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1. Úvod 

 Práce se zaměřuje na podnik, který působí v oblasti služeb, konkrétně v oblasti 

cestovního ruchu. Jedná se o horský Wellnes hotel Pod Kyčmolem****, který nabízí jak služby 

ubytovací, tak také doprovodné – tedy stravovací, volnočasové a zážitkové. Podnik se nachází 

v srdci Těšínských Beskyd, nedaleko česko-polsko-slovenské hranice a na trhu působí od roku 

2011. Jedná se o novostavbu spolufinancovanou z prostředků Evropské unie pro regionální 

rozvoj. V roce 2011 se hotel stal členem Asociace hotelů a restaurací České republiky a získal 

certifikované označení čtyřhvězdičkového hotelu.  

Práce pojednává a analyzuje současnou situaci zmíněného podniku a na základě 

zjištěných údajů doporučuje strategii pro ho další rozvoj. Současný stav organizace je určen 

za pomoci vybraných analýz interního a externího prostředí podniku, které jsou nejdříve popsány 

z hlediska teoretického a posléze aplikovány s reálnými daty. Následně je na základě zjištěných 

dat vybrána nejvhodnější strategie. Strategie vyhovuje předem zadaným cílům a vizím podniku, s 

nimiž je v souladu. Vybraná strategie je posléze implementována a jsou popsány jednotlivé 

kroky, dílčí úkoly a taktika. Součástí práce jsou také doporučení, porovnání, kalkulace.  

Cílem práce je tedy analyzovat prostředí podniku a na základě zjištěných dat stanovit 

vhodné strategie pro další rozvoj podniku.  

Teoretická část práce se soustřeďuje na východiska řešené problematiky, kterými jsou 

jednotlivé analýzy. Tyto jsou jako zdroje informací o okolí podniku rozděleny na interní 

a externí. Jednotlivé analýzy jsou podrobněji popsány a je nastíněno jejich využití. V praktické 

části jsou již vybrané analýzy využity v praxi a přinášejí výsledky a závěry o sledovaném okolí 

podniku. Na základě zjištěných údajů je v závěru kapitoly stanovena strategie, která odpovídá 

výsledkům analýz. Vybraná strategie obsahuje dílčí úkoly, jimiž je strategie naplňována, a které 

jsou zároveň v souladu se stanovenými cíli organizace, s její misí a vizí. Poslední část práce 

popisuje dílčí úkoly, pomocí kterých je naplňována určená strategie. Protože se jedná o 

implementaci těchto dílčích úkolů, obsahuje kapitola také doporučení, porovnání a cenové 

kalkulace finanční náročnosti implementace.  
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2. Příklady a popis jednotlivých analýz 

Pro úspěšné stanovení strategie podniku je nutné vycházet z určitých předpokladů. 

Získané hypotézy jsou výsledkem analýz a výzkumů, které jsou provedeny a na základě kterých 

je dále možné se rozhodovat. Rozhodování je mnohem složitější bez jakýchkoliv výchozích 

zjištění. Se zjištěnými daty a podklady je snadnější uskutečněná rozhodnutí obhájit a odůvodnit.  

Podstatou analýz je odhalení všech důležitých faktorů, které mohou mít vliv na úspěšnost 

podnikání. Zjištěné údaje poté slouží jako podklady pro strategické řízení podniku. Směrodatné 

je zejména zjištění silných a slabých stránek podniku, příležitostí a ohrožení na trhu. Dále jsou to 

informace o konkurenci, potřebách a požadavcích hostů či další specifické závažnosti z prostředí 

daného podniku.
1
 

Tato kapitola slouží jako teoretický základ a přehled možných analýz, které lze v rámci 

analýzy podniku vypracovat. V dalších kapitolách je tento teoretický základ využit v praxi 

a vybrané analýzy jsou aplikovány na vybraný podnik, kde následně poslouží pro další 

rozhodování a tvorbu strategie.  

2.1. Externí analýza 

Analýza externích faktorů v okolí podniku se zabývá rozborem faktorů působících 

na podnik zvenčí, tedy z jeho okolí. Jedná se o činitele, které ovlivňují nebo by v budoucnosti 

mohly ovlivňovat strategické postavení podniku na trhu. Externí analýza sleduje a analyzuje 

změny jednotlivých složek mikrookolí a makrookolí a sleduje vazby i souvislosti mezi nimi. 

Veškeré změny, které kolem podniku probíhají, ať už jsou to změny demografické, 

technologické, komunikační, obchodní, vědní či ekologické, mají nebo mohou mít vliv na chod 

podniku. Svět se neustále zmenšuje a prakticky každá významnější změna se dnes dá uvažovat 

jako globální, protože se rychleji, či pomaleji může promítnout do výsledků kteréhokoliv 

podniku.
2
 

Kromě toho, že existuje řada různých návodů, jak provést tu a onu analýzu, je rovněž 

důležité uvědomit si, že každý podnik je jednotlivec, na něhož působí rozdílné množství faktorů, 

v rozdílném poměru, které mají navíc rozdílnou váhu, rozsah i důležitost. Proto je nutné 

                                                 
1 
KIRÁĽOVÁ, Alžběta. Marketing hotelových služeb. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 

2
 HANZELKOVÁ, Alena a kol. Strategický marketing. teorie pro praxi. 1. vyd.. Praha: C.H.Beck, 2009. 
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analyzovat zejména ty faktory, jejichž podíl je na chodu firmy nejvýznamnější, a to zejména 

pro současný vývoj a pro vývoj budoucí.  

Zjištěná data jednotlivých analýz poslouží jako výchozí podklady pro stanovení určitých 

změn v organizaci, které na proměnu okolí reagují. Tato část může být spjata s přirozenou 

lidskou vlastností – negativním postojem člověka ke změnám. Vžité procesy, které byly 

uplatňovány v minulosti, již nemusí být aktuální nyní a už vůbec ne v budoucnu. V této části je 

také důležitý praktický lidský přístup, nadhled, v mnoha případech i obyčejný selský rozum, aby 

byla pozornost a úsilí věnována tam, kde najde užitku.  

