líši náboženskými motívmi a odmietaním označenia jeho 

návštevníkov ako turistov. Pútnická aktivita vyvoláva potrebu budovania primeranej 

infraštruktúry. V širšom zmysle ide o účasť na cestovnom ruchu motivovanú návštevami 

a prehliadkami religióznych pamiatok (kostoly, katedrály, cintoríny, pútnické miesta a pod). 

Kúpeľný cestovný ruch (health tourism, spa tourism) je druh cestovného ruchu 

zameraný na zdravotno-preventívne a liečebné činnosti pod odborným dohľadom vo voľnom 

čase. Podmienkou jeho rozvoje je existencia prírodného liečivého zdroja (prírodné liečivé 

vody, plyny, emanácie, peloidy a klíma), ktorý ovplyvňuje zameranie kúpeľnej liečby. 

Kúpeľná liečba sa kombinuje s medikamentóznou liečbou, diétnou výživou a psycho-

fyzikálnou rehabilitáciou. Kúpeľnou liečbou sa sleduje  prevencia chorôb, zlepšenie 

zdravotného stavu, a tým aj znižovanie práceneschopnosti obyvateľstva. Na Slovensku je 21 

kúpeľných miest s celoštátnym až medzinárodným významom. Rozvíja sa v nich aj 

spoločenský a kultúrny život, ktoré spolu s kúpeľnou liečbou tvoria produkt kúpeľného 

cestovného ruchu. V súčasnosti sa starostlivosť o zdravie, fyzickú regeneráciu a psychickú 

pohodu spája so zdravotným cestovným ruchom, pre ktorý majú kúpeľné miesta vhodné 

personálne a materiálne podmienky. 

Zdravotný cestovný ruch (health tourism, health-care tourism) sa začal presadzovať  

v deväťdesiatych rokoch minulého storočia ako prejav rastúceho zdravotného uvedomenia 

obyvateľstva vo vyspelých krajinách a jeho snahy preventívne ovplyvňovať svoje zdravie. 

Tento trend silnie aj vplyvom rastúcej vrstvy manažérov, ktorí majú záujem o krátkodobé, ale 

intenzívne zotavenie. Za príčinu jeho rozvoja sa pokladá aj zhoršujúce sa životné prostredie, 

životný štýl a vysoké tempo života, sprevádzané nedostatkom pohybu, chybami 

v životospráve, osobitne v spôsobe výživy. Podnikateľská sféra v cestovnom ruchu reaguje na 

tieto požiadavky ponukou špecifických produktov pre zdravie spojené s odbornou 

starostlivosťou a rehabilitáciou. Trendom konca 20. Storočia sa stala pohoda, starostlivosť 

o telo a krásu (wellness, fitness, beauty). Produkty zdravotného cestovného ruchu však 

neponúkajú len kúpeľné podniky, ale aj hotely v rekreačných cieľových miestach. Základným 

prvkom produktu sú športovo-rekreačné aktivity, programy zamerané na zvýšenie pohybovej 

aktivity, podnety na duševnú činnosť, ponuka zdravej stravy a telesnej krásy pre pocit radosti 

zo života. 
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Obchodný cestovný ruch (business travel) je druh cestovného ruchu, vyjadrujúci 

súborné označenia na obchodné rokovania, kongresy, veľtrhy, výstavy a motivačný 

(stimulačný) cestovný ruch. Spája sa s cestovaním a pobytom v cieľovom mieste, ktorého 

účelom je plnenie služobných povinností. Na rozdiel od ostatných druhov cestovného ruchu 

sa uskutočňuje sčasti v pracovnom čase, pritom účastník služobnej cesty môže napĺňať 

funkcie voľného času. Je podmienený najmä ekonomickým rozvojom a má čoraz väčší 

ekonomický význam. Z jeho rozvoja najviac profitujú cestovné kancelárie, letecké 

spoločnosti, hotely, kongresové, veľtržné a výstavné centrá. Kladie nároky na poskytovanie 

informácií, medzinárodný štandard ubytovania, etážový servis, pripojenie na internet, 

televízne programy v cudzích jazykoch a pod. Rozsah spotrebných výdavkov jeho účastníkov 

je vyšší ako priemer výdavkov ostaných skupín návštevníkov v cestovnom ruchu. Do štatistík 

bol obchodný cestovný ruch zahrnutý až po roku 1990. 

Kongresový cestovný ruch (congress tourism, convention tourism) je súčasťou 

obchodného cestovného ruchu. Jeho návštevníci sú motivovaní stretnutiami s odborníkmi 

a odborným programom na kongresových podujatiach – kongresoch. Organizátor zabezpečuje 

pre návštevníkov a ich sprievod rozličné sprievodné kultúrne, spoločenské a iné podujatia. 

Kongresové podujatia majú zvyčajne určité tematické zameranie s vopred stanoveným cieľom 

stretnutia, vysoké nároky na  organizačné a technické zabezpečenie. Ide o rýchlo rastúci 

segment trhu s kultivovanou klientelou, ktorej výdavky sú približne trikrát vyššie ako 

návštevníkov v prípade ostatných druhov cestovného ruchu. Náklady spojené s účasťou na 

kongresovom podujatí hradí zvyčajne vysielajúca organizácia návštevníka. Kongresové 

podujatia sa neponúkajú zvyčajne v katalógoch, ale organizátori sa s ponukou priamo 

obracajú na odbornú verejnosť. Pre usporadúvanie kongresového podujatia sú dôležité 

rokovacie (kongresové) sály s komplexnou vybavenosťou ako súčasť kongresových hotelov 

alebo kultúrno-spoločenských centier. Ak hotely používajú na usporadúvanie podujatí 

náhradné priestory, označujú sa za seminárne hotely. 

Stimulačný (motivačný) cestovný ruch (incentive tourism) je súčasťou obchodného 

cestovného ruchu a zároveň nástrojom manažmentu s cieľom stimulovať alebo motivovať 

zamestnancov, ktorí sa pričinili o obchodný úspech podniku a ktorých výsledky sú merateľné. 

Najčastejšou formou stimulačného cestovného ruchu je zájazd/pobyt zamestnancov podniku 

platený podnikom. Súčasťou programu, okrem rekreačnej a poznávacej náplne, môžu byť aj 

vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, manažérske hry a pod.) Stimulačný zájazd/pobyt 

možno získať na základe internej podnikovej súťaže, ktorej podmienky musia byť vopred 
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známe. Ak zamestnanec dosiahne požadovaný výkon, treba ho uznať a zájazdom/pobytom 

odmeniť. Stimulácia/odmena môže pomôcť podniku dosiahnuť nejaký cieľ a u zamestnanca 

vyvolať ďalšiu pozitívnu motiváciu. V poslednom období sa  účasť na stimulačnom 

cestovnom ruchu nevzťahuje len na obchodných, ale na všetkých zamestnancov podniku a aj 

na jeho partnerov, napr. distribútorov, zákazníkov, novinárov a pod. Má vplyv na zlepšenie 

medziľudských vzťahov v podniku a lojalitu zamestnancov. Cieľové miesta stimulačného 

cestovného ruchu musia vyhovovať náročným požiadavkám, preukázať veľkú kreativitu pri 

tvorbe produktov a v získavaní zákazníkov. Z hľadiska času sa koncentruje do mimo 

sezónnych období. Programy stimulačných zájazdov/pobytov ponúkajú zvyčajne skúsené 

špecializované podniky cestovného ruchu. 

Obr. 2.21:  Druhy cestovného ruchu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Gučík (2006) 

Z vyššie uvedenej typológie jednotlivých druhov cestovného ruchu môžeme 

špecifikovať dve typológie trhov cestovného ruchu. Do prvej typológie zaraďujeme trhy 

individuálnych spotrebiteľov. Pre tento segment je charakteristická vnútorná motivácia účasti 

na konkrétnom trhu cestovného ruchu a vysoká miera tradície ústneho podania. Ako príklad 

môžeme uviesť náboženský cestovný ruch, kde determinuje individuálne presvedčenie 

o duchovných hodnotách (návšteva pútnických miest, sakrálnych stavieb). V rámci 

náboženského cestovného ruchu niektorí autori vymedzujú dva segmenty. Prvý segment je 

charakteristický motiváciou, ktorá je naviazaná na tradície, históriu zo života pápežov, 

svätcov, mníchov. Druhý segment je spojený s návštevou pútnických miest, ktorý vychádza 

z viery v nadprirodzenú silu (Lurdy, Fatima, Guadelupe).  

Ako ďalšiu typológiu môžeme označiť  tzv. biznis trh, kde radíme hlavne obchodný, 

kongresový a motivačný cestovný ruch. Tento typ cestovného ruchu sa odlišuje od trhu 

individuálnych spotrebiteľov tým, že neprevláda individuálna motivácia účasti na cestovnom 
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ruchu, ale významnou mierou na neho vplýva pracovná motivácia. Spotrebiteľovi v tomto 

cestovnom ruchu vo väčšine prípadov sú všetky výdavky hradené organizáciou. 

Sociológ Cohen delí turistov na štyri nasledujúce typy (Woodside, Martin, 2008): 

a) organizovaný masový turista je turista, ktorý si kupuje dovolenku ako balíček služieb, 

volí niektorú populárnu destináciu, väčšinou ide spoločne so skupinou priateľov 

a často trávi dovolenku v hoteli alebo jeho bezprostrednom okolí, 

b) individuálny masový turista je človek, ktorý si kupuje voľnejší balíček umožňujúci 

väčšiu slobodu pohybu, napríklad letecký zájazd kombinovaný s použitím prenajatého 

automobilu. Obvyklé sa drží udržiavaných ciest, ale príležitostne sa pustí i do 

odvážnejších akcií, 

c) turista – prieskumník (objaviteľ) si plánuje svoje cesty sám, zámerne sa vyhýba 

kontaktom s inými turistami a pokúša sa zoznamovať s miestnymi obyvateľmi. Viac 

menej chce mať pritom úroveň komfortu a bezpečnosti, 

d) turista – tulák sa chce stať súčasťou miestnej komunity aj keď dočasne. Tento turista 

nemá žiadny dopredu pripravený itinerár a snaží sa dištancovať od akejkoľvek formy 

cestovného ruchu. 

Uvedený autor označuje prvý typ ako inštitucionalizovaných cestovateľov a posledné 

dva typy ako neinštitucionalizovaných cestovateľov. Pre cestovné kancelárie 

inštitucionalizovaní cestovatelia samozrejme predstavujú cieľový trh. Naproti tomu destinácie 

súvisiace s rozvojom udržateľného cestovného ruchu by sa pravdepodobne zameriavali 

prednostne na neinštitucionalizovaných cestovateľov.  

Cohen (Swarbrooke,  Horner, 2007) ďalej delí turistov podľa typu zážitkov, ktoré 

hľadajú. 

a) rekreačný turista, ktorému ide skôr o fyzickú rekreáciu než o kultúrnu alebo 

spoločenskú náplň, 

b) diverziálny turista (hľadajúci rozmanitosť), ktorý sa snaží zabudnúť na starosti 

každodenného života, 

c) zážitkový turista, ktorý hľadá autentické zážitky, 

d) experimentálny turista, ktorý hľadá užší kontakt s miestnou kultúrou, 

e) existenciálny turista, ktorý má úmysel plne sa ponoriť do cudzích kultúr 

a životných štýlov. 
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Je samozrejmé, že týmto odlišným skupinám turistom je potrebné podávať odlišné 

informácie o ponúkanom produkte. 

Smith (Long, 2004) identifikoval sedem typov turistov: 

a) objavitelia  -  patria k malej skupine a cestujú takmer ako antropológovia. Obmedzuje 

ich skutočnosť, že je stále menej a menej miest, kde sa dá niečo objavovať, 

b) elitní turisti - sú regulérni skúsení cestovatelia a vyberajú si drahé a často „na mieru 

šité“ cesty, 

c) nekonvenční turisti - sa snažia uniknúť ostaným turistom, 

d) neobvyklí turisti -  podnikajú individuálne výlety mimo organizovaný program, aby sa 

zoznámili s miestnou kultúrou, 

e) nastavajúci masoví turisti - cestujú do zavedených rekreačných centier, kde aj napriek 

tomu turistika doposiaľ nedominuje. Viac menej vyhľadávajú skôr to, čo je im blízke, 

než miestnu kultúru, 

f) masoví turisti - sú súčasťou masového turizmu, očakávajú rovnaké štandardy 

zariadenia, aké majú doma, 

g) charteroví turisti - sa len málo zaujímajú o cieľ cesty alebo sa oň nezaujímajú vôbec za 

predpokladu, že si dovolenku užijú podľa svojich predstáv, čo znamená, že budú mať 

úroveň stravovania a ubytovania takú, na ktorú sú zvyknutí. 

Organizácia, ktorá chce predávať zájazdy týmto odlišným skupinám, musí každej 

z nich adresovať odlišné posolstvo. „Nekonvenčným“ turistom musí prezentovať skutočnosť, 

že cieľ cesty je spokojné miesto, zatiaľ čo „neobvyklých“ turistov by malá  informovať 

o možnostiach voliteľných výletov. „charterových“ a „masových“ turistov naproti tomu bude 

musieť uistiť, že v rekreačnom stredisku nájdu požadovaný štandard stravovania 

a ubytovania. 

Plog (1977)  spojil správanie turistov s osobnostnými rysmi a rozlíšil psychocentrikov 

a allocentrikov. Prví sú menej dobrodružní, ľudia uzatvorení do seba, ktorí dávajú prednosť 

známym rekreačným centrám a spoločnosti ďalších turistov. Druhí sú odvážnejší a radi 

postupujú rizika. Dávajú prednosť neobvyklým, exotickým cieľom ciest a skôr 

individuálnemu cestovaniu. Pre organizácie je veľmi ťažké prakticky využiť takúto typológiu, 

pretože by to vyžadovalo zhromaždiť ťažko dosiahnuteľné zložité informácie o osobnostiach 

turistov (Swarbrooke,  Horner, 2007). 



  

60 
 

Feifer a Urry (Long, 2004) identifikovali vznik post – turistov ako produkt 

postmodernej doby. Tento turista žije v dobe masovej komunikácie a informačných 

technológii, ktoré mu umožňujú informovane voliť dovolenku. Dáva najavo, že neexistuje 

autentický turistický produkt a pokladá predkladané udalosti za to, čím v skutočnosti sú. 

Cestovný ruch je pre neho hrou a on spokojne prestupuje z jednej kategórie do druhej 

kategórie. Dnes sa rozhodne peši putovať Južnou Afrikou, na budúci rok možno zvolí masovú 

rekreáciu v Benidorme. Môžeme konštatovať, že post – turista robí tradičné typológie turistov 

zbytočnými. Táto skupina predstavuje pre priemysel cestovného ruchu veľkú výzvu so svojim 

rafinovaným poňatím turistických balíčkov a svojou neochotou začleniť sa do určitého typu 

alebo segmentu. 

Správny turista (good tourist) 

Tento veľmi moralistický prístup ku klasifikácii turistov vznikol v nedávnych rokoch, 

čiastočne vďaka práci autorov Wood a House (1992).  Turista je nabádaný k tomu, aby sa 

správal trvale udržateľným spôsobom a aby sa cítil dobre, pokiaľ sa takto správa. Uvádzajú, 

že väčšina turistov sa môže usilovať o pripojenie sa k tejto skupine. Pre organizácie z oblasti 

cestového ruchu môže táto skupina predstavovať potenciálne lukratívny trh, ktorému je 

potrebné predávať produkty vyvolávajúce v zákazníkovi pocit, že pri ich kúpe sa zachoval 

správne. 

Autori Wells a Gubar (Schannel, Yeona, Backer, 2012) segmentovali zákazníkov trhu 

cestovného ruchu na základe životného cyklu rodiny. Táto segmentácia je známa aj pod 

pseudonymom „plných“ a  „prázdnych hniezd“. Životný cyklus rodiny sa veľmi často používa 

v marketingu produktu cestovného ruchu. Ako si môžeme všimnúť, prevažná časť cestovných 

kancelárií ponúka katalógy dovoleniek, ktoré sú zámerne cielené na jednotlivé segmenty 

životného cyklu rodiny (Obr. 2.22). 
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Obr. 2.22:  Segmentácia na základe životného cyklu rodiny  

Mládenecká fáza mladí slobodní ľudia, ktorí už nežijú s rodičmi 

Bezdetní novomanželia  

Plné hniezdo I najmladšie dieťa do 6. rokov 

Plné hniezdo II najmladšie dieťa nad 6. rokov 

Plné hniezdo III starší manželia s deťmi, ktoré sú na nich závislé 

Prázdne hniezdo I hlava rodiny pracuje, deti sú mimo domova 

Prázdne hniezdo II hlava rodiny v dôchodku 

Osamelá vdova (vdovec) v dôchodku  

Zdroj: Schannel, Yeonan, Backer (2012). 

Veľmi zaujímavú štúdiu priniesli už v roku 1988 autori Nichols a Snepenger, ktorí sa 

zaoberali vplyvom dominantnosti pohlavia v manželstvom zväzku na výber dovolenky. 

Z výskumnej štúdie vyplynulo, že tam, kde vo väčšej miere rozhodovala manželka bol zber 

informácií o destinácií na nižšej úrovni a preferovala sa dovolenka v kratšom časovom 

predstihu. V mieste dovolenky sa väčšinou v tomto prípade míňalo menej peňazí 

a nevyužívali sa miestne atrakcie. V rodinách, kde mal rozhodujúce slovo manžel, bola 

situácia opačná (Pizam, Mansfeld, 2000). 

Dosť častou využívanou technikou v oblasti cestovného ruchu je socioekonomická 

metóda  JICNARS (Join Industry Committee for Newspaper Advertising Research), ktorá má 

svoj pôvod vo Veľkej Británii. Vychádza zo zásady, že spoločenská trieda určuje, ktoré 

produkty a služby bude zákazník nakupovať (Obr. 2.23). Táto metóda segmentuje ľudí do 

šiestich spoločenských stupňov A, B, C1, C2, D, E. 
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Obr. 2.23: Metóda segmentácie JINCARS  

Spoločenský stupeň Spoločenské postavenie Povolanie hlavy 

domácnosti 

Podiel domácnosti (%) 

A Vyššia stredná trieda Vyššie manažérske 3 

B Stredná trieda Stredné manažérske 10 

C1 Nižšia stredná trieda Majstri, úradníci 24 

C2 Pracujúca trieda s 

kvalifikáciou 

Kvalifikovaní robotníci 30 

D Pracujúca trieda Nekvalifikovaní robotníci 25 

E Stredná trieda Dôchodcovia, vdovy 8 

Zdroj: Branston, Stafford (2003) 

Ďalšou známou metódou používanou pre oblasť typológie spotrebiteľov je metóda 

geografickej segmentácie ACORN (A Classification of Residential Neighbourhoods), ktorá sa 

riadi demografickými a socioekonomickými kritériami. Vychádza zo zásady, že zákazníci, 

ktorí žijú v odlišných typoch sídlisk, majú odlišné profily aj v ostatných premenných. Podľa 

danej metódy rozoznávame 17 skupín obytných zariadení a 54 sídliskových typov, z ktorých 

každý má iné požiadavky (Frain, 1999). 

Autori Gonzales a Bello (2002) vytvorili segmentáciu spotrebiteľov na základe 

životného štýlu, ktorú aplikovali na trh cestovného ruchu. Vytvorili päť dôležitých 

zákazníckych skupín. 

a) Spotrebitelia milujúci domov (home – loving) – kladú veľký dôraz na pokojný životný 

štýl doma, v rodinnom kruhu, s veľmi konzervatívnymi a vyhranenými názormi, 

náročný segment. Odporúčania pre cestovný ruch: títo spotrebitelia obdivujú prírodné 

krásy a kultúru, uprednostňujú kvalitu pred cenou, majú radi dlhšie pobyty 

s domáckou atmosférou. 

b) Idealisti (idealistic) – jedinci s úprimnými názormi, majú radi spravodlivosť, 

zodpovednosť, sú flexibilní a tolerantní. Odporúčania pre cestovný ruch: títo 

spotrebitelia preferujú kratšie výlety u priateľov, riadia sa cenou, majú radi výhodné 

ponuky cestovných kancelárií (poznávacie zájazdy). 
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c) Autonómni (autonomous) – spotrebitelia s vysokou dávkou slobody a samostatnosti, 

vedia si užívať každý okamih života, míňajú radi peniaze. Odporúčania pre cestovný 

ruch: preferujú nočné výlety, uprednostňujú kratšie výlety v hoteloch. 

d) Hedonisti (hedonistic) – priťahuje ich všetko nové, radi si užívajú v kruhu svojich 

priateľov, majú radi zložité veci. Odporúčania pre cestovný ruch: uprednostňujú 

kratšie výlety v špičkových hoteloch, väčšinou cestujú v skupine svojich priateľov. 

e) Konzervatívci (conservative) – jednotlivci s vyhranenými názormi, s prísnymi 

postojmi, nenávidia nočný život. Odporúčania pre cestovný ruch: preferujú krátke 

výlety v blízkosti vidieckych sídel u priateľov. 

Autorka Wickens (2002), ktorú inšpirovala Cohenova typológia turistov, 

segmentovala navštevníkov rezortu Kalimeria (pobrežná dedina) na ostrove Chalchidiky do 

piatich zaujímavých klastrov. 

a) Typ kultúrneho dediča (The Cultural Heritage Type) – táto skupina turistov kladie 

vysoký dôraz na históriu Grécka a kultúru. Navštívili dané miesto minimálne dvakrát 

v priebehu šiestich rokov. Zaujímajú sa hlavne o grécke jedlo, hudbu, rastliny, zvieratá 

a milujú západ slnka. Využívajú organizované zájazdy do Solúna a priľahlých dedín. 

Cestujú do Grécka prevažne v máji, júni a septembri, pretože sa vyhýbajú vysokým 

teplotám. 

b) Typ zabávača (The Fun Type) – títo turisti hľadajú nočné kluby a zábavu, 

nevyhľadávajú poznanie za kultúrou a históriou Grécka. Riadia sa cenou zájazdu, 

využívajú zájazdy typu last – minute. Bavia sa na pláži do skorých ranných hodín, 

väčšinou prichádzajú do Grécka kvôli sex – turizmu. 

c) Valentínsky typ (The Valentine Type) – ide o skupiny žien v strednom veku, ktorí 

cestujú do Grécka buď osamelé alebo s priateľkou. Sú inšpirované romantickým 

filmom „Shirley Valentine“ a podľa toho sa aj správajú. Hľadajú „krásneho gréckeho 

gentlemena“, pre ktorého môžu na budúci rok opäť zavítať do Grécka. Veľmi radi sa 

opaľujú na pláži a využívajú všetky dostupné atrakcie. 

d) Slnečný typ (The Sun Type) – táto skupina turistov cestuje do Grécka iba pre slnko 

a more. Celý deň trávia na pláži a plávajú v mori. Prichádzajú sem z oblastí, kde je 

prevažne celý rok nepriaznivé počasie a z krajín, ktorým chýba more. Väčšinou títo 

turisti navštívili Grécko prvý krát. 

e) Domáci typ (The Home Type) – táto skupina turistov sa vyznačuje každoročným 

príchodom na dané miesto. Títo turisti sa cítia v Grécku už ako doma, majú tu svojich 
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priateľov a okruh známych, na ktorých sa každoročne veľmi tešia. Poznajú grécke 

zvyky a práve pre dobré skúsenosti sa sem neustále vracajú.  

Častým hľadiskom je ich rozdelenie podľa správania sa a charakteru požadovaného 

produktu cestovného ruchu (Goeldner – Ritchie, 2009) ako:  

a) ekoturista – má kladný vzťah k hodnotám prírodného a kultúrneho prostredia, 

cestuje sám do destinácií za pokojom a poznávaním, 

b) kongresový turista – je súčasťou pracovného kolektívu, ktorý preferuje realizovať 

interné školenia a semináre mimo firmy a spájať ich s pestrým programom, 

c) kultúrny turista – je športovcom a fanúšikom určitého druhu športu, športovo sa 

oblieka, navštevuje športové podujatia a sám vo voľnom čase športuje, 

d) kúpeľný turista – je pracovne vyťažený a často si dopraje antistresové pobyty cez 

predĺžené víkendy v kúpeľoch alebo wellness centrách, 

e) obchodný turista – využíva najmä hotelové ubytovacie zariadenia mestského typu 

v súvislosti s obchodnými cestami, ktoré sú súčasťou jeho pracovnej náplne. 

Efektívne využitie typológie by vyžadovalo podrobné údaje o zákazníkoch a ich 

potrebách. Tieto údaje v oblasti cestovného ruchu chýbajú a ich zhromažďovanie je nákladné 

a problematické, pretože turisti považujú za neľahké popisovať výskumným pracovníkom, 

ako sa správajú a prečo sa tak správajú. Lebo, pokiaľ ako základ pre typológiu použijeme 

porovnávanie, je tu nebezpečenstvo  zaujatosti na strane pozorovateľa, ktoré môže ovplyvniť 

výsledky. Poväčšine sú typológie príliš zjednodušené a stereotypné, než aby mohli vystihnúť 

všetky typy správania turistov, ktoré je možné v praxi pozorovať. Prevažná časť typológií 

neberie do  úvahy fakt, že zákazník sa môže presúvať medzi jednotlivými typmi svojimi 

reakciami na rôzne činitele ovplyvňujúce jeho správanie. Tieto činitele môžu zahŕňať napr. 

zmeny množstva peňazí alebo tiež množstvo voľného času, ktoré má k dispozícii, 

novovzniknuté rodinné problémy, nemoc, nutnosť kompromisu s názormi ostatných členov 

skupiny, s ktorými sa zákazník chystá stráviť dovolenku. 

Zhrnutie 

Na základe štúdia rôznych teoretických prístupov, ktoré sa dotýkajú spotrebiteľského 

správania na trhu cestovného ruchu (Cooper, 2005; Dasgupta, 2011; Evans a Jamal, 2009; 

Goeldner, 2009) možno súhlasiť s ich prístupom k skúmanej problematike a možno vyvodiť 

záver, že v spotrebiteľskom správaní na trhu cestovného ruchu zohrávajú dôležitú úlohu 

motivačné faktory a determinanty, no nemalo by sa zabúdať ani na jednotlivé druhy 
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preferencií v rámci segmentácií na trhu cestovného ruchu. Možno súhlasiť s autormi (Lesley 

a Sharpley 2004;  Gučík, 2006), ktorí vo veľkej miere poukazujú na dôležitosť teoretického 

prístupu k jednotlivým formám a druhom cestovného ruchu, tu je dôležité pochopiť, že 

odlišnosti spotrebiteľského správania častokrát závisia aj od uplatňovanej formy cestovného 

ruchu. Z preštudovaných typológií spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu (Long, 2004; 

Schannel, Yeona a Backer, 2012; Pizam a Mansfield, 2000; Gonzales a Bello, 2002) možno 

konštatovať, že jednotlivé typológie vychádzajú z osobnostných rysov jednotlivých 

spotrebiteľov, životného štýlu, demografických kritérií alebo spotrebiteľského správania. 

Možno súhlasiť s ich názorom, že konkrétna typológia spotrebiteľa v cestovnom ruchu 

prináša identifikáciu príležitosti na uspokojenie jeho potrieb. 
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3 Charakteristika použitých metód 

 

Úlohou štatistiky pri hodnotení informácií je spracovanie hromadných pozorovaní,  

ich analýza a interpretácia. Možno ju rozdeliť na deskriptívnu štatistiku, ktorá sa zaoberá  

spôsobmi opisu,  sumarizácie a prezentácie dát a na analytickú (inferenčnú), ktorá umožňuje 

vytvárať štatistické odhady, t.j. generalizovať údaje získané zo sledovaných súborov na celú 

cieľovú populáciu. Jej ďalšou úlohou je odlíšiť podiel náhody a zákonitosti na vzniku 

zistených výsledkov. Kapitola popisuje základné inštrumentárium  hlavných  štatistických 

metód, ktoré boli aplikované v rámci spracovania výsledkov realizovaného výskumu. 

3.1 Deskriptívna štatistika  

Jej úlohou je vhodným spôsobom opísať a zosumarizovať zistené údaje. Jej správne 

vykonanie je preto podmienkou neskreslenej a výstižnej interpretácie výsledkov a vyslovenia 

správnych záverov. Spôsob spracovania dát závisí od toho, akého druhu sú zistené dáta. Podľa 

charakteru informácie, ktorú v sebe obsahujú, existujú tri základné druhy dát (štatistických 

veličín) a to kvalitatívne, poradové a kvantitatívne veličiny (Hendl, 2009). 

Kvalitatívne (nominálne) veličiny popisujú kvalitatívne vlastnosti zistených javov. Na 

základe prítomnosti, či neprítomnosti jednotlivých vlastností možno v rámci jednej štatistickej 

veličiny vždy určiť aspoň dve rôzne kategórie zistení. Napríklad štatistická veličina pohlavie 

môže nadobúdať dve kategórie vlastností  -  mužské a ženské. Sledované kvalitatívne veličiny 

možno opísať početnosťou ich jednotlivých kategórií. Tá sa najčastejšie vyjadruje vo forme 

percent, ale aj iných relatívnych ukazovateľov. Čím je súbor väčší, tým možno považovať 

zistený výskyt danej vlastnosti za spoľahlivejší.  

Poradové veličiny možno tiež zatrieďovať do kategórií, ale na rozdiel od 

kvalitatívnych dát možno tieto kategórie jednoznačne zoradiť do poradia. Hoci možno 

takýmto spôsobom kategórie číslovať, čísla nevyjadrujú vzdialenosti medzi jednotlivými 

kategóriami, a preto nemá zmysel počítať z nich napr. priemery a podobne. 

Kvantitatívne (numerické, číselné) veličiny obsahujú merateľné číselné hodnoty. Ich 

rozloženie v súbore, resp. populácii možno graficky znázorniť tak, že zvislá os označuje 

častosť výskytu (t.j. počet jedincov) a vodorovná os predstavuje stupnicu meraných hodnôt 

danej veličiny. Rozloženie sa takto zobrazuje vo forme tzv. distribučnej krivky. Ak má táto 

krivka symetrický zvonovitý tvar, matematicky podobný Gaussovej krivke, hovoríme o 
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normálnom rozdelení. Jednou z jeho charakteristík je to, že so vzdialenosťou od stredu krivky 

klesá početnosť príslušných hodnôt, t.j. čím sa hodnota viac odlišuje od priemeru, tým sa 

vzácnejšie vyskytuje. Keďže tvar krivky normálneho rozdelenia je známy, na jeho popis 

postačujú dva údaje: ukazovateľ stredu, udávajúci miesto, kde leží stred, príp. vrchol krivky a 

ukazovateľ rozptylu, udávajúci rozloženie krivky do šírky. Najčastejšie používané 

ukazovatele stredu sú:  

a) aritmetický priemer, ktorý sa počíta ako súčet všetkých nameraných hodnôt 

vydelený počtom meraných hodnôt, ide o najčastejšie používaný ukazovateľ stredu a 

jeho výhodou je, že dobre charakterizuje vlastnosti sledovanej cieľovej populácie (je 

reprezentatívny) a zohľadňuje veľkosť všetkých nameraných hodnôt v súbore,  

b) medián, ak sa všetky namerané hodnoty zoradia podľa veľkosti, medián predstavuje 

hodnotu ležiacu v strede (ak ide o párny počet hodnôt, medián je priemerom dvoch 

stredových hodnôt), na rozdiel od priemeru, medián nezohľadňuje veľkosť hodnôt 

ležiacich mimo stredu, v dôsledku čoho stráca ako ukazovateľ na reprezentatívnosti,  

c) modus je najčastejšie sa vyskytujúca hodnota v sledovanej populácii, používa sa 

menej často, pretože nezohľadňuje veľkosti nameraných hodnôt a zo všetkých 

ukazovateľov stredu ide o najmenej reprezentatívny ukazovateľ. Jeho výhodou je, že 

ho možno použiť okrem číselných aj u poradových veličín.  

Jedným zo znakov normálneho rozdelenia hodnôt v súbore je to, že priemer, medián a 

modus ležia v jednom spoločnom bode (v skutočnosti blízko seba). Ak sú tieto ukazovatele od 

seba výrazne vzdialené, znamená to, že rozdelenie veličiny nie je normálne, t.j. jej distribučná 

krivka nemá symetrický zvonovitý tvar. Túto skutočnosť je potrebné zohľadňovať pri výbere 

vhodného testu na hodnotenie štatistickej významnosti zistených rozdielov.  

Medzi ukazovatele rozptylu patrí:  

a) rozsah -  predstavuje rozdiel medzi najväčšou a najmenšou nameranou hodnotou 

súboru, jeho hlavnou nevýhodou je, že výlučne závisí len od dvoch krajných hodnôt a 

nezohľadňuje ostatné hodnoty a rozsah možno použiť najmä na popis menších 

súborov, napr. pri pilotných štúdiách, pokiaľ nie sú prítomné extrémne hodnoty 

výrazne sa odlišujúce od ostatných,  

b) štandardná (smerodajná) odchýlka (SD – standard deviation) - graficky predstavuje 

vodorovnú vzdialenosť medzi stredom krivky a bodom, kde sa mení zakrivenie krivky 

z dutého na vypuklé (bod inflexie), matematicky je to odmocnený súčet štvorcov 
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odchýlok jednotlivých hodnôt (x) od priemeru ( x
−
 )vydelený veľkosťou súboru (n) 

zmenšenou o jednu.  

Štandardná odchýlka je dôležitým ukazovateľom charakteru danej číselnej veličiny 

súboru. Pomocou nej možno hodnotiť relatívnu veľkosť odchýlok jednotlivých nameraných 

hodnôt od priemeru, t.j. či ide o bežné hodnoty, ležiace blízko stredu, alebo o odchýlené 

hodnoty, ktoré sa vyskytujú zriedkavo. Vo vzdialenosti do jednej SD od priemeru leží asi 

68% hodnôt. Tieto sa zároveň označujú ako normálne (bežné) hodnoty. Hodnoty ležiace 

jednu až dve SD od priemeru sú mierne zvýšené, resp. znížené hodnoty. Hodnoty ležiace dve 

až tri SD od stredu sú abnormálne a hodnoty ležiace viac ako tri SD od priemeru označujeme 

ako extrémne.  

c) percentil - označuje relatívnu veľkosť meranej hodnoty na základe toho, aké veľké 

percento tvoria jednotlivci v populácii, u ktorých je hodnota danej veličiny menšia, ak 

je distribúcia symetrická 50. percentil leží v jej strede, pretože od stredu smerom dole 

leží polovica nameraných hodnôt, od 25. percentilu má menšie hodnoty 25% cieľovej 

populácie a 75% má zase väčšie, u 75. percentilu je situácia opačná, t.j. 75% hodnôt je 

menších a 25% hodnôt je väčších, pomocou percentilu možno označovať relatívnu 

veľkosť meranej veličiny vzhľadom na populáciu. 