2.1.1. Analýza vlivu makrookolí a mikrookolí 

Makrookolí je širší pojem pro prostředí, které obklopuje podnik. Do tohoto rámce jsou 

řazeny například politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. Tímto prostředím 

může být podnik ovlivněn, sám jej ale nemůže nijak zásadně měnit. Může ale vyvíjet aktivity 

a rozhodnutí, kterými aktivně reaguje na přicházející podněty zvenčí. Může tak změnit a ovlivnit 

svůj další vývoj. Mikrookolím podniku dále rozumíme bezprostřední okruh podniku, konkurenci, 

zainteresované strany, odvětví, v němž podnik působí. Aby podnik mohl lépe určit směr svého 

vývoje, existuje několik analýz, které mu pomohou při jeho dalším rozhodování. 

2.1.2. Analýza PESTLE 

Tato analýza v podstatě poskytuje všechny důležité informace o okolí podniku, které 

na něj mají přímý a významný vliv. Název analýzy se skládá z počátečních písmen několika 

rozdílných faktorů, které více či méně ovlivňují chod podniku. Tyto jsou rozděleny do šesti 

skupin. Počáteční písmeno každé skupiny tvoří dohromady název analýzy.  

Například autorka Grasseová (2010) uvádí rozdělení následovně: 

 Politické působení, existující a potencionální. 

 Ekonomické působení, vlivy ekonomiky, nejenom na úrovni regionu, či státu ale také 

na úrovni světové ekonomiky. 

 Sociální působení, tedy kulturní a sociální aspekty. 

 Technologické působení, vlivy nových, či zastaralých technologií, úroveň technologické 

vyspělosti daného regionu, státu, či světa. 

 Legislativní působení, souvisí s legislativou a jejím vlivem na podmínky za jakých 

podnik musí fungovat. 
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 Ekologické působení, otázka trvale udržitelného rozvoje, ekologická problematika 

a otázky jejího řešení. 

Autorka Sedláčková (2000) sdružuje faktory pouze do čtyř skupin, a dle počátečních 

písmen jednotlivých skupin získává analýzu PEST. Jedná se v podstatě o totéž, nicméně 

legislativní působení je součástí politického a ekologické působení není do analýzy zahrnuto 

vůbec. Tato varianta je tedy pouze zmíněna a dále je analyzována novější, rozšířenější verze. 

Sběr dat z daných oblastí je pro každou organizaci velmi individuální. Téma, které trápí 

jednu, nemusí být stěžejní pro druhou a naopak. Výčet a popis jednotlivých faktorů tak nelze 

aplikovat globálně a je nutné zaměřit se na aktuální problémy konkrétního podniku a tyto zavést 

do výčtu působení a nadále s nimi pracovat. Základním úkolem analýzy je identifikovat oblasti, 

jejichž změna by mohla mít vliv na organizaci a odhadnout, k jakým důležitým změnám by 

případně mohlo dojít. Níže je již uveden popis jednotlivých skupin a jejich specifikace.  

Mezi vlivy politických faktorů lze zařadit například omezení a regulace ze strany státu, 

nařízení krajů či vyhlášky obcí, dále sem spadají aktuální politické problémy, stabilnost 

politického prostředí, funkčnost státních orgánů, politické postoje nebo názory, lobbing, vztah 

k zahraničí či k domácímu obchodu a produkci, investiční záměry a další aktuální otázky.  

Mezi ekonomické faktory mohou spadat vlivy působící na úrovni územního celku, resp. 

státu, kraje, obce apod. Uvažovat lze také státní dluh, zaměstnanost, inflaci, dostupnost kapitálu, 

možnosti získání úvěrů a podmínek, vývoj úrokových sazeb, vývoj daní a sazeb, cel, měnového 

kurzu, sociálních dávek a příspěvků. 

Co se sociálních faktorů týče, ty souvisí s obyvatelstvem a zařadit je zde možné kromě 

psychologických aspektů také aspekty demografické nebo kulturní. Rozlišení určují také pohlaví, 

věk, strukturu a stáří obyvatelstva, natalita, mortalita, náboženská příslušnost, dostupnost 

kvalifikovaných pracovníků či dělníků, dostupnost a úroveň vzdělání, pracovní návyky atd.  

Technologické vlivy souvisí s úrovní technologické vyspělosti dané oblasti, s možnostmi 

výzkumu, vývoje, vynaloženými prostředky a investicemi do vědy a výzkumu, systémem 

patentové ochrany, možností získávat nové technologie a tyto užívat. 

Legislativními faktory se rozumí v podstatě vše, co souvisí s právem, vymezením práv, 

právní řád, existence zákoníků, vymahatelnost práva, funkčnost soudů, dále ochrana vlastnictví, 

zákonem dané normy a pravidla. 
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2.1.3. Metoda scénářů 

Tato metoda vytváří situace, které by s jistou pravděpodobností mohly v budoucnu nastat. 

Možné situace, které by mohly nastat, jsou nazývány jako scénáře a měly by být poměrně 

konkrétní. Dle Grasseové (2010) je cílem scénářů vytvořit reálně podloženou vizi a strategii, 

která umožní vytyčit strategické cíle. Scénář vykresluje aktéry situace, jejich vztahy, popisuje 

situace a jejich další vývoj a reakce na události. Ačkoli by vytvořené scénáře měly být konkrétní, 

nejedná se o detailní předpověď, ale spíše o orientační výklad budoucnosti. Scénář autorka 

definuje jako popis situace, která by mohla v budoucnu nastat. Důležitý je zde výchozí stav, 

předpokládaný řetězec událostí a konečná situace. 