Inferenčná štatistika (analytická štatistika)  

Pri zisťovaní jednotlivých veličín máme len málokedy možnosť preskúmať celú 

populáciu a väčšinou sa spoliehame na výsledky získané zo vzoriek. Tieto však nie sú totožné 

s výsledkami, aké by sa získali u celej populácie, t.j. sú vždy zaťažené určitou odchýlkou 

(chybou), ktorá je prejavom náhodnej variability (kolísania) výsledkov. Napr. hoci prieskumy 

verejnej mienky dokážu dobre odhadovať preferencie jednotlivých politických strán, konečné 

výsledky volieb sú vždy trochu prekvapením a najmä politici ich vyhlásenie s napätím 

očakávajú. Z toho dôvodu hovoríme o údajoch získaných zo vzoriek ako o štatistických 

odhadoch. Ak sú vyjadrené jedným číslom napr. veľkosť priemeru, percentuálny výskyt a  

pod. ide o tzv. bodové odhady. Ich nevýhodou je, že neumožňujú vyjadriť stupeň presnosti 

odhadu, respektíve jeho mieru neurčitosti. Väčšiu informačnú hodnotu majú preto intervalové 

odhady, ktoré sa vyjadrujú dvomi číslami určujúcimi spodnú a hornú hranicu intervalu. Tento 

interval vyjadruje mieru neurčitosti, resp. nepresnosti výsledku. Z intervalových odhadov sa 

najčastejšie používa interval spoľahlivosti 95% (CI 95% - confidence interval 95%) kde 

hranice intervalu určujú rozpätie, v ktorom môžeme s 95% istotou predpokladať hodnotu 
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platnú pre celú populáciu. Z toho vyplýva, že čím je interval spoľahlivosti užší, tým 

pokladáme získaný výsledok za presnejší. Šírka intervalu spoľahlivosti u číselných veličín 

závisí od smerodajnej odchýlky a veľkosti súboru. Čím je súbor väčší, tým je interval 

spoľahlivosti užší.  

V prípade kvalitatívnych a poradových veličín je na porovnávanie vhodný Chí-

kvadrátový test. Tento test sa používa na overenie hypotéz o štruktúre základného súboru. 

Cieľom testu dobrej zhody je zistiť, či rozloženie početnosti nominálnej premennej vo vzorke 

je zhodné – konzistentné s rozložením početností v základnom súbore. V každom chí-kvadrát 

teste dobrej zhody sa porovnávajú skutočné, napozorované početnosti vo vzorke (označujeme 

ich O) a očakávané početnosti (E). Očakávané početnosti popisujú, ako by „hypotetický – 

teoretický“ rozloženie početnosti a štruktúra vo vzorke mala vyzerať, ak by vzorka mala byť 

v zhode s očakávaniami v základnom súbore.  

Chí-kvadrát testy majú vypovedaciu hodnotu iba vtedy, ak sú očakávané početnosti 

vyššie alebo rovné päť. Celková veľkosť vzorky musí byť dostatočne veľká, aby zabezpečila 

minimálnu očakávanú početnosť v každej kategórií. 

3.2 Viacrozmerné štatistické metódy 

 

V dizertačnej práci sú aplikované v rámci spracovania  analýzy primárnych dát dve 

metódy viacrozmerných štatistických metód a to faktorová a zhluková analýza. Pod 

označením viacrozmerné štatistické metódy (angl. multivariate statistical methods) sa 

rozumejú štatistické metódy, ktoré spracovávajú viac premenných naraz. Autor Hair (2009) 

upozorňuje, že pri implementácii viacrozmernej štatistiky je potrebné sa vyhýbať  

nerelevantným a nadbytočným premenným. Ich prítomnosť v štatisticky testovanom modely 

má nasledujúce nežiaduce následky: 

a) štatistické metódy majú väčšiu náchylnosť k chybnému potvrdeniu modelu na 

skúmaných dátach, čím sa znižuje schopnosť zovšeobecniť výsledky na celú 

populáciu, 

b) hoci nadbytočné premenné neskresľujú odhady premenných, ktoré sú relevantné, ich 

negatívom je, že zvyšujú multikolinearitu a vďaka tomu skresľujú skutočné vzťahy 

medzi premennými modelu. V konečnom dôsledku tak komplikujú interpretáciu 

všetkých premenných. 
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Normalita dát -  predpoklad viacrozmerných štatistických metód 

Pre korektné štatistické spracovanie dát pomocou viacrozmerných metód je potrebné, 

aby vstupné dáta mali istú kvalitu, to znamená, aby spĺňali predpoklad normality dát, resp. 

viacrozmernú normalitu dát. Tento dôležitý predpoklad znamená, že každá premenná, ktorá 

bude spracovaná a tak isto všetky lineárne kombinácie týchto premenných budú normálneho 

rozdelenia a budú nezávislé. Viacrozmernú normalitu môžeme čiastočne preveriť tak, že sa 

preskúma normalita, linearita a homoskedasticita individuálnych premenných, alebo 

dôkladným preskúmaním reziduí, ktoré získame z jednotlivých analýz (Tabachnick a Fidell, 

2012). K prevereniu uvedených predpokladov môžeme použiť štatistické testy napr.: 

a) Shapirov – Wilkov test, Pearsonov koeficient α – pre normalitu dát, 

b) Levenov test, Bartlettov test, Cochranov test – pre homogenitu rozptilu. 

Chýbajúce a odľahlé hodnoty 

Vo výskumoch v oblasti spoločenských vied je bežné, že sa pracuje s dátovými 

súbormi, ktoré nie sú stopercentne úplné, ale obsahujú chýbajúce hodnoty (missing data). To 

vyvoláva niekoľko možných problémov. Pokiaľ sa z analýzy vypustia tie jednotky, u ktorých 

nie sú  konkrétne dáta, významne sa tým zníži veľkosť výskumnej vzorky. V tomto procese 

autor Hair (2009) odporúča tieto kroky: 

a) pokiaľ v niektorých prípadoch chýba 10% dát, môžeme to ignorovať, pokiaľ 

u chýbajúcich hodnôt nenájdeme nejaké pravidlo výskytu, 

b) prípady, v ktorých chýbajú hodnoty u závislých premenných, je dobre vylúčiť, 

zabránime tým umelému zväčšeniu väzby s nezávislými premennými, 

c) premenné, u ktorých chýba 15% a viac dát, sú dobrými kandidátmi na odstránenie. 

Pokiaľ nie je možné získať chýbajúce dáta z iných zdrojov, môžu sa  chýbajúce 

hodnoty vypočítať pomocou: 

a) priemeru – čo znamená, že všetky chýbajúce hodnoty budú rovnaké, čím sa zníži 

celkový rozptyl, naruší sa pôvodné rozdelenie dát a zníži sa vypočítaná korelácia, 

b) regresie – tu sa chýbajúce hodnoty vypočítajú na základe stanovených vzťahov medzi 

premennými. 
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Odľahlé hodnoty pri štatistickej analýze dát sa nemôžu považovať a priori za dobré ani 

za zlé, ale ich hodnotenie musí vychádzať z kontextu a z príčin, ktoré tieto odľahlé hodnoty 

vyvolali. Príčinou môže byť napríklad chyba pri prepisovaní dát alebo mimoriadna udalosť, 

ktorá spôsobila mimoriadne hodnoty. Pri hľadaní odľahlých hodnôt vo viacrozmerných 

dátach sa môže uplatniť aj zhluková analýza a analýza hlavných komponentov. 

Následne uvádzame charakteristiky implementovaných dvoch metód v rámci 

viacrozmernej štatistickej analýzy a to faktorovú analýzu  (Factor Analysis)  a zhlukovú 

analýzu (Cluster Analysiss). 

3.2.1 Faktorová analýza 

 

Faktorová analýza patrí do skupín viacrozmerných štatistických metód, ktoré sa 

zameriavajú na tzv. analýzu skrytých vzťahov medzi premennými. Vychádza z predpokladu, 

že viaceré merané premenné spolu úzko súvisia. Potom tieto premenné môžu vyjadrovať do 

určitej miery to isté a dá sa predpokladať, že sa v nich prejavuje veličina (tzv. faktor), ktorá 

nebola priamo meraná.  

Charakteristika faktorovej analýzy 

Paul Kline (1999) uvádza, že hlavným cieľom faktorovej analýzy je odvodenie 

hypotetických veličín, tzv. faktorov z množstva nameraných skúmaných premenných. Tieto 

faktory by mali dostatočne presne opisovať a vysvetľovať premenné, z ktorých sú odvodené. 

Pri znižovaní počtu premenných sa procedúra faktorovej analýzy snaží zachovať toľko 

pôvodných informácií, koľko sa len dá, a teda vytvoriť také faktory, ktoré sú významné 

a ľahko sa s nimi pracuje. 

Autori Renchen a Christensen (2012) tvrdia, že faktorová analýza môže mať dva ciele, 

od ktorých potom závisí výber vhodnej procedúry faktorovej analýzy. Tieto dva ciele môžu 

byť: 

a) identifikovanie podstatných štruktúr v údajoch, 

b) zníženie veľkého počtu premenných do lepšie „ovládnuteľného“ počtu. 
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Ak je cieľom analýzy odhaliť podstatné rozmery okolo pôvodných premenných, 

potom sa na analýzu môže použiť tzv. všeobecná faktorová analýza (z anglického common 

factor analysis), resp. faktorová analýza ako taká. 

Podľa Hagueho (2003) sa faktorová analýza sústredí na samotné atribúty postojov 

a redukuje ich počet na dielčie komponenty, to znamená rešpektuje ich empirickú 

prepojenosť. 

Ak je cieľom zhrnúť informácie z veľkého počtu premenných do menšieho počtu 

faktorov, potom sa môže použiť analýza hlavných komponentov (z anglického principal 

component analysis). 

Richterová (2009) konštatuje, že cieľom faktorovej analýzy je zistiť pomocou 

korelácie, či odpovede na niektoré výroky spolu súvisia, čo by znamenalo, že tieto výroky 

vyjadrujú určitý faktor, ktorý je pre ne spoločný. Výroky, ktoré sú navzájom skombinované, 

úzko spolu súvisia, ale s ostatnými výrokmi menej. Každú skupinu tvrdení treba zvlášť 

posúdiť, aby sa zistilo, ktorá vlastnosť, resp. faktor, ich spája v mysliach respondentov. 

Faktorová analýza najprv pracuje s celým súborom pôvodných premenných, z ktorých utvorí 

nové premenné, faktory tak, že vypočíta mieru korelácie medzi každou dvojicou pôvodných 

premenných. 

Všeobecne možno faktorovú analýzu charakterizovať ako metódu, ktorá transformuje 

pôvodné premenné do nových, nekorelovaných premenných – faktorov. Rozptyl je mierou 

množstva informácií, ktoré sú vyjadrené každým faktorom. Preto sa faktory zoraďujú podľa 

klesajúceho rozptylu. Potom faktor, ktorý dokáže obsiahnuť najviac pôvodných informácií, je 

uvedený ako prvý a ten faktor, ktorý vyjadruje najmenej informácií je uvedený na poslednom 

mieste. 

Vzťah medzi meranými premennými a faktormi možno matematicky zapísať 

prostredníctvom rovníc uvedených  podľa vzťahu 3.1. Táto sústava rovníc sa nazýva aj model 

faktorovej analýzy. 
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x1 = a11F1 + a12F2 + a13F3 + ... + a1kFk + e1 

x2 = a21F1 + a22F2 + a23F3 + ... + a2kFk + e2 

... 

xj = aj1F1 + aj2F2 + aj3F3 + ... + ajkFk + ej 

 

kde 

xj = meraná premenná 

ajk = faktorové záťaže 

Fk = neznáme, nemerané faktory, ktoré spoločne ovplyvňujú merané premenné xj 

ej = chyba rovnice, resp. nevysvetlená časť 

j =  počet premenných 

k = počet faktorov 

Zdroj: Lesáková, Hanuláková, Vokounová (2006) 

Faktorové záťaže ajk sú neznáme parametre, ktoré je potrebné odhadnúť. Nazývajú sa 

aj prevodné koeficienty, resp. faktorové koeficienty (v angličtine factor loadings). 

Variabilita premennej x je rozložená do dvoch častí, a to: 

a) časť, ktorá je vysvetlená pomocou faktorov F – jej podiel sa nazýva komunalita, 

b) časť, ktorá zodpovedá chybe e. 

Vstupné údaje, čiže merané premenné, pre faktorovú analýzu majú charakter 

kvantitatívnych údajov, resp. môžu sa používať aj údaje získané prostredníctvom škál. Ak sa 

pri získavaní údajov použila rovnaká škála pre všetky premenné, potom tieto premenné 

netreba upravovať, pretože sa dajú priamo porovnávať. V prípade, že sa v prieskume použili 

rôzne škály pri rôznych otázkach – napríklad pri niektorých otázkach bola použitá 7-bodová 

škála a pri ostatných 5-bodová, potom sa tieto odpovede nedajú priamo porovnávať a je nutné 

premenné upraviť, aby sa stali „rovnocennými“. 
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Keďže vstupné údaje pre faktorovú analýzu majú charakter kvantitatívnych údajov, je 

možné z nich počítať priemer aj štandardnú odchýlku (čo sa nedá napríklad z kategoriálnych 

údajov). V takom prípade sa pre úpravu premenných, ktoré boli merané prostredníctvom 

iných škál použije takzvaná štandardizácia. 

Faktorová analýza pri svojom výpočte vychádza z korelačnej matice získanej zo 

vstupných údajov. Ak medzi premennými neexistuje lineárny vzťah, potom korelačný 

koeficient nadobúda hodnotu 0 a čím viac sa jeho hodnota blíži k + 1 alebo -1, tým silnejší je 

vzájomný vzťah medzi danými dvomi premennými. 

Analýzou korelačnej matice sa dajú získať hypotetické veličiny – faktory. Obr. 3.2 

znázorňuje, ako môže vyzerať vzájomný vzťah medzi nameranými premennými a faktormi. 

Skúmaných 8 premenných dostatočne presne reprezentujú 2 faktory A a B. Faktor A úzko 

súvisí s premennými 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a faktor B s premennými 5, 6, 7 a 8. 

Obr. 3.1: Vzájomný vzťah pôvodných premenných a faktorov 

Nevysvetlená časť e         namerané premenné x                    faktory F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Renchen, Christensen (2012) 

Obr. 3.2 graficky znázorňuje uvedený model faktorovej analýzy na Obr. 3.1. Faktory 

sú veličiny, ktoré neboli merané a odhaľujú sa až analýzou. Výsledkom je získanie 

jednoduchej štruktúry, ktorá dostatočne presne reprodukuje a vysvetľuje merané premenné. 
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Faktorová analýza sa používa v psychografických prieskumoch a prieskumoch 

životného štýlu, s cieľom vytvoriť profily spotrebiteľov, ktoré odrážajú ich postoje, aktivity, 

záujmy, mienku, vnímanie a preferencie. Takto získané informácie slúžia na predpovedanie 

nákupného správania a správania pri spotrebe. 

Churchill a Iacobucci (2010) uvádzajú, že v marketingovej praxi sa faktorová analýza 

používa aj na: 

a) identifikovanie atribútov, ktoré sú kľúčové pre formovanie preferencií pre určité 

produkty alebo organizácie, 

b) zistenie imidžu firmy, 

c) izolovanie tých atribútov tlačenej reklamy, ktoré najviac ovplyvňujú čítanosť, 

d) na vytvorenie spôsobu merania, ktorým sa dá zistiť spokojnosť v práci obchodných 

zástupcov na priemyselných trhoch. 

3.2.2 Zhluková analýza 

Jednou z viacrozmerných štatistických metód, ktorá analyzuje skryté vzťahy, je 

zhluková analýza. Zaoberá sa tým, ako by mali byť objekty zatriedené do skupín (zhlukov) 

tak, aby bola čo najväčšia podobnosť medzi objektmi vo vnútri skupiny a zároveň, aby sa čo 

najviac líšili od objektov zaradených do ostatných skupín. Zhluková analýza hľadá podobnosť 

medzi objektmi kombinovaním viacerých premenných a utvára z nich prirodzené zhluky tak, 

že objekty  v ktoromkoľvek zhluku sú si podobné a líšia sa od objektov v inom zhluku 

(Lesáková, Hanuláková a Vokounová, 2006). 

Cieľ zhlukovej analýzy je totožný so segmentáciou trhu v marketingu, takže je 

prirodzené, že zhluková analýza je jednou z metód, ktorá sa pri segmentácií trhu uplatňuje. 

Často sa pritom využívajú štúdie prieskumu trhu. Procedúry zhlukovej analýzy prehľadávajú 

údaje a označujú respondentov, ktorí dali rovnaké alebo podobné odpovede na určitú 

kombináciu otázok.  Títo respondenti sú priradení do jedného zhluku. Tento proces sa 

zopakuje, aby sa našiel ďalší zhluk, ktorý sa líši od prvého a pokračuje dovtedy, kým sa 

neurčia všetky rozdielne zhluky (Rencher – Christensen, 2012). 

Existuje niekoľko zhlukovacích  metód prostredníctvom ktorých sa vytvárajú zhluky. 