Tato metoda je hojně uplatňována v prostředí, kde není možné plánovat další strategická 

rozhodnutí na základě dat z minulosti a kde neplatí, že to, co se stalo v minulém období, bude 

platit také v tom následujícím. Tato prognostická metoda tak nachází uplatnění v nestabilním 

prostředí s vysokou mírou nejistoty a širším okruhem vnějších činitelů. 

2.1.4. Metoda delfská 

Tato metoda je založena na písemném dotazování expertů v daném oboru. Předpokladem 

pro tuto metodu je anonymita jak respondentů, tak také jejich odpovědí. Podobně jako u metody 

scénářů je cílem této analýzy zjistit budoucí vývoj a stanovit prognózy do budoucna. Jednotlivé 

odpovědi se porovnávají a výsledky se mohou hodnotit dle míry jejich shody.  

Dá se říci, že tato metoda nahrazuje diskuze. Písemná forma tohoto získávání informací 

má zamezit skupinovému mínění či tlaku ze strany názorového vůdce skupiny.   

Metoda je poměrně rychlým způsobem získání informací, které nebyly nikde 

publikovány. Autorka Grasseová (2010) uvádí, že jde vlastně o sbírání názorů a úhlů pohledu 

expertů z oboru. Plusem je také anonymita a jak již bylo popsáno výše, díky jednotlivému a 

anonymnímu dotazování nedochází k názorovým střetům či ovlivnění jednotlivých respondentů. 

Dotazník je jasně a srozumitelně strukturovaný, takže každý odpovídá na danou otázku po svém. 

Výsledky se nepodrobují dalším úpravám, jsou dobře dokumentovatelné a umožňují snazší 

pohled do budoucna. Negativem této metody je nezbytnost kombinace s některou 

z kvantitativních metod. Dále zde hrozí subjektivní hodnocení při kompletování získaných 

informací. Každý jsme samostatně vnímající individuum a v průběhu vyhodnocování získaných 

odpovědí může dojít k mylnému pochopení odpovědi a tedy i špatnému závěru. Velkým 

negativem je neochota expertů se danými dotazníky vůbec zabývat. Tato neochota bývá často 
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spojena s nedůvěrou, vyšší podíl zde však budou mít daleko lidštější vlastnosti jako lenost, 

upřednostnění jiné aktivity nebo nedostatek potřebného času.  Metoda je strukturována do tří 

základních fází, kdy první je přípravná, zahrnující definici problému a cíle výzkumu, vymezení 

odborností, vztahujících se k problematice, získávání respondentů a přípravu dotazníků. 

Realizační, druhá fáze metody, zahrnuje rozesílku dotazníků respondentům a jejich motivaci 

k vyplnění. Vyhodnocovací proces představuje třetí fázi, kdy jsou data vyhodnocována a jsou 

vytvářeny statistiky odpovědí a závěrečná zpráva. 

2.1.5. Porterova analýza 

Tato metoda vypovídá o ziskovosti a potenciálu v odvětví a provádí se zejména 

před vstupem podniku na daný trh, není to však pravidlo. Hodnotí se pět sil, které mají zásadní 

vliv na podnikání v daném oboru. Jsou jimi konkurence, potencionální konkurence, substituty, 

zákazníci a dodavatelé. Metoda je individuální, a proto má každý faktor v určitém odvětví jinou 

váhu. Jednotlivé faktory a jejich význam jsou popsány níže. 

Pokud je konkurence a rivalita na daném trhu příliš silná, ztrácí význam na tento trh 

vstupovat, pokud se nebude podnik nějak zásadně diferencovat. Silní konkurenti na trhu buď 

vstup dalšího subjektu na trh nedovolí, anebo se jej budou snažit vytlačit. Dochází k cenovým 

válkám, důraz na snižování nákladů a nepatrné rozdíly mezi produkty.  

Vstup potencionálních konkurentů na trh se odvíjí od typu odvětví a bariér, které trh 

limitují. V případě, že se jedná o relativně volné odvětví, kde není vstup ani výstup nijak 

významně omezen, je zde riziko vstupu dalších subjektů vyšší. Firem je často v odvětví hodně, 

produkty mohou být totožné. Opakem je vysoká náročnost vstupu a výstupu do odvětví. 

Nejvhodnější formou je však obor, v němž existují vysoké vstupní bariéry a výstupní jsou nízké, 

takže v případě existenčních problémů lze odvětví snadno opustit.  

Substituty, nebo nahraditelné produkty, jsou takové výrobky a služby, které slouží 

totožnému nebo podobnému účelu. Spotřebitel mezi těmito nevnímá rozdíl. Co se týče hrozby 

vzniku substitutů sleduje se zde hlavně vývoj cen, které ovlivňuje například vývoj technologií ve 

výrobě. 

Podstatnou složkou této analýzy jsou také zákazníci, kteří tvoří kupní sílu. Zákazníci 

jsou schopní svým nákupním chováním ovlivňovat ceny i kvalitu výrobků a služeb. Tyto 

hodnoty mohou ovlivnit několika způsoby. Záleží například, jak velkou část nákladu tvoří daný 
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výrobek nebo služba, jestli k tomuto produktu existuje substitut, jak moc jsou výrobky 

diferencované, jak moc je zákazník citlivý na cenu, jak vysokou vyžaduje kvalitu apod.  

Dodavatelé jsou posledním zkoumaným faktorem této analýzy. Jejich vliv závisí 

na jejich vyjednávací síle. Vyjednávací síla dodavatele se odvíjí zejména od charakteru dodávek 

a základních, či rozšířených služeb s tímto souvisejících. Jedinečné dodávané suroviny, 

nedostatek, či přebytek, frekvence dodání, lokalita, důležitost dané suroviny v další výrobě, 

nebo prodeji, kvalita dodávané suroviny, rychlost a další faktory mají vliv na vyjednávací sílu 

dodavatelů, a tedy jejich postavení a vliv na další vývoj firmy.  