Líšia sa od seba použitými pravidlami zaradenia objektu do zhluku. Práve rôzne pravidla 
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zhlukovania vedú niekedy k značne rozdielnym výsledkom zhlukovej analýzy v závislosti od 

použitia zhlukovacej metódy. Možno ich rozdeliť na (Richterová, 2009, Obr. 3.3 ): 

a) hierarchické, 

b) nehierarchické 

Obr. 3.2: Členenie metód zhlukovej analýzy 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Lesáková, Hanuláková a Vokounová  (2006), Richterová (2009) 

Hierarchické zhlukovacie metódy vedú k hierarchickej štruktúre objektov tým, že nové 

zhluky vzniknú v ktoromkoľvek kroku tak, že sa spoja alebo rozdelia dva zhluky 

z predchádzajúceho kroku. Celý postup vytvárania zhlukov sa dá znázorniť špeciálnym 

stromovým grafom, ktorý sa nazýva dengrogram. Podľa toho, ako sú stanovené pravidla 

zatrieďovania objektov do zhlukov, sa hierarchické zhlukovacie metódy delia na 

aglomeratívne a divízne.  

Aglomeratívne zhlukovacie metódy sa tiež nazývajú zdola nahor a na začiatku 

vychádzajú z toho, že každý objekt predstavuje samotný zhluk a postupným zoskupovaním sa 

vytvárajú väčšie zhluky. Tieto zhluky sa systematicky spájajú až dovtedy, pokým všetky 

nevytvoria jeden spoločný zhluk. 

Divízne hierarchické metódy, nazývané aj zhora nadol, pristupujú na začiatku 

k objektom ako k členom jedného zhluku a postupným rozdeľovaním vznikajú hierarchické 

podmnožiny menšie zhluky. Tieto menšie zhluky sa rozdeľujú dovtedy, až každý objekt 

predstavuje samotný zhluk.  

Aglomeratívne 
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Pre hierarchické metódy je typické, že len čo je objekt začlenený do zhluku, nemôže 

ho opustiť a ostáva jeho členom až do ukončenia zhlukovania. K známym hierachickým 

metódam patrí napríklad: 

a) metóda najbližšieho suseda, 

b) metóda najvzdialenejšieho suseda, 

c) metóda využívajúca priemernú vzdialenosť, 

d) Wardova metóda, 

e) centroidná metóda, 

f) metóda uzlov, 

g) metóda stredov (k-means metóda). 

Metóda najbližšieho suseda (Obr. 3.4) - pracuje na princípe, že objekt bude 

umiestnený do zhluku, ak vzdialenosť medzi týmto objektom (respondentom) a hociktorým 

iným objektom (respondentom), ktorý už je v zhluku, je menšia, ako je vopred stanovená 

minimálna vzdialenosť. Metóda je založená na princípe najkratšej vzdialenosti. 

Obr. 3.3: Metóda najbližšieho suseda 

 

 

 

 

Zdroj: Lesáková, Hanuláková a Vokounová (2006) 

Obr. 3.4: Metóda najvzdialenejšieho suseda 

 

 

Zdroj: Lesáková, Hanuláková a Vokounová (2006) 
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Metóda najvzdialenejšieho suseda (Obr. 3.5) -  má veľmi prísne pravidlá začlenia 

objektu do zhluku. Aby sa objekt stal členom zhluku, podmienku minimálnej vzdialenosti 

musia spĺňať všetky vzdialenosti daného objektu s každým z členov zhluku. Pri svojom 

postupe zhlukovania berie do úvahy vzdialenosť medzi dvoma najvzdialenejšími objektmi, 

 teda medzi tými, ktoré sa na seba najmenej podobajú.  

Metóda využívajúca priemernú vzdialenosť -  na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, 

neposudzuje vzdialenosť len medzi dvomi objektmi. Kritérium zhlukovania tvorí priemerná 

vzdialenosť objektov z jedného zhluku od objektov z druhého zhluku. Táto metóda robí vždy 

nové výpočty medzi objektmi. Ak sa mení zloženie zhlukov, potom sa priemerné vzdialenosti 

musia znovu vypočítať. 

Wardova metóda - posudzuje súčet štvorcov odchýlok každého objektu od priemeru 

zhluku. Dva zhluky môžu byť spojené, ak to vedie k najmenšiemu rastu celkového súčtu 

štvorcov odchýlok vzdialenosti vnútri zhluku. 

Centroidná metóda - posudzuje vzdialenosti medzi stredmi, čiže centroidmi zhlukov. 

Centroid je bod, ktorého súradnice tvoria stredné hodnoty všetkých meraní v zhluku. Za 

každým, keď sa do zhluku priradí objekt alebo zhluk objektov, čo vlastne predstavuje pridanie 

nových meraní, vypočíta sa nový centroid. 

Metóda uzlov je divízna hierarchická metóda, ktorá umožňuje vybrať objekt, ktorý 

bude slúžiť ako ohnisko resp. uzol zhluku. V prvom kroku sa všetky objekty nachádzajú 

v jednom zhluku. Potom sa vyberú dva z nich, ktoré budú slúžiť ako uzol – ohnisko a zvyšné 

objekty sa priradia  k tomu objektu – uzlu, na ktorý sa viac podobajú. Výsledkom prvého 

kroku bude vytvorenie dvoch zhlukov. Potom sa v každom z existujúcich zhlukov určia nové 

uzly a znovu dôjde k prerozdeleniu objektov. 

Metóda stredov -  pracuje s vopred zadaným počtom výsledných zhlukov. Snaží sa 

umiestniť centroidy týchto zhlukov tak, aby sa čo najlepšie splnili požiadavky, aby sa objekty 

v jednom zhluku na seba čo najviac podobali a zároveň sa značne odlišovali od objektov 

v inom zhluku. 

Nehierarchické zhlukovacie -  metódy sa líšia od hierarchických v tom, že počas 

procesu zhlukovania umožňujú už zaradeným objektom do zhluku tento zhluk opustiť 

a priradiť sa k inému zhluku, ak to povedie k podobnosti členov zhluku (napr. metóda 

konvergencie alebo Banfieldov a Bassilov algoritmus výmeny). V prvom kroku sa rozdelia 
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objekty do vopred stanoveného počtu zhlukov a potom sa prehodnocuje presun objektu z jeho 

súčasného zhluku do ostatných. Tento presun sa zrealizuje v prípade, ak to povedie 

k zlepšeniu kritéria, ktorým je podobnosť objektov v zhluku. 

Odborníci na marketingový výskum Aaker, Kumar a Day (2009) popisujú výhody 

a nevýhody hierarchických a nehierarchických zhlukovacích metód. Autori konštatujú, že 

výhodou hierarchických zhlukovacích metód je ich relatívne jednoduchá zrozumiteľnosť 

a interpretovateľnosť. Výstup má logickú štruktúru. Na druhej strane nevýhodou 

hierarchických zhlukovacích metód je ich relatívna nestabilnosť. Výhodou nehierarchických 

zhlukovacích metód je, že ich výsledky by mali byť spoľahlivejšie, no ich hlavnou nevýhodou 

je zložitá interpretovateľnosť výsledných zhlukov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 
 

4  Metodika práce 

 

Základná metodika, prostredníctvom ktorej sa mohlo analyzovať spotrebiteľské 

správanie na trhu cestovného ruchu rešpektovala zásady vedeckosti empirických štúdií 

(Kothari, 2009). Na tomto základe metodika dizertačnej práce pozostávala zo systematicko–

logických krokov, ktoré tvorili prípravnú a realizačnú etapu marketingového výskumu. 

4.1 Prípravná fáza 

 

V rámci prípravnej fázy boli realizované nasledujúce kroky: definícia problému 

a cieľa výskumu, plán výskumu, špecifikácia obsahu výskumu, identifikácia jednotlivých 

typov premenných, výber metódy zhromaždenia dát, tvorba výberového súboru a časový 

harmonogram marketingového výskumu. 

Definícia problému a cieľa výskumu 

Prvý krok v rámci prípravnej fázy marketingového výskumu vyžadoval transformáciu 

všeobecného chápania problému na jeho konkrétnu špecifikáciu a vymedzenie cieľa 

prieskumu, ktorý sa zameral na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú správanie 

spotrebiteľa na trhu cestovného ruchu vo východoslovenskom regióne v dvoch krajských 

mestách Košice a Prešov a vo štyroch okresných mestách Poprad, Michalovce, Vranov 

a Spišská Nová Ves. Pri konštruovaní problému sa daná problematika podrobila diskusii 

s odborníkmi pre danú oblasť, ktorí vyjadrili svoje stanoviska a názory, pričom tieto sa 

konfrontovali s doposiaľ uskutočnenými empirickými štúdiami. Na základe toho sa vytvorilo 

primárne smerovanie dizertačnej práce. 

Plán výskumu 

Plán výskumu predstavuje plán realizácie a kontroly výskumu. Je to dokument, ktorý 

vypovedá o všetkých významných činnostiach, ku ktorým dôjde v priebehu celého procesu 

výskumu. Obsahom plánu výskumu  dizertačnej práce boli predovšetkým tieto údaje: metóda 

zberu údajov, typ vybranej metódy zberu, obdobie, v ktorom a ako dlho bude zber prebiehať, 

miesto zberu, technika výberu vzorky a metódy analýzy údajov. 

Pred začatím vlastného zberu bola realizovaná kontrola, či sa v danom pláne 

nevyskytli chyby a nejasnosti. Kontrola plánu bola uskutočnená pomocou predvýskumu, tzv. 

pilotáže. Na malej vzorke respondentov (15) sa simulovali činnosti, ktoré boli uskutočnené pri 
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zbere údajov. Týmto spôsobom sa predišlo profesijnej slepote a zlej formulácii otázok, ktorá 

by mohla spôsobiť nepochopenie zadaných otázok alebo nesprávne odpovede. 

Špecifikácia obsahu výskumu 

Obsahom výskumu je správanie spotrebiteľa a popis postojov spotrebiteľa na trhu 

cestovného ruchu. Prvým okruhom problémov bolo správanie spotrebiteľa na trhu cestovného 

ruchu (charakteristika zvoleného produktu, miesto dovolenkového pobytu, typ dovolenky, 

dĺžka pobytu na dovolenke, využitie vlastnej dopravy, cena dovolenky na osobu, zvolený typ 

ubytovania). Druhý okruh bol zameraný na spôsob rozhodovania spotrebiteľa na trhu 

cestovného ruchu (využitie služieb cestovnej kancelárie, spôsob plánovania dovolenky, 

kritéria využívané pre výber dovolenky, zdroje informácii pri výbere dovolenky, identifikácia 

cestujúcej jednotky). V poradí tretí problémový okruh predstavoval postoje spotrebiteľov na 

trhu cestovného ruchu (vybrané charakteristiky merania postojov vo vzťahu k cestovnému 

ruchu). 

Popis jednotlivých typov premenných 

Vo výskume je skúmaných 23 tematických a 6 identifikačných premenných. 23 

tematických premenných je skúmaných prostredníctvom 16 otázok, jedna z otázok je batériou 

a skúma postoje respondentov k cestovnému ruchu (viď príloha 1 Dotazník). 

Premenná x1 popisuje využitie služieb cestovnej kancelárie a je dichotomickou 

premennou. Táto premenná je taktiež odpoveďou na filtračnú otázku nasledujúcej premennej 

x2, ktorá upresňuje, či ide o tuzemskú alebo zahraničnú cestovnú kanceláriu. Aj v tomto 

prípade ide o nominálnu dichotomickú premennú. Premenná x3 charakterizuje typ 

rozhodovacieho procesu a udáva, či plánovanie dovolenky bolo dlhodobým, krátkodobým 

alebo spontánnym rozhodnutím. Uvedené časové limity majú iba orientačnú povahu a majú 

respondentovi pomôcť zorientovať sa na časovej osi a uľahčiť klasifikáciu typu rozhodnutí. 

Aj táto premenná je nominálna. V prípade premennej x4 ide o  dichotomickú premennú, 

výskum má zistiť, či sa jednalo o preferenciu zahraničnej alebo tuzemskej letnej dovolenky. 

Analýza typu dovolenky je naviazaná na nominálnu premennú x5. Uvedené typy dovolenky 

predstavujú najčastejšie formy cestovného ruchu využívané účastníkmi cestovného ruchu, 

ktoré sú podložené inými empirickými štúdiami. Premenná x6 predstavovala ordinálnu 

premennú. Jej zaradenie do výskumu má zistiť dôležitosť jednotlivých kritérií pre výber 

dovolenky. Premenná x7 charakterizuje potrebu vízovej povinnosti pri ceste na dovolenku, ide 

o nominálnu dichotomickú premennú. Premenná x8 konkretizovala konkrétny typ doprovodu 
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účastníka cestovného ruchu, pričom možnosť obsahovala najčastejšie formy doprovodu, išlo 

o nominálnu premennú. Nominálna premenná x9 určuje počet osôb, ktoré cestujú 

s účastníkom cestovného ruchu. Charakteristika dĺžky pobytu na dovolenke je viazaná 

s nominálnou premennou x10. Nominálna premenná x11 špecifikuje znalosť svetových jazykov 

respondentov. Vybrané jazyky reprezentujú najpoužívanejšie svetové jazyky. Dichotomická 

premenná x12 charakterizuje vplyv sociálnych sietí ako informačného zdroja pri výbere 

dovolenky. Taktiež nominálna dichotomická premenná x13 popisuje využitie vlastnej dopravy 

na dovolenke. Investíciou do dovolenky na jednu osobu sa zaoberá premenná x14. Uvedené 

sumy investícií môžeme považovať za orientačné v prípade označenia možností. Ide 

o nominálnu dichotomickú premennú. Premenná x15 identifikuje preferovaný typ ubytovania, 

ide o nominálnu premennú. Intervalové premenné xa – xh určujú postoje respondentov vo 

vzťahu k cestovnému ruchu na intervale od 1 po 7. Nominálna premenná x17 sa zaoberá 

odporúčaniami pre motiváciu k účasti na cestovnom ruchu. Premenné x18 – x22 sú nominálne 

premenné, z ktorých premenná x18 a x21 sú nominálne dichotomické premenné. Uvedené 

premenné x18 - x22 určujú pohlavie, vzdelanie, vek, výšku, príjmu a bydlisko respondentov. 

Výber metódy zhromaždenia dát 

V rámci zhromažďovania primárnych údajov bola realizovaná metóda kvantitatívneho 

výskumu a tou bolo dopytovanie (nástroj – štandardizovaný dotazník). Primárny výskum bol 

uskutočnený hlavne z toho dôvodu, že zhromaždené sekundárne údaje neumožňovali 

dostatočne pochopiť a vysvetliť spotrebiteľské správanie na trhu cestovného ruchu. Tiež bolo 

potrebné dostatočne zvážiť výber metódy realizácie primárneho výskumu. Osobné 

dopytovanie bolo vybrané na základe toho, že v prípade voľby písomného alebo 

elektronického dopytovania by bol obmedzený prístup k skúmaniu spotrebiteľových postojov 

na trhu cestovného ruchu. Dopytovanie nám umožnilo získať mnoho informácií 

o individuálnom spotrebiteľovi cestovného ruchu naraz. Išlo o informácie ako charakteristiky, 

preferencie, postoje  a podobne. Ako typ dopytovania bol aplikovaný osobný typ (face-to-

face), ktorý bol založený na priamej komunikácii výskumníka s respondentom, odhliadnuc od 

toho, kto daný dotazník vypĺňa. Výhodou tohto dopytovania bola možnosť motivovať 

respondenta, spresniť mu výklad otázky, to znamená, že tu existovala spätná väzba medzi 

výskumníkom a respondentom.  

Tvorba výberového súboru a časový harmonogram výskumu 

Výskumnú vzorku tvorili respondenti východoslovenského kraja obidvoch krajských 

miest Košice a Prešov a za obidve kraje boli vyžrebované  mestá, za prešovský kraj mesto 
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Poprad a mesto Vranov nad Topľou a za košický kraj boli vyžrebované mesta Michalovce 

a Spišská Nová Ves. Pri stanovení výberového súboru bol použitý náhodný výber. Náhodný 

výber sa realizoval v nákupných centrách, kde sa oslovoval každý tretí respondent.  V rámci 

identifikácie jednotlivých typov populácie je dôležité poznamenať, že zámerom výskumu nie 

je riešenie geografických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, ale ide hlavne 

o skúmanie spotrebiteľského správania. Východné Slovensko bolo vybrané vzhľadom 

k najlepšej dostupnosti a diverzite regiónu. Finálny výberový súbor bol vytvorený 

z respondentov zo 4 okresných miest východného Slovenska a obidvoch krajských miest. 

(Obr.4.1 a Obr. 4.2).  

Obr. 4.1: Geografické členenie Košického kraja 

 

 

Obr. 4.2: Geografické členenie Prešovského kraja 

 

Časový harmonogram marketingového výskumu plne zodpovedal jeho prípravnej 

a realizačnej fáze. Zber údajov sa uskutočnil v mesiacoch september až november 2012. 

V mesiaci december 2012 sa uskutočnila kontrola zozbieraných primárnych údajov. 

V mesiacoch január až marec 2013 sa získané primárne údaje podrobili analýze 

a štatistickému spracovaniu. V apríli a máji 2013 boli interpretované výsledky primárneho 

výskumu pre oblasť správania spotrebiteľa v cestovnom ruchu. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Presov_okresy.png


  

84 
 

4.2 Realizačná fáza 

V rámci realizačnej fázy sme sa riadili krokmi, ktoré súvisia so zhromažďovaním dát, 

ich analýzou a interpretáciou (Obr. 4.3).  