Na základě zjištěných informací dále Porter rozlišuje tři obecně použitelné strategie, 

kterými jsou celkové vedoucí postavení v nákladech, diferenciace, zaměření.
3
 

2.1.6. Analýza zainteresovaných stran 

Analýza zainteresovaných stran, neboli „stakeholders“, je analýza skupiny, která jako 

vnější subjekt dokáže ovlivňovat podnik a naopak. Tato skupina je velice důležitá a nejedná 

se pouze o konečné zákazníky nebo odběratele, ale také o subjekty, vůči nimž má podnik 

etickou, společenskou odpovědnost, subjekty, vůči kterým vykazuje závazek apod. Cílem této 

metody je odhalit zástupce těchto stakeholderů, navázat s nimi kontakt a zahrnout je do dalšího 

strategického plánování podniku.  

Autorka Grasseová (2010) metodu shrnula do čtyř bodů. Jsou jimi: 

1) identifikace zainteresovaných stran, subjektů, skupin.  

2) Vyhledání a stanovení zástupců zainteresované skupiny.  

3) Stanovení cíle komunikace se zástupci zainteresovaných stran a forma jejich účasti.  

4) Organizace veřejnosti a zástupců zainteresovaných stran. 

2.1.7. Životní cyklus odvětví 

Jednotlivá odvětví procházejí několika životními fázemi od jejich vzniku až po jejich 

zánik. Cyklus odvětví je odvozen ze situace na trhu. Sleduje se zejména počet zákazníků, 

zda poptávka roste, nebo klesá, je, či není stabilní.  

Autorka Sedláčková (2000) zmiňuje přímou závislost vývoje odvětví na vývoji poptávky. 

Vývoj poptávky následně odráží tempo růstu odvětví, proto je dle autorky důležité sledovat 

zejména tento faktor. Další činitelé, které působí na vývoj odvětví a je dle autorky nutné je 

                                                 
3
 KOTLER, P., BEOWNER, T., J., MAKENS, C., J. Marketing for hospitality and tourism. New Jersey, 2010. 



- 13 - 

 

sledovat, nesou název hybné změnotvorné síly. Sledování těchto faktorů zahrnuje dva kroky – 

určení síly, která působí na odvětví, a určení míry jejího dopadu. Sledovanými změnami má 

autorka na mysli například dlouhodobý růst odvětví, noví zákazníci a způsob užívání výrobku, 

výrobkové inovace, změny technologie, nové formy komunikace, vstup nebo odchod velké firmy 

z odvětví, rozšíření technického know-how či globalizace odvětví.  

Kotler (2007) přemýšlí v tomto ohledu ještě globálněji a zdůrazňuje důležitost zaměření 

pozornosti na rozložení příjmů v rámci celého světa, zvláště v těch lokalitách, kde stoupá úroveň 

blahobytu.  

2.2. Interní analýza 

Interní analýza plynule doplňuje analýzu externí. Kromě toho, že je nezbytnou úlohou 

monitorovat externí prostředí, příležitosti a ohrožení, podnik musí vycházet také z vlastních 

možností, cílů, zdrojů, strategií, schopností, struktury atd. Jednoduše řečeno, měl by se soustředit 

na silné a slabé stránky podniku. Analýzy spojené s interním prostředím podniku mají 

poskytnout spolehlivé informace o skutečném stavu organizace, případně o možnostech 

odstranění zjištěných nedostatků.  

Autorka Grasseová (2010) rozděluje analýzy spadající do skupiny interní na další dvě 

podskupiny: metody tvůrčí a dále metody pro analýzu problému. Metody tvůrčí jsou takové, 

které sdružují skupiny odborníků či lidí z oboru, pracovníky apod. a zjišťují jejich názory 

a postoje k dané situaci. Tyto metody mají určitá pravidla, například je vyloučeno shazovat 

názory ostatních, kritizovat ostatní nebo skupinové ovlivňování. Metody pro analýzu problému 

jsou zase metody vycházející z předpokladu, že neexistuje jediné správné řešení. Analýzy 

spadající do této skupiny se snaží nalézt příčiny řešených problémů z několika úhlů pohledů. 

2.2.1. Brainstorming 

Cílem této metody je od osob ve skupině, které se projektu účastní, získat co nejvíce 

informací, nápadů, myšlenek, názorů k zadanému tématu. Tato metoda má několik pravidel. 

Metoda nepřipouští kritiku navržených nápadů či myšlenek, je tedy naprosto vyloučena. 

Vyloučeno je také okamžité hodnocení navržených nápadů. Moderátor celé akce, který je 

zároveň koordinátorem, musí dohlížet na dodržování těchto zásadních pravidel. Jednotlivé 

nápady jsou hodnoceny až později. Co se týče kvantity, ta je u této metody také vítána. Čím více 

nápadů, tím lépe, neboť platí, že čím více nápadů, tím větší pravděpodobnost, že některý z nich 
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bude užitečný. Získané nápady se posléze mohou také kombinovat, zlepšovat či upravovat. 

Nežádoucí se posléze selektují.  

Pravidla této metody jsou nastavena tak, aby podporovala sdělování tvořivých myšlenek 

a jejich sdílení. Pravidla dále upravují postavení osob účastnících se tohoto výzkumu, a to tak, 

aby se nestyděly říct svůj názor na danou tématiku, představit své návrhy a řešení. Metoda vede 

k překonání bariér a přesvědčení, že existuje jediná správná odpověď. Vede k tvůrčímu myšlení 

a otevřenosti.  

2.2.2. Brainwriting 

Brainwriting je modifikací brainstormingu. Jedná se v podstatě o stejnou metodu, avšak 

není zde prostor pro projevy ústní, ale písemné. Jednotlivé body probírány moderátorem 

brainwritingu jsou účastníky zaznamenány písemně na papír. Tato metoda vznikla jako 

ekvivalent k metodě „války mozků“. 

Metoda se liší v několika souvislostech. Účastníci této metody mohou nechat volný 

průběh svým myšlenkám a jednu podruhé zapsat, nejsou ve svých myšlenkách přerušováni 

ostatními účastníky brainstormingu, kteří uvažují nahlas.  I přes vedení diskuze moderátorem 

a zákazu kritiky či okamžitého hodnocení účastníků brainstormingu mohou některé osoby 

pociťovat nejistotu ve svém projevu. Proto je také metoda brainwiritngu užitečnější, neboť tyto 

obavy zcela vylučuje. Také poskytuje prostor pro dodatečné vrácení, doplnění nebo změně 

jakékoliv z myšlenek.  

2.2.3. Diskuze 66, metoda nekompetence a Gordonova metoda 

Metoda 66 bývá častěji uplatňována v rámci např. pracovních porad apod. Její název 

vyplývá z počtu členů diskuze, kterých je šest. Tito lidé diskutují šest minut o řešení problému.  

Metoda nekompetence je metoda založená na výměně názoru mezi laikem a odborníkem. 

V této metodě se může projevit tzv. profesní slepota, kdy laik, který danému problému nerozumí 

dopodrobna, ale uvažuje racionálně, dokáže přispět k řešené problematice zajímavými názory 

vedené zdravým, selským rozumem.  

Gordonova metoda je založena na principu, kdy moderátor akce nastíní problematiku 

a obecný námět diskuze. Následuje debata mezi odborníky a následnému hledání konkrétního 

řešení daného problému.  
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2.2.4. Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků, nebo také diagram rybí kosti, je analýzou určující vztahy 

a souvislosti mezi faktory uvnitř podniku a důsledek jejich působení. Smyslem diagramu je 

stanovit důsledek a poté hledat činitele, které jej způsobily.  

Tato metoda tedy začíná definováním důsledku. Může jím být cíl, problém nebo nějaký 

výsledek – a to buď požadovaný, u kterého předpokládáme, že teprve nastane, anebo minulý, 

tedy takový, který již nastal. Ať tak, či onak, metoda zjišťuje, jak se výsledku dobrat a jaká 

zaujmout stanoviska, nebo jak mu zabránit pro příště a jakým operacím se naopak vyhýbat. 

Důsledek by měl být stanoven výstižně a jednoznačně.  

Druhým bodem analýzy je stanovení hlavních faktorů, které důsledek mohly ovlivnit. 

Tyto nejsou striktně dané, ale liší se podle zaměření podniku. V každém hlavním faktoru jsou 

dále stanoveny příčiny, které následek mohou ovlivnit. Tyto jsou určeny například dotazováním 

zaměstnanců, zákazníků, pomocí brainstormingu nebo pozorování apod.   

2.2.5. Paretův diagram 

Tato metoda vychází z teorie, že 20 % příčin způsobuje 80 % všech důsledků. Na daných 

20 % je tedy nutné soustředit se primárně. Pravidlo se označuje také jako 80/20.  

V rámci této analýzy je nutné stanovit problém a tento dále rozdělit na jednotlivé funkce, 

které se na vzniku problému podílely. Po jejich roztřídění dochází k určení podílu každé funkce 

na konečném problému. Jednotlivé podíly každého z faktorů je nutné nějak zjistit – například 

evidencí, sledováním hodnotících zpráv, sběrem dat. Jednotlivé faktory jsou následně seřazeny 

dle míry jejich podílu na konečném problému. Faktor/faktory, které zaujímají přední pozice 

v míře podílu na konečném problému, je třeba napravit primárně. Většinou je po odstranění 

těchto zásadních 20 % příčin odstraněno také 80 % všech problémů. 

2.2.6. Benchmarking 

Benchmarking je metoda, při níž dochází ke srovnávání organizace s jinými. Srovnávání 

může probíhat na několika úrovních, například srovnávání managementu, produktů, marketingu, 

organizační struktury apod.  

Metoda není složitá, je však časově poměrně dost náročná a zahrnuje několik kroků. 

Někdy je proces rozdělen na tzv. subproces plánování, kdy dochází k přípravě organizace na tuto 

analýzu, určení odpovědných pracovníků, stanovení plánu a objektu benchmarkingu – tzn. 
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stanovení sledovaného faktoru – většinou vlastní slabé stránky. Následuje určení partnera 

pro sledování a výběr metody sběru dat. Dalším subprocesem je subproces provedení 

benchmarkingu, který zahrnuje kroky jako sběr dat, vyhodnocení dat, stanovení cílů zlepšování, 

komunikace výsledků benchmarkingu. Posledním krokem je subproces využití výsledků, který je 

částí realizační a tvoří složku plánování a realizace projektů zlepšování a vyhodnocení 

dosaženého zlepšení.
4 

2.2.7. GAP analýza 

GAP analýza představuje zajímavý rozbor založený na srovnání současného a 

plánovaného stavu v oblasti plnění strategických cílů. Je to analýza, která bývá nazývána i jako 

srovnávací. Dochází k identifikaci rozdílů mezi skutečným a plánovaným stavem. Na základě 

zjištěných nedostatků poté zjišťuje, zda by bylo vhodné upravit stávající strategii, případně ji 

úplně změnit a stanovit novou.  

Proces této metody se skládá z několika jednoduchých kroků. Vychází ze strategického 

cíle, který je určen již dříve a který chce firma hodnotit. Cíl je hodnocen dle stanovených 

parametrů, jichž je nutné dosáhnout a dle skutečně dosažených výsledků. V případě, že se 

stanovené a koncové výsledky shodují, v plnění cíle firma uspěla. Pokud zde vzniká mezera, 

dochází k nesplnění cíle. Strategie k dosažení cíle se tedy mění, nebo je vytvořena zcela nová.  