Riadenie realizačnej fázy výskumu 

Pre každý kvantitatívny výskum akejkoľvek veľkosti  znamená prácu spojenú  

s analýzou  dát veľkú námahu, a to aj cez výkonnú počítačovú silu. Prvým krokom v procese 

analýzy dát bolo editovanie.  Každý dotazník bol preskúmaný za účelom zistenia správneho 

vyplnenia a vzájomnej kompatibility  odpovedí. Toto editovanie bolo uskutočnené ručne. 

Tam, kde sa pri editovaní vyskytli  problémy dvojzmyselnosti, tieto boli odstránené  

dedukciou alebo samotnou opätovnou kontrolou respondentov. Cieľom editácie sa 

zabezpečilo dodržanie štandardnej kvality, úplnosti, čitateľnosti, jednoznačnosti a presnosti. 

Kódovaním sa zozbieraným údajom priradili symboly použiteľné pri počítačovom 

spracovávaní, aby sa mohli údaje kategorizovať v súlade so zásadami jednoznačnosti 

a úplnosti. Zakódované údaje sa zaznamenali do matice údajov v štatistickom programe 

SPSS, ktorý bol následne využitý pri ďalšej analýze (štatistický test vplyvu, faktorová 

a zhluková analýza). Ako posledný krok v rámci riadenia realizačnej fázy výskumu sa 

uskutočnili interpretácia a generalizácia, kde podstatu tvorila hĺbková analýza a interpretácia 

výsledkov uskutočneného výskumu.  

Obr. 4.3: Proces analýzy dát 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hague ( 2003) 
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Štruktúra výskumnej vzorky 

 

Tab. 4.1: Pohlavie respondentov 

Pohlavie Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť 

 muž 144 46% 

žena 171 54% 

Total 315 100% 

 

Zo štruktúry výskumnej vzorky môžeme bádať prevahu žien nakoľko tento fakt je 

viazaný na to, že ženy sú ochotnejšie odpovedať na otázky týkajúce sa spotrebiteľského 

správania na trhu cestovného ruchu. 

Tab. 4.2: Vzdelanie respondentov 

Vzdelanie Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť 

základné, vyučený 53 17% 

stredoškolské 112 36% 

vysokoškolské 150 48% 

Total 315 100% 

 

 Zámerom výskumu bolo osloviť čo najviac respondentov s vysokoškolským 

vzdelaním nakoľko vysokoškoláci sú aktívnejší na trhu cestovného ruchu, než iné 

vzdelanostné kategórie. 

Tab. 4.3: Vek respondentov 

Vek Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť 

18-29 rokov 65 21% 

30-39 rokov 90 29% 

40-49 rokov 69 22% 

50-59 rokov 55 17% 

60 a viac rokov 36 11% 

Total 315 100% 

 

 Výskum sa zameral najviac na vekovú hranicu respondentov 30 až 39 rokov, 

nakoľko táto veková hranica vykazuje vyššiu aktivitu na trhu cestovného ruchu. 
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Tab. 4.4: Príjem respondentov 

Príjem Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť 

do  800,- € 158 50% 

nad  800,- € 157 50% 

Total 315 100% 

 

Výskum sa zameral v približne rovnakom počte na rovnaké príjmové hranice 

respondentov, nakoľko bolo potrebné charakterizovať spotrebiteľské správanie v obidvoch 

z nich.  

Tab. 4.5: Bydlisko respondentov 

Bydlisko Absolútna 

početnosť 

Relatívna 

početnosť 

obec 96 30% 

mesto 122 39% 

veľkomesto 97 31% 

Total 315 100% 

Výskum sa zameral primárne na respondentov z mesta z hľadiska dostupnosti. 
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5 Vplyv demografických premenných na spotrebiteľské správanie na trhu 

cestovného ruchu 

     V rámci analýzy výsledkov vplyvu demografických premenných na spotrebiteľské 

správanie na trhu cestovného ruchu bol skúmaný vplyv pohlavia, vzdelania, príjmu, veku  

a bydliska na miesto pobytu, typ dovolenky, dĺžku pobytu, typ ubytovania, využitie služieb 

cestovných kancelárii, spôsob plánovania dovolenky a zdroje informácií. 

5.1 Vplyv demografických premenných na miesto dovolenkového pobytu 

 

Z analýzy primárnych údajov vyplynulo, že respondenti preferovali zahraničnú 

dovolenku (73%) pred domácou dovolenkou (27%). Na výber miesta dovolenkového pobytu 

má vplyv pohlavie, čo bolo štatisticky potvrdené v Tab. 5.1.  

Tab. 5.1:  Štatistický test vplyvu pohlavia na výber miesta dovolenkového pobytu 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,093 1 ,024 

VplN of Valid Cases 315   

 

Vzhľadom k tomu, že 92 % pobytov má párový alebo skupinový charakter, je 

potrebné vplyv pohlavia skúmať predovšetkým v skupine singles (ide o respondentov, ktorí 

cestujú na dovolenkový pobyt sami). Z Obr. 5.1   je jasne zobrazená náklonnosť mužov 

k zahraničným pobytom, zatiaľ čo ženy dávajú prednosť domácim pobytom. 

Obr. 5.1: Preferencia výberu miesta dovolenkového pobytu podľa pohlavia u singles 
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Ešte intenzívnejší je preukázaný vplyv príjmu na voľbu miesta pobytu dovolenky 

(Tab.5.2). Spotrebitelia s vyšším príjmom preferujú zahraničnú dovolenku pred domácou 

dovolenkou, nakoľko je cenovo náročnejšia a bohatšia na zážitky a spoločenskú prestíž. 

Tab. 5.2: Štatistický test vplyvu príjmu na miesto dovolenkového pobytu 

 

Obr. 5.2: Preferencie miesta dovolenkového pobytu podľa výšky príjmu 

 

Z Obr. 5.2 vyplýva, že 80% respondentov, ktorých príjem sa pohybuje nad hranicou  

800 € preferuje zahraničnú dovolenku, 66 % respondentov s nižším príjmom ako 800 € 

preferuje rovnako zahraničnú dovolenku pred domáco dovolenkou. 
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Obr. 5.3: Preferencie miesta dovolenkového pobytu podľa vzdelania 

 

Z Obr.5.3 vyplýva, že i vzdelanie má vplyv na výber miesta dovolenky, 77% 

respondentov s vysokoškolským vzdelaním uprednostňuje zahraničnú dovolenku, čo je vyššie 

percento, ako u respondentov so základným a stredoškolským vzdelaním. Tento vplyv však 

nebol štatisticky preukázaný. 

5.2 Vplyv demografických premenných na typ dovolenky 

 

Štatisticky bolo potvrdené, že pohlavie má vplyv na výber dovolenky (Tab.5.3). 

Z Obr.5.4 vyplýva, že u mužov a žien dominuje rekreačný cestovný ruch, no z analýz 

vyplýva, že muži preferujú poznávací a zážitkový cestovný ruch, zatiaľ čo ženy inklinujú ku 

kúpeľnému a poznávaciemu cestovnému ruchu. 

Tab. 5.3: Štatistický test vplyvu pohlavia na výber typu dovolenky 
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Obr. 5.4: Vplyv pohlavia na výber typu dovolenky  

 

Z obr. 5.5 vyplýva, že rekreačný cestovný ruch je dominantný u respondentov 

s vysokoškolským vzdelaním, ďalej nasleduje stredoškolské vzdelanie a po ňom základné 

vzdelanie. Zaujimavé je zistenie, že najvyššie percento v rámci kúpeľného cestovného ruchu 

bolo zistené u respondentov so základným vzdelaním a najvyššie percento odpovedí v rámci 

poznávacieho cestovného ruchu bolo zaznamené u respondentov so stredoškolským 

vzdelaním. Vplyv vzdelania na výber typu dovolenky sa štatisticky potvrdil (Tab.5.4). 

Tab. 5.4:  Štatistický test vplyvu vzdelania na výber typu dovolenky 
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Obr. 5.5: Vplyv vzdelania na výber typu dovolenky 

 

Na základe štatistickej analýzy môžeme potvrdiť vplyv veku na výber dovolenky 

(Tab.5.5). Ako môžeme vidieť na Obr. 5.6 vysoké percento respondentov od 18 - 39 rokov 

uprednostnilo rekreačný cestovný ruch, za nimi nasledovali respondenti od 40 - 60 rokov 

a viac. V kategórii kúpeľný a pútnicky cestovný ruch dominuje veková hranica od 50 – 60 

rokov a viac. Zážitkový cestovný ruch je zase dominantou respondentov vo veku 18 – 29 

rokov. 

Tab. 5.5: Štatistický test vplyvu veku na výber typu dovolenky 
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Obr. 5.6: Vplyv veku na výber typu dovolenky 

 

Na základe výsledkov štatistického testu je možné potvrdiť vplyv príjmu na výber 

typu dovolenky (Tab.5.6). Respondenti, ktorých príjem sa pohyboval do 800,- € uprednostnili 

rekreačný, kúpeľný a poznávací cestovný ruch a respondenti, ktorých príjem sa pohybuje nad 

800,-€ uprednostnili rekreačný, poznávací a zážitkový cestovný ruch (Obr.5.7). 

Tab. 5.6:  Štatistický test vplyvu príjmu na výber typu dovolenky 

 

Obr. 5.7: Vplyv príjmu na výber typu dovolenky 
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5.3 Vplyv demografických premenných na dĺžku pobytu na dovolenke 

 

Najvyššie percent respondentov, ktorých príjem sa pohybuje do 800,-€ dĺžku pobytu 

na dovolenke volili do 8 dní, ako druhú alternatívu uvádzali dĺžku pobytu na dovolenke do 15 

dní. Respondenti, ktorých príjem sa pohybuje nad hranicou 800,-€ častejšie volili dĺžku 

pobytu na dovolenke do 15 dní (Obr.5.8). Štatistický vplyv príjmu na dĺžku pobytu na 

dovolenke sa v tomto prípade potvrdil (Tab.5.7). 

Tab. 5.7:  Štatistický test vplyvu príjmu na dĺžku pobytu na dovolenke 

 

Obr. 5.8: Vplyv prijmu na dĺžku pobytu na dovolenke 

 

 

Z Obr. 5.9 vidíme, že najvyššie percento respondentov vo veku 60 rokov a viac volí 

dĺžku pobytu na dovolenke do 8dní, za ňou nasleduje veková hranica respondentov vo veku 

od 18 do 20 rokov a následne veková hranica 50 až 59 rokov. Pri výbere dĺžky pobytu na 

dovolenke do 15 dní dominujú vekové kategórie respondentov 30 až 39 rokov a 40 až 49 

rokov. Viac ako 15 dní má v najvyššom zastupení veková hranica 40 až 49 rokov. Štatisticky 

sa preukazal vplyv veku na dĺžku pobytu na dovolenke (Tab.5.8). 
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Tab. 5.8: Štatistický test vplyvu veku na dĺžku pobytu na dovolenke 

 

Obr. 5.9: Vplyv veku na dĺžku pobytu na dovolenke 

 

5.4 Vplyv demografických premenných na vybraný typ ubytovania 

 

Štatistická analýza potvrdila vplyv vzdelania na vybraný typ ubytovania (Tab.5.9). 

Najvyššie percento respondentov s vysokoškolským vzdelaním uprednostnilo ubytovanie  

v hoteli, za nimi nasledujú respondenti so stredoškolským a základným vzdelaním. Je 

zaujímavé uviesť, že penzióny a apartmány sú v obľube pre respondentov so stredoškolským 

a základným vzdelaním a autokemp je charakteristický pre respondentov so základným 

vzdelaním (Obr.5.10). 
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Tab. 5.9:  Štatistický test vplyvu vzdelania na vybraný typ ubytovania 

 

Obr. 5.10: Vplyv vzdelania na výber typu ubytovania 

 

Respondenti, ktorých príjem sa pohybuje nad hranicou 800,-€ jednoznačne 

uprednostňujú typ ubytovania v hoteli. Respondenti, ktorých príjem sa pohybuje do 800,-€  

volili ubytovanie v hoteli, penzióne a apartmáne.Vyššie percento respondentov, ktorých 

príjem sa pohybuje do 800,-€,  volilo ubytovanie v autokempe v porovnaní s respondentami, u 

ktorých príjem sa pohybuje nad 800,-€ (Obr.5.11). V tomto prípade sa vplyv príjmu na 

vybraný typ ubytovania štatisticky potvrdil (Tab.5.10). 

Tab. 5.10:  Štatistický test vplyvu príjmu na vybraný typ ubytovania 
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Obr. 5.11: Vplyv príjmu na výber typu ubytovania 

 

 

Vplyv bydliska na výber typu ubytovania sa štatisticky potvrdil (Tab.5.11). Ako 

znázorňuje Obr. 5.12 najvyššie percento respondentov z veľkomesta  volilo hotel, tu istú 

situáciu je možné bádať u respondentov z mesta a obce. Ďalšie percenta respondentov z mesta 

si vyberajú penzión a apartmán v rámci typu ubytovania. Chata a autokemp je okrem 

hotelového ubytovania výsadou respondentov z obce. 

 

Tab. 5.11:  Štatistický test vplyvu bydliska na vybraný typ ubytovania 
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Obr. 5.12: Vplyv bydliska na výber typu ubytovania 

 

 

5.5 Vplyv demografických premenných na využitie služieb cestovnej kancelárie 

 

Na základe štatistického testu sa potvrdil vplyv príjmu na využitie služieb cestovnej 

kancelárie (Tab.5.12). Z Obr. 5.13 jednoznačne vyplynulo, že vysoké percento respondentov 

s výškou príjmu do 800,- € nevyužilo služby cestovnej kancelárie, zatiaľ čo respondenti 

s výškou príjmov nad 800,- € vo veľkej miere služby cestovnej kancelárie využili. 

Tab. 5.12:  Štatistický test vplyvu príjmu na využitie služieb cestovnej kancelárie 
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Obr. 5.13: Vplyv príjmu na využitie služieb cestovnej kancelárie 

 

5.6 Vplyv demografických premenných na spôsob plánovania dovolenky 

 

Ako vidieť na Obr.5.14 zhodné percento respondentov s výškou príjmov do 800,- € 

plánovalo dovolenku viac ako dva mesiace a na poslednú chvíľu. Zatiaľ, čo respondenti 

s príjmovou hranicou viac ako 800,- € plánovali dovolenku viac ako pol roka a viac ako dva 

mesiace. Štatisticky bol preukazaný vplyv príjmu na spôsob plánovania dovolenky 

(Tab.5.13). 

 

Tab. 5.13:  Štatistický test vplyvu príjmu na spôsob plánovania dovolenky 
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Obr. 5.14: Vplyv príjmu na spôsob plánovania dovolenky 

 

Najvyššie percentá respondentov, ktorí plánujú dovolenku viac ako dva mesiace je 

možné nájsť v rozmedzi 40 – 49 rokov a  50 – 59 rokov a respondenti, ktorých veková hranica 

sa pohybuje v rozmedzí 18 – 29 rokov si plánovala dovolenku na poslednú chvíľu. Môžeme 

z toho dedukovať, že mladí spotrebitelia nepripisujú plánovaniu dovolenky veľký význam. 

Tento aspekt rastie až s rastúcim vekom, nakoľko starší spotrebiteľ disponuje skúsenosťami 

a vyššou mierou opatrnosti pri výbere dovolenky. Pre respondentov vo veku 30 – 39 rokov je 

charakteritické plánovanie dovolenky viac ako pol roka (Obr.5.15). Štatistické spracovanie 

dát potvrdilo vplyv veku na spôsob plánovania dovolenky (Tab.5.14). 

Tab. 5.14:  Štatistický test vplyvu veku na spôsob plánovania dovolenky 
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Obr. 5.15: Vplyv veku na spôsob plánovania dovolenky 

 

 

Bydlisko má vplyv na spôsob plánovania dovolenky (Tab.5.15) Pre respondentov 

z veľkomesta je charakteristické plánovanie dovolenky viac ako dva mesiace. Zatiaľ, čo pre 

respondentov z mesta je charakterstické plánovanie dovolenky viac ako pol roka. Najvyššie 

percento respondentoov z obce uviedlo plánovanie dovolenky viac ako dva mesiace alebo na 

poslednú chvíľu (Obr.5.16). 

 

Tab. 5.15:  Štatistický test vplyvu bydliska na spôsob plánovania dovolenky 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,921 4 ,012 

N of Valid Cases 315   
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Obr. 5.16: Vplyv bydliska na spôsob plánovania dovolenky 

 

 

5.7 Vplyv demografických premenných na zdroje informácií pri výbere 

dovolenky 

 

Štatisticky sa potvrdili jednotlivé kritéria pohlavia, vzdelania, veku, príjmu a bydliska 

na výber zdroja informácií o dovolenke prostredníctvom sociálnej siete (Tab. 5.16 – Tab. 

5.17). 

Tab. 5.16: Štatistický test vplyvu pohlavia na výber zdroja informácií o dovolenke 

 

Ako vyplýva z Obr. 5.17 pri výbere informácií o dovolenke zo zdroja sociálne siete 

dominujú hlavne muži (39 %). 
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Obr. 5.17: Vplyv pohlavia na výber zdroja informácií o dovolenke 

 

Tab. 5.17: Štatistický test vplyvu vzdelania na výber zdroja informácií o dovolenke 

 

Pre respondentov so základným vzdelaním (87%) nie je charakteristické zháňanie 

informácií o dovolenke prostredníctvom sociálnych sieti, zatiaľ čo pre respondentov 

s vysokoškolským vzdelaním, je to viac menej prirodzené (45%) (Obr.5.18). 