2.2.8. Portfolio analýza  

Portfolio analýza znamený analýzu založenou na sledování vývoje výrobkového 

portfolia. Výsledek činnosti firmy musí vykazovat potenciál růstu a zisku. V opačném případě 

může pro podnik představovat riziko. Cílem analýzy je zjistit, u jakých jednotek produkce 

se z hlediska dalšího vývoje a příznivého očekávání na trhu vyplatí investovat kapitál.  

Portfolio analýza bývá označována také jako BCG matice a je rozdělena do 4 kolonek, 

kde jsou údaje zadávány podle dvou kritérií. Je jimi tempo růstu trhu (vertikálně) a relativní tržní 

podíl (horizontálně).  

 Dle Sedláčkové (2000) by mělo být portfolio bilancováno tak, aby se v matici nacházelo 

co nejvíce hvězd, otazníků, ale také dojných krav, které by poskytovaly trvalé zdroje pro jejich 

podporu. Autorka dále spatřuje výhodu této metody v tom, že umožňuje analyzovat jednotlivé 

                                                 
4
 GRASSEOVÁ, M, DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010.  
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výrobky a zjistit, jakou měrou se podílejí na tvorbě cash flow a také upravit portfolio výrobků 

tak, aby se v optimální míře dále podnik rozvíjel a generoval zisk.
5
 

2.2.9. Finanční analýza 

Finanční analýza je jednou ze základních analýz, která prověřuje finanční zdraví podniku. 

Tato metoda hodnotí finanční situaci organizace, hodnotí silné a slabé stránky v oblastech financí 

a podává doporučení z hlediska dalšího vývoje firmy. Pro vytvoření finanční analýzy je potřeba 

vycházet z interního účetnictví. Potřebnými údaji jsou výkaz zisku a ztráty za min 3 účetní 

období, rozvaha za min 3 účetní období a cash flow. Na základě informací získaných z těchto 

účetních dokumentů je následně možné sestavit finanční analýzu. Výsledkem finanční analýzy 

jsou ukazatele, které poskytují informace o finančním zdraví firmy. Mezi základní ukazatele 

patří ukazatele likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti a další.  

Metoda je velice užitečná a má vliv na řadu strategických rozhodnutí. Nicméně v případě 

použití této metody se jedná o pouhou práci s čísly, která nezohledňuje některé důležité 

skutečnosti –například know-how, goodwill, spokojenost zaměstnanců apod. Proto je dobré tuto 

kvantitativní metodu propojit s dalšími metodami kvalitativními.  

2.3. Syntéza jako východisko pro formulaci strategie 

Doposud jsou analyzovány interní a externí faktory zvlášť. Existují však i metody, které 

dokážou skloubit analýzu vnitřního i vnějšího prostředí, a poskytnout tak ucelený pohled 

na situaci podniku.  

2.3.1. SWOT analýza 

„Řízení strategických funkcí začíná kompletní analýzou situace podniku. Odborník by 

měl provést SWOT analýzu, která vyhodnotí celkové silné stránky, slabé stránky, příležitosti a 

ohrožení podniku.“
6
 

SWOT analýza je velmi rozšířená analýza, která dokáže hodnotit vnější i vnitřní vlivy, 

které mají vliv na chod podniku a podnikání. Z hlediska vnitřních zdrojů tato metoda hodnotí 

silné a slabé stránky podniku, které představují písmena SW, což jsou počáteční písmena 

anglických slovíček strengths (silné stránky) a weaknesses (slabé stránky). Z hlediska vnějších 

                                                 
5
 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2000. 

6
 KOTLER, P., BEOWNER, T., J., MAKENS, C., J. Marketing for hospitality and tourism. 12. ed. New Jersey: 

2010, 71. s. 
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zdrojů hodnotí analýza příležitosti a ohrožení, písmena OT, v překladu opportunities 

(příležitosti) a threats (ohrožení). Cílem této metody je analyzovat a stanovit faktory působící 

na chod podniku. Metoda stanovuje vzájemné vazby a nalézá souvislosti mezi jednotlivými 

faktory. Na základě zjištěných poznatků pak podává doporučení ohledně další strategie podniku.  

Metoda zahrnuje tři kroky. Prvním krokem je stanovení vnějších vlivů – identifikace 

a stanovení hlavních změn v okolí podniku. K výčtu hlavních faktorů mohou sloužit již dříve 

zpracované analýzy okolí apod. Zvláštní úsilí a pozornost by měla být věnována klíčovým 

faktorům a hybným, změnotvorným činitelům z okolí. Druhý krok se zaměřuje na hodnocení 

vnitřních vlivů – informace získané interně by měly objektivně hodnotit silné a slabé stránky 

podniku, případná specifika a důležité skutečnosti. Každý krok by měl dle autorky zahrnovat 

sedm až osm faktorů. Třetím krokem je posouzení vztahů mezi jednotlivými faktory a určení 

vhodné strategie.
7
 

SWOT analýza je jednoduchý, ale velmi účinný nástroj. Nepodává však vždy objektivní 

výsledky, neboť tvorba i hodnocení je silně subjektivní. Je tedy vhodné zjišťovat také názory 

konkurentů nebo klientů. Také je vhodné předpokládat proměnlivost prostředí. 

Správně zpracovaná SWOT analýza může zvýšit vnímavost vůči faktorům vnějšího okolí 

a současně odhalit příležitosti k dalšímu využití unikátních zdrojů a specifických předností 

podniku.  

2.3.2. Model EFQM 

Tato metoda slouží k sebehodnocení výkonnosti a zlepšování chodu podniku. Metoda je 

určena všem podnikům bez ohledu na jejich velikost, výši obratu, sektor působnosti apod. 

Analýza slouží k několika základním účelům.   

 Model poskytuje data pro odhalování silných stránek a příležitostí podniku.  