Obr. 5.18: Vplyv vzdelania na výber zdroja informácií o dovolenke 
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Tab. 5.18: Štatistický test vplyvu veku na výber zdroja informácií o dovolenke 

 

 

Pre väčšinu respondentov vo veku 18 – 29 rokov je charakteristická informačná 

základňa informácií  o dovolenke zo sociálnych sieti, zatiaľ čo pre kategóriu 40 rokov a viac 

sa zdá byť čerpanie informácií zo sociálnych sieti náročné (Obr. 5.19). 

Obr. 5.19: Vplyv veku na výber zdroja informácií o dovolenke 

 

Tab. 5.19:  Štatistický test vplyvu príjmu na výber zdroja informácií o dovolenke 

 

Z Obr.5.20 sa dá konštatovať, že respondenti s výškou príjmov do 800,- € 

nepreferovali zháňanie informácií o dovolenke prostredníctvom sociálnych sieti. 
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Obr. 5.20: Vplyv príjmu na výber zdroja informácií o dovolenke 

 

Tab. 5.20: Štatistický test vplyvu bydliska na výber zdroja informácií o dovolenke 

 

Respondenti z mesta a veľkomesta sú vo väčšej miere naklonení získavaniu informácií 

o dovolenke zo sociálnych sieti, než to je u obyvateľov obce (Obr.5.21). 

Obr. 5.21: Vplyv bydliska na výber zdroja informácií o dovolenke 
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5.8 Identifikácia veľkosti skupiny (cestujúca jednotka) 

 

Na základe dvoch premenných štruktúra doprovodu na dovolenku a veľkosť 

doprovodu na dovolenku je možné identifikovať štyri typy cestujúcej jednotky: 

 Single (7,9%) - ide o samostatne cestujúcich respondentov bez ohľadu na pohlavie. 

 Pár (29,8%) – ide o partnerský alebo manželský pár (cestujúcich bez detí), tento typ 

jednotky tvorí tretinu všetkých vycestovaných. 

 Rodina (49,2%) – ide spravidla o trojčlennú alebo štvorčlennú skupinu tvorenú 

partnerským alebo manželským párom a ich deťmi, táto kombinácia je najčastejšia 

a tvorí polovicu všetkých vycestovaných. 

 Veľká rodina (13%) – ide o päť a viac člennú skupinu, buď viacgeneračnú (deti, 

rodičia a prarodičia) alebo rodiny súrodencov, či skupina priateľov s deťmi. 

Obr. 5.22: Identifikácia veľkosti skupiny (cestujúca jednotka) 

 

Štatistický test preukazal, že veľkosť skupiny vplýva na miesto dovolenkového pobytu 

(Tab.5.21). 
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Tab. 5.21:  Štatistický test vplyvu veľkosti skupiny na miesto dovolenkového pobytu 

 

Pre cestovnú jednotku veľká rodina a rodina je charakteristický výber domácej 

dovolenky. Taktiež cestovné jednotky singe a pár uprednostňujú domácu dovolenku, avšak je 

pre nich charakteristický aj výber zahraničnej dovolenky (Obr.5.23).  

Obr. 5.23: Vplyv veľkosti skupiny na miesto dovolenkového pobytu  

 

Ako vyplýva z Tab. 5.22 štatisticky je možné potvrdiť vplyv veľkosti skupiny na 

charakter typu dovolenky. 

Tab. 5.22: Štatistický test vplyvu veľkosti skupiny na charakter typu dovolenky 

 

Pre cestovnú jednotku, ktorá je nazvaná ako veľká rodina je charakteristický rekreačný 

typ dovolenky, pre rodinu a pár je charakteristický rekreačný a poznávací typ dovolenky, 

zatiaľ čo pre cestovnú jednotku s názvom single je charakteristický pútnicky a poznávaci typ 

dovolenky (Obr.5.24). 
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Obr. 5.24: Vplyv veľkosti skupiny na charakter typu dovolenky 

 

 

Štatistický test nám preukázal vplyv veľkosti skupiny na preferenciu typu ubytovania 

(Tab. 5.23). 

 

Tab. 5.23: Štatistický test vplyvu veľkosti skupiny na preferenciu typu ubytovania 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 26,820 12 ,008 

N of Valid Cases 315   

 

Pre cestovnú jednotku s názvom single bol charakteristicky typ ubytovania  hotel 

a penzión, pre cestovnú jednotku pár dominoval hotel, pre cestovnú jednotku rodina hotel 

a apartmán a pre veľku rodinu hotel, apartmán a autokemp (Obr.5.25). 
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Obr. 5.25: Vplyv veľkosti skupiny na preferenciu typu ubytovania  

 

Štatistický test nepreukázal vplyv veľkosti skupiny na využitie vlastnej dopravy 

(Tab.5.24) 

Tab. 5.24: Štatistický test vplyvu veľkosti skupiny na využitie vlastnej dopravy 

 

Ako sa dá vidieť z Obr. 5.26 u všetkých cestovných jednotiek, vlastná doprava 

nezohráva významnú úlohu, resp.  viac ako 60% respondentov ju nevyužilo. 

Obr. 5.26: Vplyv veľkosti skupiny na využitie vlastnej dopravy   
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Štatisticky sa potvrdil vplyv veľkosti skupiny na výšku výdajov na dovolenku 

(Tab.5.25). Väčšina respondentov, ktorí boli zaradení v rámci cestovnej jednotky single a pár 

utratil na dovolenke viac ako 500,- €, oproti tomu  cestovné jednotky rodina a veľká rodina 

minuli na dovolenke do 500,-€ na jednu osobu (Obr. 5.27). 

Tab. 5.25:  Štatistický test vplyvu veľkosti skupiny na výšku výdajov na dovolenku 

 

Obr. 5.27: Vplyv veľkosti skupiny na výšku výdajov na dovolenku  
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5.9 Zhrnutie vplyvu demografických premenných na spotrebiteľské správanie 

Na základe štatistickej analýzy vplyvu demografických premenných na spotrebiteľské 

správanie na trhu cestovného ruchu v konkrétnych podmienkach, môžeme jasne preukázať 

vplyv príjmu na všetky aspekty spotrebiteľského správania vzhľadom k tomu, že sa jedná 

o relax, sú ľudia s vyššími príjmami ochotní investovať do dovolenky viac a hľadajú 

nadštandard. Pohlavie ako premenná sa nepremieta značným spôsobom, nakoľko dovolenka 

má skôr kolektívny charakter a účastníci musia nájsť kompromis (zhodu). 

Tab. 5.26: Štatistické potvrdenie vplyvu demografických premenných na spotrebiteľské 

správanie 

 Pohlavie Vzdelanie Príjem Vek Bydlisko 

Miesto pobytu áno nie áno nie nie 

Typ dovolenky áno áno áno áno nie 

Dĺžka pobytu nie nie áno áno nie 

Typ ubytovania nie áno áno nie áno 

Využitie služieb nie nie áno nie nie 

Spôsob plánovania dovolenky nie nie áno áno áno 

Zdroje informácií áno áno áno áno áno 

 

Vyššie uvedená tabuľka (Tab.5.26) vypovedá o štatistickom potvrdení vplyvu 

jednotlivých demografických premenných na spotrebiteľské správanie pri rozhodovaní sa 

o letnej dovolenke. Na výber miesta pobytu má vplyv pohlavie a príjem. Muži preferujú 

rekreačný, poznávací a zážitkový cestovný ruch, zatiaľ čo ženy sú naklonené aj kúpeľnému 

cestovnému ruchu. Najvyššie percento pre kúpeľný a pútnický cestovný ruch tvorí veková 

hranica 60 rokov a viac. Rekreačný, poznávací a zážitkový cestovný ruch reprezentuje 

príjmová skupina nad 800,- €. Rekreačný, poznávací a kúpeľný cestovný ruch príjmová 

skupina do 800,- €. Respondenti s príjmovou hranicou do 800,- € preferujú dĺžku pobytu na 

dovolenke do 8 dní, zatiaľ čo respondenti s príjmovou hranicou nad  800,- € preferujú dĺžku 

pobytu  na dovolenke do 15 dní. Pre základné vzdelanie je typické hotelové ubytovanie, 
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apartmán a autokemp a pre stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných respondentov je 

charakteristický typ ubytovania prostredníctvom hotela, penziónu a apartmánu. Využitie 

služieb determinuje jedine príjem, ostatné premenné sa nepremietajú do rozhodovania. So 

stúpajúcim vekom sa prikladá dôležitá pozornosť spôsobu plánovania dovolenky. Na zdroj 

informácií majú vplyv všetky premenné, čo zodpovedá jak sociologickému prostrediu (osobné 

zdroje informácií), tak aj vnímania neosobných zdrojov informácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

112 
 

6 Vplyv demografických premenných na postoje spotrebiteľov vo vzťahu 

k výberu dovolenky 

 

Postoje spotrebiteľov cestovného ruchu k dovolenke sa posudzovali súborom ôsmych 

tvrdení (viď dotazník  príloha 10), ku ktorým zaujali respondenti postoje v rámci sedem 

bodovej číselnej škály s krajnými pólmi 1 – úplne súhlasím a 7 – úplne nesúhlasím. Zámerom 

predloženia jednotlivých tvrdení bolo zistiť, či spotrebitelia investujú do dovolenky, aký je 

ich vzťah k cestovným kanceláriám a taktiež postoj k zahraničnej dovolenke.  

 

6.1 Identifikácia vplyvu demografických premenných na postoje spotrebiteľov 

 

Obr. 6.1: Vplyv demografických premenných k prvému tvrdeniu v rámci postojovej 

otázky: Do dovolenky som ochotný/á  investovať aj viac peňazí, pretože je to najpríjemnejšie 

obdobie v roku. 

 

34% opýtaných respondentov je ochotných investovať do dovolenky aj viac peňazí. 

Samozrejme táto ochota značne závisí od výšky príjmu respondentov, zatiaľ čo so zvyšujúcim 

sa vekom táto ochota respondentov klesá. 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

postoj 1. 
34 13 15 10 10 10 8 

1-úplne súhlsím 2 3 4 5 6 7-nesúhlasím 
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Obr. 6.2: Vplyv demografických premenných  k druhému tvrdeniu v rámci 

postojovej otázky: Na dovolenke by sa malo iba odpočívať. 

 

Väčšie percento respondentov súhlasí s postojom, ktorý vyjadruje tvrdenie, že na 

dovolenke by sa malo iba odpočítavať, pričom respondenti so základným vzdelaním súhlasia 

s týmto tvrdením viac než respondenti so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. 

 

 

Obr. 6.3: Vplyv demografických premenných  k tretiemu tvrdeniu v rámci postojovej 

otázky: Ak si chcem odpočinúť, musím cestovať do zahraničia. 

 

Tretí postoj sa snaží o zistenie nutnosti cestovať do zahraničia, ak si chce spotrebiteľ 

odpočinúť. Respondenti s príjmom nad 800,- € vyjadrujú vyššiu mieru súhlasu s týmto 

tvrdením než respondenti s príjmom do 800,- €. Respondenti patriaci do vekovej kategórie 60 

rokov a viac s týmto tvrdením nesúhlasia vo vyššej miere ako mladšie ročníky. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

postoj 2. 
28 19 18 13 7 7 8 

1-úplne súhlsím 2 3 4 5 6 7-nesúhlasím 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

postoj 3. 
17 12 10 9 9 14 30 

1-úplne súhlsím 2 3 4 5 6 7-nesúhlasím 



  

114 
 

 

Obr. 6.4: Vplyv demografických premenných  k štvrtému tvrdeniu v rámci postojovej 

otázky: Cestovné kancelárie obmedzujú slobodu v cestovaní. 

 

26% respondentov uviedlo, že nesúhlasia s výrokom, ktorý tvrdí, že cestovné 

kancelárie obmedzujú slobodu v cestovaní. Respondenti pochádzajúci z mesta vyjadrii vyššiu 

mieru nesúhlasu s týmto výrokom ako respondenti z obce a veľkomesta. Starší respondenti 

(60 rokov a viac) si nemyslia, že cestovné kancelárie obmedzujú slobodu v cestovní. 

Obr. 6.5: Vplyv demografických premenných k piatemu tvrdeniu v rámci postojovej 

otázky: Cestovanie vlastným dopravným prostriedkom je pohodlnejšie. 

 

Väčšie percento respondentov sa prikláňa k názoru, že cestovanie vlastným 

dopravným prostriedkom je pohodlnejšie, pričom respondenti z obce viac preferujú vlastný 

dopravný prostriedok ako respondenti z veľkomesta. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

postoj 4. 
12 7 11 10 15 18 26 

1-úplne súhlsím 2 3 4 5 6 7-nesúhlasím 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

postoj 5. 
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Obr. 6.6: Vplyv demografických premenných k šiestemu tvrdeniu v rámci postojovej 

otázky: Keď človek neovláda cudzí jazyk,  je lepšie cestovať na dovolenku  s cestovnou 

kanceláriou.  

 

V rámci šiestej postojovej otázky väčšina respondentov vyjadrila súhlas s tvrdením, že 

ak človek neovláda cudzí jazyk, je lepšie využiť služby cestovnej kancelárie. 

 

Obr. 6.7: Vplyv demografických premenných k siedmemu tvrdeniu v rámci postojovej 

otázky: Cestovná kancelária je schopná vyjednať lepšiu cenu ubytovania a dopravy. 

 

Väčšina respondentov súhlasí s tvrdením, že cestovná kancelária je schopná vyjednať 

lepšiu cenu ubytovania a dopravy, pričom toto tvrdenie je značne determinované vekom. 

Respondenti, ktorí patria do vekovej kategórii 60 rokov a viac sa s týmto tvrdením skoro 

stotožňujú. 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

postoj 6. 
36 24 17 10 2 6 5 

1-úplne súhlsím 2 3 4 5 6 7-nesúhlasím 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

postoj 7. 
34 18 12 10 4 6 16 

1-úplne súhlsím 2 3 4 5 6 7-nesúhlasím 
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Obr. 6.8: Vplyv demografických premenných k ôsmemu tvrdeniu v rámci postojovej 

otázky: Dovolenka by mala priniesť poznanie. 

 

Vysoké percento respondentov si myslí, že dovolenka by mala priniesť poznanie. 

 

6.2 Zhrnutie vplyvu demografických premenných  na postoje spotrebiteľov na 

trhu cestovného ruchu 

Postoje spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu odzrkadľujú  ich spotrebiteľské 

správanie. Spotrebitelia preukazujú, že sú ochotní investovať do dovolenky, na ktorej by sa 

malo odpočívať, čo nasvedčuje náklonnosť spotrebiteľov k rekreačnému cestovnému ruchu. 

Postoje poukazujú na preferenciu zahraničnej dovolenky s podporou a využívaním 

cestovných kancelárií, čo reprezentuje tradičný model spotrebiteľského správania 

spotrebiteľov v cestovnom ruchu. 
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Tab. 6.1: Štatistický test vplyvu jednotlivých demografických kritérií na postoje 

spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu 

 Pohlavie Vek Vzdelanie Príjem Bydlisko 

Postoj 1. nie áno áno  Áno nie 

Postoj 2. nie nie áno Nie nie 

Postoj 3. nie áno áno Áno nie 

Postoj 4.  nie áno nie Áno áno 

Postoj 5.  nie nie nie Nie áno 

Postoj 6. nie nie nie Nie nie 

Postoj 7. nie áno áno Nie áno 

Postoj 8. nie áno  nie  nie  nie  

 

Tabuľka 6.1 zobrazuje štatistický vplyv jednotlivých demografických premenných na 

postojové tvrdenia, z ktorých môžeme preukázať vplyv vzdelania, veku, príjmu a bydliska na 

jednotlivé postoje spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu vo vybraných podmienkach. 

Výskumná štúdia skúmala nielen postoje k jednotlivým tvrdeniam, ale hľadala aj  

súvislosti medzi týmito  tvrdeniami a taktiež identifikovať, či medzi nimi existuje korelačný 

vzťah. Faktorová analýza umožnila nájsť latentné (nepriamo pozorované) príčiny variability 

dát. Vďaka nájdeným latentným faktorom je možné redukovať počet premenných pri 

zachovaní maxima informácií a nájsť súvislosť medzi pozorovanými premennými 

a odvodenými faktormi. Najprv bolo testovaných osem premenných, ale vzhľadom k tomu, že 

premenná poznanie korelovala iba s dvoma premennými z ôsmich, bolo rozhodnuté túto 

premennú vyradiť. Z ôsmych tvrdení bolo nakoniec vybraných sedem tvrdení, ktoré boli 

korelované a bola použitá metóda faktorovej analýzy, ktorá eliminuje počet premenných na 

menšie množstvo zmysluplných faktorov tak, aby bolo možné klasifikovať respondentov 

(Tab. 6.2, Tab.6.4).  
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Tab. 6.2: Korelačná matica 

 

Correlation Matrix 

  Q16-
investícia 

Q16-
odpočinok 

Q16-
zahraničie 

Q16-
sloboda 

Q16-
vlastný 

prostriedok 

Q16-
cudzý 
jazyk 

Q16-
cestovná 
kancelár 

Correlation Q16-
investícia 

1,000 ,158 ,459 ,137 -,096 -,011 ,103 

Q16-
odpočinok 

,158 1,000 ,367 ,073 ,214 ,127 ,103 

Q16-
zahraničie 

,459 ,367 1,000 ,231 -,040 ,104 ,250 

Q16-sloboda ,137 ,073 ,231 1,000 ,181 -,038 -,020 

Q16-vlastný 
prostriedok 

-,096 ,214 -,040 ,181 1,000 -,014 ,071 

Q16-cudzý 
jazyk 

-,011 ,127 ,104 -,038 -,014 1,000 ,320 

Q16-
cestovná 
kancelár 

,103 ,103 ,250 -,020 ,071 ,320 1,000 

Sig. (1-
tailed) 

Q16-
investícia 

  
,002 ,000 ,008 ,044 ,421 ,034 

Q16-
odpočinok 

,002 
  

,000 ,099 ,000 ,012 ,034 

Q16-
zahraničie 

,000 ,000 
  

,000 ,239 ,032 ,000 

Q16-sloboda ,008 ,099 ,000   ,001 ,250 ,365 

Q16-vlastný 
prostriedok 

,044 ,000 ,239 ,001 
  

,402 ,105 

Q16-cudzý 
jazyk 

,421 ,012 ,032 ,250 ,402 
  

,000 

Q16-
cestovná 
kancelár 

,034 ,034 ,000 ,365 ,105 ,000 

  

 

Tab. 6.2  je výsledkom testov, ktorým boli overené predpoklady pre použitie 

faktorovej analýzy. Kaiserov – Meyerov – Olkinov test adekvátnosti (Kaiserova 

normalizovaná varimax rotácia), potvrdil vhodnosť výberu metódy a Bartlettov test sféricity 

potvrdil, že korelačná matica pôvodných manifestných premenných nie je jednotková. 