 Slouží jako nástroj pro organizace, které hledají další způsoby možného rozvoje 

a zdokonalování dosavadních procesů. 

 V případě několikanásobné analýzy, lze provést srovnání v čase. 

Aplikace modelu je poměrně složitá. Obsahuje devět sledovaných kritérií. Vychází 

z předpokladu, že vynikající výsledky výkonnosti podniku (kritérium 9) mohou být organizací 

dosaženy pouze za předpokladu respektování okolí (kritérium 8), spokojenosti zaměstnanců 
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(kritérium 7), spokojenosti externích zákazníků (kritérium 6). Tato kritéria, označována jako 

výsledky, jsou podmíněna zvládnutím a řízením interních procesů (kritérium 5), což vyžaduje 

vhodně definovanou a rozvíjenou politiku a strategii (kritérium 2), propracovaný systém řízení, 

budování vztahů a partnerství (kritérium 4), řízení a rozvoj lidských zdrojů (kritérium 3). Tato 

kritéria jsou umožněna díky adekvátnímu vedení a přístupu managementu na všech jeho 

úrovních (kritérium 1). Tato kritéria tvoří předpoklady pro dosahování výsledků. Kategorie 

předpokladů vymezují, jak by mělo být v rámci podniku postupováno. Kategorie výsledků 

ukazují, čeho bylo dosaženo. Analýzou dat o výsledcích mohou být v procesech učení a inovací 

poskytovány nové podněty k dalšímu rozvoji nástrojů managementu. Učení a inovace pomáhají 

zlepšovat předpoklady, které vedou ke zlepšeným výsledkům. U jednotlivých kritérií jsou 

uvedena procenta, která udávají relativní podíl kritéria na celkovém přínosu pro celou organizaci. 

Pro výsledky tato hodnota tvoří 50 % a pro prostředky také 50 % – tzn. stejný podíl na hodnotě 

organizace. Každé z kritérií se dále člení na subkritéria, kterých je 32. Ta dále hlouběji popisují 

oblasti zaměření, které jsou v rámci subkritéria posuzovány.
8
 

2.4. Nedostatky analýz 

Každá mince má dvě strany a stejně je to také u užití analýz. Efektivní analýza totiž ještě 

nezaručuje efektivní implementaci. Jedná se o to, že i sebelepší analýza, jež dává smysl, může 

vést k mylným závěrům. I takové situace se stávají a faktorů, které mohou mylnost analýz 

ovlivnit, je několik. Jsou to zejména očekávání, která mohou být mylná, a situace 

se ve skutečnosti může začít vyvíjet jinak. Dále jsou to shromažďována data, jež musí mít 

co nejpřesnější vypovídací hodnotu. Zaoblená data, či nepřesný sběr dat, kvantita na úkor kvality 

a podobně mohou zkreslit celkový výsledek analýzy a vést tak k mylným závěrům. Analýzy jsou 

také spjaty s racionálním a vědomým procesem, který opomíjí jakékoliv zapojení emocí 

či individuálního chování.  

Největším strašákem spoléhání pouze na analýzy jsou dle Crainera (2000) dva problémy. 

Prvním z nich je problém již výše nastíněný. Jedná se o implementaci strategie jako techniky, 

založené pouze na analýze, značně vzdálené od člověka, lidského chování a vnímání. Druhou 

bariérou je dle autora nekonečná smyčka analýz, kdy se jedna nabaluje na druhou ve snaze najít 

jakýsi ideální stav, který ovšem neexistuje. Řešitel má stále pocit nerozhodnosti a není si jistý 

                                                 
8
 GRASSEOVÁ, M, DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010.  
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výsledkem předchozích šetření, a tak rozhodnutí oddaluje a raději se pustí do nějaké další 

analýzy. Za určitých okolností však vede toto oddalování ke značnému zpomalení implementace 

procesu, kdy se navíc může situace na trhu změnit, či výchozí data ztratí svou aktuálnost.  

2.5. Strategické řízení 

,,V dnešní situaci, bychom si měli přiznat, že neexistuje jediná nejlepší struktura. Podoba 

strategických systémů řízení bude spíše vycházet z konkrétního strategického kontextu daného 

podniku.“
9
  

Strategické řízení je složitý proces, který je vnímán jako proces sladění vnitřních zdrojů 

a schopností podniku se změnami, jež probíhají v jeho okolí. Strategická analýza vyjadřuje 

důležitý kritický bod celého procesu strategického řízení. Analýza vnějšího okolí a současně také 

schopností a vnitřních zdrojů podniku umožňuje stanovit oblasti, které jsou pro podnik 

potenciálně atraktivní. Tyto příležitosti je třeba sledovat, a stávají se tak potenciálním středem 

zájmu, který předchází a provází další tvorbu strategických cílů. Proto je velmi důležité 

soustředit se na příležitosti, které se v celém procesu stávají klíčovou záležitostí. Pro úspěšnost 

podniku je podstatná schopnost svůj podíl na příležitostech získat. 

Strategie je tedy dlouhodobé určení směru organizace a rozsah jejích aktivit. Ideálně jsou 

zdroje organizace přizpůsobovány měnícímu se prostředí, v němž organizace působí – trhům, 

zákazníkům, očekáváním zainteresovaných stran. Efektivní stratég je člověk, který umí žít 

s protiklady. Podání strategie závisí na podání strategie jako modelu nebo plánu, který zobrazuje 

hlavní cíle organizace a hierarchii činností do jednoho celku. Jako základ procesu uvádí mnoho 

autorů právě model procesů, který vymezuje jeho rámec. V tomto bodě se autoři neshodují, 

ideální model strategického řízení tak zřejmě neexistuje, nicméně obecná shoda praví, že 

jednotlivé procesy v modelu by měly být uskutečňovány v logických a na sebe navazujících 

fázích.  