Tab. 6.3:  Kaiserov – Meyerov – Olkinov test adekvátnosti a Bartlettov test sféricity 
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Tab. 6.4: Matica rotovaných komponentov 

Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 

Q16-investícia ,821 -,038 -,073 

Q16-odpočinok ,346 ,272 ,524 

Q16-zahraničie ,816 ,211 ,170 

Q16-sloboda ,326 -,264 ,543 

Q16-vlastný prostriedok -,260 ,051 ,843 

Q16-cudzý jazyk -,029 ,798 -,021 

Q16-cestovná kancelár ,157 ,754 ,053 

 

 

Na základe matice rotovaných komponentov boli získané tri faktory (komponenty). 

Tab. 6.4 zobrazuje usporiadanie pôvodných premenných v priestore troch hlavných 

komponentov po rotácií. Rotácia nemá vplyv na vysvetľovanú variabilitu, iba upraví tak 

špecifikáciu faktorových záťaží, že umožní jednoznačne priradiť premennú k faktoru. Z Tab. 

6.4  je zrejmé, že prvý komponent je sýtený postojmi spotrebiteľov k investícii a zahraničiu, 

interpretuje teda, že ak je spotrebiteľ ochotný investovať do dovolenky, pretože je to 

najkrajšie obdobie v roku a mal by minúť väčšiu čiastku peňazí, uprednostnil by zahraničnú 

dovolenku. Druhý komponent sa sústreďuje na úlohu cestovnej kancelárie pri vybavovaní 

vhodnejšej ceny ubytovania a dopravy pre spotrebiteľa. Spotrebitelia, ktorí by plánovali 

dovolenku v zahraničí a neovládali by príslušný cudzí jazyk, tak by pri riešení organizačných 

povinností radšej uprednostnili služby cestovnej kancelárie. Tretí komponent poukazuje na 

vzťah využitia vlastnej dopravy a slobody v rámci dovolenky. Využitie vlastnej dopravy 

v rámci dovolenkovej cesty môže znamenať ponímanie cestovnej kancelárie ako organizácie, 

ktorá bráni spotrebiteľom v možnosti uchovania si slobody pri rozhodovaní. 
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Obr. 6.9: Scree plot vlastných čísel 

 

Tab. 6.5: Vysvetľovaná variabilita 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

  

1 1,900 27,150 27,150 1,900 27,150 27,150 1,659 23,696 23,696 

2 1,270 18,139 45,289 1,270 18,139 45,289 1,396 19,946 43,642 

3 1,203 17,188 62,477 1,203 17,188 62,477 1,318 18,835 62,477 

4 ,883 12,613 75,090             

5 ,733 10,478 85,569             

6 ,590 8,430 93,999             

7 ,420 6,001 100,000             

 

Z obrázka 6.9 a tabuľky 6.5 vyplýva, že v prípade komponentov je eigenvalue väčšie 

ako 1,00, čo potvrdzuje rozhodnutie o troch zvolených komponentoch. Tri vybrané 

komponenty vysvetľujú 62,5% celkového rozptylu. 

Scree plot vlastných čísel na Obr. 6.9 a vysvetľovaná variabilita (Tab.6.5) poukazujú 

na vhodnosť výberu troch komponentov. Z Obr. 6.9 a Tab. 6.5 vyplýva, že v prípade 

komponentov je eigenvalue  väčšie ako 1,00, čo potvrdzuje rozhodnutie o troch zvolených 

komponentoch. Tri vybrané komponenty vysvetľujú 62,5% celkovej varianty. 
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7 Typológia spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu  

 

Typológiou spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu sa zaoberali viacerí autori 

(Goeldner – Ritchie, 2009, Swarbrooke,  Horner, 2007), ktorých typológia bola najčastejšie 

viazaná na formy cestovného ruchu lebo typ zážitkov. Dnešná hektická doba poznačená 

finančnou krízou vytvára nové segmenty, nové príležitosti, ktoré je potrebné odhaliť 

a prispôsobiť spotrebiteľom ponuku šitú na mieru, aby bolo možná uspokojiť ich očakávania 

podľa ich predstáv a reálnych možností.  

Typológia spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu v dizertačnej práci bola vytvorená 

na základe zhlukovej analýzy (príloha 3, Tab.2), ktorá vychádzala z troch hlavných 

komponentov a kde zhlukovanie prebehlo pomocou metódy hierarchického zhlukovania. Boli 

vytvorené tri skupiny spotrebiteľov (Tab. 6.4, Tab.6.5) a to: 

 nároční spotrebitelia, 

 konzervatívni spotrebitelia, 

 šetrní spotrebitelia. 

Uvedené skupiny sa od seba navzájom líšia svojim spotrebiteľským správaním, 

rozhodovaním aj postojmi. 

7.1  Nároční spotrebitelia 

Nároční spotrebitelia predstavujú segment, ktorý rad investuje do zahraničnej 

dovolenky, no taktiež musí mať slobodu v cestovaní. 

V  Tab.7.1 sú uvedení nároční spotrebitelia na trhu cestovného ruchu podľa 

jednotlivých demografických kritérií.  

Tab. 7.1: Charakteristika náročného spotrebiteľa podľa pohlavia, veku, vzdelania, 

príjmu a bydliska. 
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Do skupiny náročných spotrebiteľov možno na základe odpovedí respondentov 

zaradiť iba 4 % spotrebiteľov z výberového súboru. Väčšie zastúpenie pritom majú muži. 

Z hľadiska vekovej kategórie tento segment reprezentuje úroveň veku od 30 – 49 rokov. 

U väčšiny respondentov tohto segmentu sa príjem pohybuje nad hranicou 800,- €, 

spoločenský status je v zastúpení prevažne rodina. Respondenti tohto segmentu pochádzajú 

prevažne z obce a mestá, prevažuje u nich základné, vyučený v odbore  a stredoškolské 

vzdelanie. 

Spotrebiteľské správanie segmentu 

Nároční spotrebitelia sa od ostatných odlišujú hlavne svojou náročnosťou a túžbou po 

slobode pri voľbe dovolenky. Sú pre nich typické tieto charakteristiky v spotrebiteľskom 

správaní: 

a) do dovolenky sú ochotní investovať značnú sumu peňazí, 

b) pri výbere typu ubytovania jednoznačne uprednostňujú apartmán, 

c) uprednostňujú a vyhľadávajú zahraničné destinácie (uprednostňujú krajiny 

s vízovou povinnosťou, Obr. 7.4), 

d) väčšinou volia rekreačný a kúpeľný cestovný ruch (Obr. 7.3), 

e) nevyužívajú jednoznačne služby cestovných kancelárií (Obr.7.1, Obr.7.2), 

f) pri ceste na dovolenku využívajú vlastný dopravný prostriedok (Obr.7.5), 

g) nie sú naklonení službám cestovných kancelárií, nedôverujú im, myslia si, že 

cestovné kancelárie obmedzujú slobodu v cestovaní a nevedia vyjednať lepšiu 

cenu služieb, 

h) za najdôležitejšie kritéria pri výbere dovolenky považujú cenu za pobyt, možnosť 

odpočinku a adekvátnosť klimatických podmienok, 

i) silná túžba po slobode pri cestovaní (Tab.7.2, Tab.7.3). 

Charakteristiky náročných spotrebiteľov môžeme pozorovať na základe výberu 

cestovnej kancelárie (Obr. 7.1). U tohto segmentu prevažuje výber zahraničnej cestovnej 

kancelárie v porovnaní so segmentom konzervatívnych a šetrných, kde prevažuje domáca 

cestovná kancelária.  
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Obr. 7.1: Náročný spotrebiteľ a voľba cestovnej kancelárie 

 

 

Využívanie služieb cestovnej kancelárie nároční spotrebitelia deklarovali (Obr.7.2) 

skôr nie ako áno, nakoľko sa prikláňajú k názoru, že cestovná kancelária ich skôr obmedzuje 

v slobode a nedokáže vyjednať lepšie ceny ubytovania či dopravy. 

Obr. 7.2: Náročný spotrebiteľ a využívanie služieb cestovných kancelárií 

 

 

Na Obr. 7.3 je znázornený typ dovolenky, ktorý je najviac uprednostňovaný 

náročnými spotrebiteľmi. Jedná sa predovšetkým o rekreačný cetovný ruch, ale významné 

percento tvorí kúpeľný cestovný ruch, ktorý z finančného hľadiska môžeme považovať za 

jeden z drahších druhov cestovného ruchu, rovnako tak aj zážitkový a poznávací cestovný 

ruch.  
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Obr. 7.3: Náročný spotrebiteľ a typ dovolenky 

 
 

Nároční spotrebitelia si v 93% vyberajú dovolenkové destinácie, kde sú potrebné víza 

(Obr. 7.4). V tomto prípade môžeme usúdiť, že tieto destinácie budú z hľadiska výdavkov 

náročnejšie ako destinácie, kde víza nie sú potrebné. 

 

Obr. 7.4: Náročný spotrebiteľ a vízová povinnosť dovolenky 

 
 

Nároční spotrebitelia vo väčšine prípadov preferujú na dovolenke vlastnú dopravu 

(Obr. 7.5), ktorú považujú za konfortnú, poskytujúcu slobodu a voľnosť. 
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Obr. 7.5:Náročný spotrebiteľ a vlastná doprava 

 
 

Typickú charakteristiku náročných spotrebiteľov, ktorou je  sloboda, môžeme 

pozorovať aj v Tab. 7.2, ktorá vysokým percentom potvrdzuje túto skutočnosť. Zároveň Tab. 

7.3 deklaruje na nízke percento zabezpečovania služieb prostredníctvom cestovnej kancelárie 

pri organizácii dovolenky, čo môžu cestovné agentúry a cestovné kancelárie považovať za 

hendikep.  

 

 

Tab. 7.2: Postoj k tvrdeniu: cestovné kancelárie  obmedzujú 

slobodu v cestovaní (podľa typu klienta) 

 
Q16-sloboda * typ klienta Crosstabulation 

% within typ klienta 

  
typ klienta 

Total šetrivý konzervativný náročný 

Q16-sloboda 1 20% 8% 64% 12% 

2 5% 7% 21% 7% 

3 5% 13%   11% 

4 13% 10% 7% 10% 

5 18% 15%   15% 

6 8% 21%   18% 

7 33% 26% 7% 26% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

náročný 
71% 29% 

áno nie 
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      Tab. 7.3: Postoj k tvrdeniu: cestovná kancelária je schopná vyjednať lepšiu cenu 

ubytovania a dopravy (podľa typu klienta) 

 

 

Q16-cestovná kancelár * typ klienta Crosstabulation 

% within typ klienta 

  
typ klienta 

Total šetrivý konzervativný náročný 

Q16-
cestovná 
kancelár 

1 55% 32% 14% 34% 

2 20% 19%   18% 

3 10% 13%   12% 

4 3% 11% 14% 10% 

5   4% 14% 4% 

6 5% 6%   6% 

7 8% 15% 57% 16% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

 

7. 2 Konzervatívni spotrebitelia  

Konzervatívní spotrebitelia predstavujú segment, ktorý sa riadi overenými spôsobmi 

cestovania s pomocou využitia služieb cestovných kancelárií. 

Tab. 7.4: Charakteristika konzervatívneho spotrebiteľa podľa pohlavia, veku, 

vzdelania, príjmu a bydliska. 
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KONZERVATÍVNI 

 
83% 

 
78% 

 
87% 

 
86% 

 
87% 

 
83% 

 
82% 

 
69% 

 
74% 

 
82% 

 
87% 

 
80% 

 
85% 

 
82% 

 
85% 

 
80% 

 

 

Do skupiny konzervatívnych spotrebiteľov patrí prevažná časť opýtaných 

respondentov (83%). Väčšina respondentov v tomto segmente je zaradená do vekovej 

kategórie od 18 – 49 rokov, so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Jednalo sa 

prevažne o cestujúcu jednotku  single, pár alebo rodinu, s príjmom nad 800,- € 

pochádzajúcich predovšetkým z mesta.  
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Spotrebiteľské správanie segmentu 

Pre tento segment je charakteristické nasledujúce spotrebiteľské správanie: 

a) radi investujú do dovolenky (Tab.7.5), 

b) ako typ ubytovania uprednostňujú hotel, 

c) radi cestujú do zahraničia, no neprikladajú tomu až takú dôležitosť ako segment 

náročných spotrebiteľov (Obr.7.6), 

d) zaujímajú pomerne neutrálny názor k obmedzovaniu slobody zo strany cestovnej 

kancelárie, skôr zastávajú názor, že cestovné kancelárie neobmedzujú v slobode 

cestovania, 

e) nevyužívajú vlastnú dopravu pri ceste na dovolenku (Obr.7.7), 

f) dôverujú službám cestovných kancelárií a využívajú ich, 

g) kritéria, ktoré sú pre nich dôležité pri výbere dovolenky sú cena za pobyt a  

možnosť odpočinku, 

h) uprednostňujú služby domácich cestovných kancelárií (Obr.7.8), 

i) volia prevažne poznávací a rekreačný cestovný ruch. 

Tab. 7.5: Postoj k investovaniu do dovolenky 

Q16-investícia * typ klienta Crosstabulation 

% within typ klienta 

  
typ klienta 

Total šetrivý konzervativný náročný 

Q16-
investícia 

1 3% 39% 36% 34% 

2   14% 21% 13% 

3 8% 16% 7% 15% 

4 10% 10% 14% 10% 

5 13% 10% 14% 10% 

6 40% 6%   10% 

7 28% 5% 7% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Tab. 7.5 potvrdzuje  kladný postoj k investovaniu do dovolenky. Pre konzervatívnych 

spotrebiteľov je to najkrajšie obdobie v roku, avšak spotrebitelia vyžadujú aj štandardné až 

nadštandardné služby.  

Obr.7.6: Konzervatívni spotrebitelia a voľba typu dovolenky 

 

Prevažná časť konzervatívnych spotrebiteľov uprednostňuje zahraničnú dovolenku 

(Obr.7.6) , nakoľko ju považuje za atraktívnu, prinášajúcu poznanie a oddych, ale taktiež 

nevylučujú možnosť trávenia dovolenky aj doma. 

Obr. 7.7: Konzervatívni spotrebitelia a využitie vlastnej dopravy 

 

Viac ako dve tretiny konzervatívnych spotrebiteľov odmieta cestovať na dovolenku 

vlastným dopravným prostriedkom (Obr. 7.7) a nemyslí si, že cestovanie vlastným 

dopravným prostriedkom je pohodlnejšie, a preto využíva služby cestovnej kancelárie, 

nakoľko si myslí, že cestovná kancelária je schopná vyjednať  aj lepšiu cenu dopravy. 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

konzeratívny 
76% 24% 

zahraničná  domáca  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

konzeratívny 
31% 69% 

áno nie 
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Obr. 7.8: Konzervatívni spotrebitelia a voľba typu cestovnej kancelárie 

 

Obr. 7.8 potvrdzuje, že konzervatívní spotrebitelia uprednostňujú služby domácich 

cestovných kancelárií a dôverujú im viac ako zahraničným cestovným kanceláriám. 

 

7.3 Šetrní spotrebitelia  

Šetrní spotrebitelia predstavujú klientelu, ktorá uprednostňuje finančne nenáročné 

destinácie a uprednostňuje krajiny bez vízovej povinnosti. 

Tab. 7.6: Charakteristika šetrného spotrebiteľa podľa pohlavia, veku, vzdelania, príjmu 

a bydliska. 
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ŠETRNÍ 13% 14% 12% 12% 8% 12% 13% 28% 19% 12% 11% 17% 8% 13% 10% 16% 

 

Do skupiny šetrných spotrebiteľov patrí 14 % skúmaného súboru. Typ šetrných 

spotrebiteľov tvorí prevažná časť mužov, najviac sa ich nachádza v kategórii 60 a viac rokov, 

charakteristické je pre nich základné a stredoškolské vzdelanie a príjem do 800,- €. Väčšina 

z nich pochádza z veľkomesta a z veľkej rodiny. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

konzeratívny 
21% 79% 

zahraničná CK domáca CK 
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Spotrebiteľské správanie segmentu 

Táto kategória v rámci spotrebiteľského správania je príznačná týmito 

charakteristikami: 

a) neinvestuje do dovolenky veľké finančné prostriedky, 

b) využíva služby cestovných kancelárií, 

c) hlavné kritérium pre výber dovolenky je cena a vzdialenosť, 

d) necestuje do krajín s vízovou povinnosťou (Obr.7.9), 

e) nemyslí si, že zahraničná dovolenka je  nevyhnutná  (Tab.7.7), 

f)  pobyt na dovolenke trvá prevažne do 8 dní (Obr.7.10), 

g) myslí si, že cestovanie vlastnou dopravou na dovolenku je pohodlnejšie (Tab.7.8),  

h) vyhľadáva pomerne lacné typy ubytovacích zariadení (chata). 

Obr. 7.9: Šetrní spotrebitelia a víza na dovolenkovú cestu 

 

Vysoké percento šetrných respondentov necestuje do krajín, kde sú potrebné víza 

(Obr. 7.9), súvisí to jednak s finančnými výdajmi na dovolenku už v destinácií a taktiež so 

vzdialenosťou, ktorú je potrebné prekonať. Odpočívať v zahraničí nepovažujú za nevyhnutné. 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

šetrný 
10% 90% 

s vízami bez víz 
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Obr. 7.10: Šetrní spotrebitelia a dĺžka pobytu na dovolenke 

 

Dĺžku pobytu na dovolenke podmieňujú predovšetkým finančné možnosti, ale aj 

voľný čas, ktorý je možné využiť na dovolenku. Z Obr. 7.10 vidíme, že prevažná časť 

šetrných spotrebiteľov trávi čas na dovolenke do 8 dní, následne do 15 dní, malé percento 

viac ako 15 dní. 

Tab. 7.7:  Odpočinok a zahraničie 

Q16-zahraničie * typ klienta Crosstabulation 

% within typ klienta 

  
typ klienta 

Total šetrivý konzervativný náročný 

Q16-
zahraničie 

1 5% 17% 43% 17% 

2   13% 21% 12% 

3 5% 11%   10% 

4 8% 10% 7% 9% 

5 5% 10% 7% 9% 

6 13% 14% 7% 14% 

7 65% 25% 14% 30% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

šetrný 
68% 25% 8% 

do 8 dní do 15 dní nad 15 dní 
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Tab. 7.8: Cestovanie vlastným dopravným prostriedkom 

Q16-vlastný prostriedok * typ klienta Crosstabulation 

% within typ klienta 

  
typ klienta 

Total šetrivý 
konzervativ

ný náročný 

Q16-
vlastný 
prostriedok 

1 80% 14% 57% 24% 

2 5% 13% 7% 11% 

3 15% 16% 21% 17% 

4   13% 14% 11% 

5   8%   7% 

6   14%   12% 

7   22%   18% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 

      

Tab. 7.7 a Tab. 7.8 (výstupy faktorovej analýzy) potvrdzujú charakteristiky šetrných 

spotrebiteľov, v poradí prvú tabuľku môžeme interpretovať, že šetrní spotrebitelia pokiaľ si 

chcú odpočinúť, nepotrebujú cestovať do zahraničia a ak si majú vybrať dopravu, tak 

vyberajú si vlastnú, nakoľko ju považujú za menej nákladnú a pohodlnejšiu. 

7.4  Závery z realizovaného výskumu 

 

Na základe uskutočneného  primárneho výskumu môžeme špecifikovať závery týkajúce 

sa typológie spotrebiteľov a závery, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľského  správania vo vzťahu 

k letnej dovolenke. 

Závery pre jednotlivé typy klientov: 

a) existujú rozdiely v jednotlivých špecifikovaných kategóriách spotrebiteľov na základe 

spotrebiteľského správania a demografických kritérií, 

b) väčšina spotrebiteľov patrí do kategórie konzervatívnych spotrebiteľov, ktorí neradi 

experimentujú pri výbere dovolenky a ich spotrebiteľské správanie je v prevažnej 

miere viazané na rozhodnutie cestovných kancelárií, 

c) postoje spotrebiteľov v jednotlivých kategóriách sú odlišné, nakoľko segment 

náročných spotrebiteľov preukazuje najvyššiu mieru túžby po slobode v procese 

rozhodovania sa o výbere letnej dovolenky,       
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d) segment náročných spotrebiteľov uprednostňuje krajiny s vízovou povinnosťou, no 

šetrní spotrebitelia sú opatrnejší vo výbere krajín s vízovou povinnosťou, 

e) u všetkých troch segmentoch najdôležitejšie kritérium pri výbere dovolenky zohráva 

cena, v tomto prípade nároční spotrebitelia sú ochotní vo vyššej miere investovať do 

dovolenky ako konzervatívni a šetrní spotrebitelia, 

f) úloha vlastnej dopravy je najviac zastúpená v segmentoch šetrného a náročného 

spotrebiteľa, kdežto konzervatívni spotrebitelia sa aj v tomto prípade spoliehajú na 

služby cestovnej kancelárie. 

Závery týkajúce sa spotrebiteľského správania v procese výberu dovolenky: 

a) väčšina spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu je citlivá na cenu, preto je veľmi 

náročné ovplyvniť proces spotrebiteľského rozhodovania, 

b) spotrebitelia preferujú zahraničnú  dovolenku pred domácou dovolenkou, to znamená, 

že ešte stále hrá významnú úlohu pasívny cestovný ruch, 

c) spotrebitelia s vyšším príjmom sú náročnejší na poznanie a preferujú zahraničnú 

dovolenku, 

d) pohlavie, vek a príjem má významný vplyv pri výbere typu dovolenky, 

e) zaujímavé zistenie vyplynulo z toho, že vzdelanie vplýva na výber typu ubytovania, 

f) spotrebitelia na trhu cestovného ruchu majú vo veľkej miere skúsenosti so službami 

cestovných kancelárií a využívajú tento spôsob organizácie dovolenky, 

g) väčšina spotrebiteľov plánuje dovolenku viac ako dva mesiace dopredu, 

h) ako najvyššie percento zdroja informácií o dovolenke poskytujú rodina a známi, 

i) pri analýze spotrebiteľského správania na trhu cestovného ruchu zohráva dôležitú 

úlohu cestujúca jednotka, 

j) postoje spotrebiteľov ukazujú na trend zvyšovania slobody pri organizovaní 

dovolenky, 

k) segmentácia spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu špecifikuje rozdielnosti v ich 

rozhodovaní a prináša možnosť identifikovania budúcich smerov v danej oblasti. 
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Pozitívnym záverom je, že väčšina spotrebiteľov vyjadrila pozitívny súhlas s tvrdením, 

že do dovolenky sú ochotní investovať aj viac peňazí, pretože je to najpríjemnejšie obdobie 

v roku. Väčšina spotrebiteľov je pozitívne naklonená cestovným kanceláriám a to aj možno 

z dôvodu neovládania cudzieho jazyka, preto radšej volia možnosť cestovať prostredníctvom 

cestovnej kancelárie, veľké percento respondentov označilo, že na dovolenke by sa malo iba 

odpočívať, no nemusí sa jednať nevyhnutne iba o cestu do zahraničia. 

  

Na základe štúdií sekundárnych zdrojov a analýzy výsledkov marketingového 

výskumu možno  poskytnúť návrhy ďalšieho postupu výskumu pre oblasť spotrebiteľského 

správania na trhu cestovného ruchu:  

a) skúmaná problematika nás presvedčila o tom, že je potrebné zaoberať sa 

spotrebiteľským správaním na trhu cestovného ruchu a skúmať jeho vývojové 

tendencie, 

b) je potreba neustále skúmať a poznať model spotrebiteľského správania na trhu 

cestovného ruchu, 

c) analyzovať jednotlivé motivačné faktory a determinanty, ktoré ovplyvňujú 

spotrebiteľské správanie v predmetnej oblasti, 

d) segmentácia spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu zohráva dôležitú úlohu 

v rámci rozvoja marketingového inštrumentária v konkrétnych podmienkach. 

e) spotrebiteľské správanie na trhu cestovného ruchu je charakterizované ako nestále, 

dynamické a rýchlo meniace sa vzhľadom na vývoj prostredia, preto je potrebné 

jeho detailné skúmanie, 

f) spotrebiteľské správanie možno ďalej skúmať a špecifikovať nielen na základe 

demografických kritérií a analýzy spotrebiteľských postojov, avšak jeho hodnoty 

by bolo možné interpretovať v závislosti na ďalších faktoroch, ktoré vyplývajú zo 

spotrebiteľského správania na trhu cestovného ruchu, mohlo by sa jednať 

napríklad o skúmanie a analýzu komponentov jednotlivých služieb poskytovaných 

v oblasti cestovného ruchu v nadväznosti na formy cestovného ruchu, 
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8 Záver 

 

Spotrebiteľské správanie na trhu cestovného ruchu je flexibilné, pretože myslenie, 

emócie a konanie jednotlivých spotrebiteľov sa neustále menia. Táto skutočnosť vedie 

k tomu, aby sa kontinuálne uskutočňoval výskum a analýza spotrebiteľského správania. 

Jednou z prvoradých informácií o spotrebiteľovi je pochopenie jeho nákupného správania 

a správania sa v procese spotreby služby cestovného ruchu. Toto správanie súvisí s jeho 

doterajšími skúsenosťami a zároveň s potrebami a očakávaniami ich uspokojenia. 

Spotrebiteľské správanie na trhu cestovného ruchu nemôžeme modelovať bez toho, aby sme 

nepoznali základné faktory a kritéria, ktoré ovplyvňujú jeho konečné rozhodovanie. Poznanie 

existujúcich, ale aj potenciálnych potrieb zákazníka, ako podnet pre dopyt po produktoch 

cestovného ruchu umožňuje nájsť vhodný spôsob uspokojovania týchto potrieb a vyvolania 

pozitívneho zážitku. Pohnútky, ktoré ovplyvňujú cestovateľské správanie sú v rozdielnych 

spotrebiteľských segmentoch rozdielne. Spotrebiteľské správanie súčasného zákazníka 

cestovného ruchu je vysokou mierou ovplyvnené záujmom začlenenia cestovania do jeho  

životného štýlu. Ustavičné zmeny spoločnosti a trendy – ekonomické, sociálne, či životného 

štýlu následné ovplyvňujú preferencie a správanie sa účastníkov sektora turizmu ako 

integrálnej časti spoločnosti. Kým v minulosti ponuka ovplyvňovala dopyt, v súčasnosti je to 

opačne. Saturovaný trh, priebojný zákazník, väčší disponibilný príjem a viac voľného času 

ovplyvňujú ziskovosť cestovného ruchu. Konkurenčný boj na trhu cestovného ruchu silnie. 

Marketingový výskum je významnou súčasťou procesu marketingového riadenia 

v akejkoľvek podnikateľskej oblasti. V cestovnom ruchu je predovšetkým východiskom pre 

plánovanie rozvoja destinácie, budovanie jej produktov, ale najmä plánovanie 

marketingových aktivít na získanie a uspokojenie zákazníkov. Najvýznamnejšou súčasťou 

marketingového výskumu je prieskum spotrebiteľského správania, ktorý umožňuje 

identifikovať príležitosti a cielene ich nasmerovať k zákazníkovi. 

Predmetom dizertačnej práce bolo riešenie problematiky spotrebiteľského správania sa 

na trhu cestovného ruchu a výskumu spotrebiteľského dopytu v podmienkach východného 

Slovenska.  

 Cieľom dizertačnej práce bolo na základe štúdia sekundárnych zdrojov 

a analýzy primárnych zdrojov špecifikovať hlavné činitele a faktory pôsobiace na 

spotrebiteľské správanie v cestovnom ruchu  a následne vytvoriť typológiu spotrebiteľov, 

ktorí sa líšia svojim správaním, nákupným rozhodovaním a postojmi.  
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Dizertačná práca pozostáva z teoretickej a aplikačnej časti. Druhá kapitola je súhrnom 

doterajších teoretických poznatkov, ktoré sa dotýkajú oblastí  spotrebiteľského správania 

v cestovnom ruchu, rozhodovacieho procesu spotrebiteľov, segmentácie a segmentačných 

premenných v cestovnom ruchu a typológií  spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu, za 

použitia domácich a zahraničných zdrojov.  

Tretia kapitola popisuje základné inštrumentárium  hlavných  štatistických metód, 

ktoré boli aplikované v rámci spracovania výsledkov realizovaného výskumu, kde hlavný apel 

je  kladený na deskriptívnu štatistiku a viacrozmerné štatistické metódy. V  práci sú 

aplikované za účelom spracovania  analýzy primárnych dát dve metódy viacrozmerných 

štatistických metód a to faktorová a zhluková analýza. Na overenie  štruktúry základného 

súboru je použitý Chí-kvadrátový test.  Cieľom testu  bolo zistiť, či rozloženie početnosti 

nominálnej premennej vo vzorke je zhodné – konzistentné s rozložením početností 

v základnom súbore. Vstupné údaje, ktoré sme získali z dotazníka mali charakter 

kvantitatívnych údajov, a preto boli pre spracovanie dát zvolené uvedené metódy.  

Štvrtá kapitola popisuje metodiku práce to znamená jednotlivé kroky prípravnej 

a realizačnej fázy výskumu. V rámci prípravnej fázy boli realizované nasledujúce kroky: 

definícia problému a cieľa výskumu, plán výskumu, špecifikácia obsahu výskumu, 

identifikácia jednotlivých typov premenných, výber metódy zhromaždenia dát, tvorba 

výberového súboru a časový harmonogram marketingového výskumu. V rámci realizačnej 

fázy sme sa riadili krokmi, ktoré súvisia so zhromažďovaním dát, ich analýzou 

a interpretáciou. 

Piata kapitola dizertačnej práce interpretuje výsledky uskutočneného výskumu vplyvu 

demografických premenných na spotrebiteľské správanie v cestovnom ruchu  vo vzťahu 

k zvolenému produktu, miestu dovolenkového pobytu, typu dovolenky, dĺžke pobytu na 

dovolenke, využitiu vlastnej dopravy, k cene dovolenky a zvolenému typu ubytovania. Na 

základe štatistickej analýzy môžeme jasne preukázať vplyv príjmu na všetky aspekty 

spotrebiteľského správania vzhľadom k tomu, že sa jedná o relax, sú ľudia s vyššími príjmami 

ochotní investovať do dovolenky viac a hľadajú nadštandard. Pohlavie ako premenná sa 

nepremieta značným spôsobom, nakoľko dovolenka má skôr kolektívny charakter a účastníci 

musia nájsť kompromis.  

Vplyv demografických premenných na postoje spotrebiteľov v cestovnom ruchu bol 

analyzovaný a interpretovaný v šiestej kapitole. V tomto smere okrem pohlavia majú vplyv 
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všetky demografické premenné. Postoje spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu odzrkadľujú  

ich spotrebiteľské správanie. Spotrebitelia preukazujú, že sú ochotní investovať do dovolenky, 

na ktorej by sa malo odpočívať, čo nasvedčuje náklonnosť spotrebiteľov k rekreačnému 

cestovnému ruchu. Postoje poukazujú na preferenciu zahraničnej dovolenky s podporou 

a využívaním cestovných kancelárií, čo reprezentuje tradičný model spotrebiteľského 

správania spotrebiteľov v cestovnom ruchu.  

 Hlavný výstup dizertačnej práce je spätý so špecifikáciou typológie spotrebiteľov na 

trhu cestovného ruchu na základe psychografických, demografických premenných 

a samotného spotrebiteľského správania jednotlivých špecifikovaných segmentov, ktorý je 

obsahom siedmej kapitoly. Typológia spotrebiteľov  bola vytvorená na základe zhlukovej 

analýzy, ktorá vychádzala z troch hlavných komponentov a kde zhlukovanie prebehlo 

pomocou metódy hierarchického zhlukovania. Boli vytvorené tri skupiny spotrebiteľov a to 

nároční spotrebitelia, konzervatívni spotrebitelia, šetrní spotrebitelia. Uvedené skupiny sa od 

seba navzájom líšia svojim spotrebiteľským správaním, rozhodovaním aj postojmi. Na 

základe uvedenej typológie možno konštatovať, že je potreba stále skúmať danú problematiku 

v týchto segmentoch, nakoľko budúci vývoj prostredia môže vyvolať zmenu ich 

spotrebiteľského správania. 

Závery uskutočnenej štúdie deklarujú fakt, že spotrebiteľské správanie na trhu 

cestovného ruchu je dynamické a mení sa v závislosti od jednotlivých segmentačných 

premenných. V súčasnosti absentujú poznatky z oblasti spotrebiteľského správania 

v cestovnom ruchu, spotrebiteľskému správaniu tu nie je venovaná dostatočná pozornosť nie 

iba na vedeckej úrovni, ale aj v praktickej oblasti. Na základe tohto problému by dizertačná 

práca mohla byť nápomocná pri skúmaní a pochopení spotrebiteľského správania, jeho 

rozhodovacieho procesu, pre ktorý je príznačný dynamický vývoj.  

Rozpracovanie témy tejto dizertačnej práce je možné vo viacerých smeroch. Prvým 

smerom je rozpracovanie teoretickej časti práce do podoby výučbového materiálu, ktorý by 

kompletne sumarizoval poznatky z oblasti správania spotrebiteľa na trhu cestovného ruchu. 

Ďalším námetom je rozpracovanie tejto práce v oblasti externých podmienok, mohla 

by sa nadviazať kooperácia vo výskume s podnikateľskými organizáciami z oblasti 

cestovného ruchu, služieb a gastronómie. Na báze tejto kooperácie by bolo možné lepšie 

pochopiť a identifikovať hlavné faktory, ktoré vplývajú na spotrebiteľské správanie na trhu 

cestovného ruchu. 
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