Keřkovský a Vykypěl (2006) dále strategické řízení upravují na několik na sebe 

navazujících kroků, které se neustále opakují. Začátek je v bodě, kdy je vymezeno poslání 

organizace, dále cíle, navazuje strategická analýza končící formulací možných variant řešení, 

následuje výběr nejvhodnějšího řešení, implementace do praxe a konečně kontrola průběhu 

realizace. 
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2.5.1. Strategie organizace 

Strategie je postup, jak dosáhnout stanovených strategických cílů a výsledného 

budoucího stavu. Celý proces dosahování cílů je ohraničen určeným posláním organizace, jejími 

zdroji, předpokládaným vývojem prostředí podniku, vizí a požadavky zainteresovaných stran. 

Dále pak existuje několik forem strategie, kdy může být formulována jako plán, koncepce, 

či záměr.
10 

 

Strategie je důležitá pro silné podniky působící na trhu. Znamená koncentraci sil 

a společné úsilí končící aktivním prodejem klíčových konkurenčních výhod. U služeb 

a konkrétně v hotelnictví takto vzniká organizovaný řetězec služeb, který zahrnuje vybrané 

produkty, jejich rezervaci, bezchybný pobyt a návrat domů.
11

 

2.5.2. Vize a mise 

I když v literatuře existuje mnoho různých pojetí toho, co mise a vize jsou, zde je mise 

chápána jednoduše jako základní smysl nebo důvod existence firmy. Vize je chápána jako 

budoucí, vzdálený stav, kterého chce firma dosáhnout.
12 

Správně a smysluplně definována mise firmu odlišuje od všech ostatních. Dle správně 

sestavené mise by mělo být na první pohled zřejmé, čím se firma zabývá. Pokud po přečtení mise 

firmy jednoznačně nedochází k pochopení, o kterou firmu se jedná, nebo čím se společnost 

zabývá, nebyla mise stanovena správně. Zatímco vize je spjata spíše s budoucností a dalším 

vývojem firmy, mise se zaměřuje spíše na současnost a má charakter chtěných způsobů chování 

firmy. Mise je také formulována obecněji, kdežto vize obsahuje relativně přesně vytyčené cíle. 

Dalším rozdílem je, že mise jako obecnější koncept může zůstat dlouhodobě neměnná, kdežto 

vize může být změněna – zejména v případě, je-li jí dosaženo. Mohou se také doplňovat, 

či překrývat, což nemusí znamenat problém, pokud má pro firmu daný koncept praktický přínos. 

Dále je nutné dodat, že ačkoliv se na první pohled jedná o pouhá slova, z pohledu strategického 

managementu a dlouhodobého vývoje firmy mají definice mise a vize velký význam. Jak 

se vyvíjí svět a s ním i firma, mění se také formulace misí a vizí, tedy výchozí formulace tvoří 
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předpoklady pro další, na ně navazující. Dále vymezují mantinely marketingové strategii, 

ovlivňuji a formulují firemní kulturu a jsou součástí korporátní identity, mají vliv na image firmy 

a další strategické aspekty strategie značky firmy. 

Vizi a misi lze charakterizovat jako ústavu, jíž se podřizují veškeré další zákony. Je 

to sice velmi obecná metafora, nicméně je zřejmé, že mnoho firem se navenek prezentuje 

způsobem, který zdaleka neodpovídá realitě. V tom případě se jedná pouze o prázdná slova, 

která nelze brát vážně; taková společnost rovněž nepochopila, co tyto pojmy znamenají, resp. 

měly by znamenat. Formulací těchto základních aspektů působnosti firmy se pak společnost 

musí řídit a zajistit, aby veškeré aktivity společnosti byly v jejím souladu, nikoliv rozporu.  

2.5.3. Nedostatky strategického řízení 

K nejčastěji vyskytujícím se nedostatkům strategického řízení je dle autorky Grasseové 

(2010) především neexistence systému strategického řízení. Autorka dále vnímá problém 

v nejednotné terminologii, kdy nejsou přesně specifikovány vztahy mezi přijímanými 

koncepcemi a strategiemi. Dokumenty, které mají být podkladem pro realizaci strategie, vykazují 

často mnoho metodologických nedostatků, zejména v úpravě kompetencí a zodpovědností, 

špatné definice cílů a ověřování jejich naplnění apod. Strašákem jsou projekty, které jsou často 

vytvořeny velmi precizně, avšak selhání stojí na straně realizace, kdy projekt v konečném 

důsledku skončí v šuplíku. Absence jakýchkoliv rozpočtů a reálného nastínění finanční 

náročnosti, investic či rozpočtových změn prakticky znemožňuje realizaci celého projektu. 

Kvalitně provedené analýzy, neodbornost pracovníků a špatný teoretický i praktický základ 

znalostí pro provádění těchto obsáhlých projektů mohou být také kamenem úrazu úspěšného 

strategického řízení.   
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3. Využití analýz k určení vhodné strategie  

V předchozí kapitole byly nastíněny možné analýzy, jaké lze v rámci analýzy okolí 

podniku provést. Tato část práce je zaměřena na praktické využití vybraných analýz, které jsou 

aplikovány v praxi. Dle výsledků analýz je nakonec určena vhodná strategii podniku. Úvodem 

této kapitoly je také představen zmiňovaný podnik, pro který je celá práce zpracovávána, jeho 

základní údaje a specifika. 

3.1. Představení organizace 

Analyzovaná organizace, pro níž je strategie vypracována, je horský hotel, který nese 

název Wellness hotel Pod Kyčmolem****. Jedná se o čtyřhvězdičkový hotel, který se nachází 

v chráněné krajinné oblasti Beskydy, v horské vesnici Horní Lomná. Komplex je zasazen v srdci 

Beskyd a okolní prostředí nabízí přírodu, relax a klid. Turistická oblast, která tento hotel 

specifikuje a je dále v textu zmiňována, se jmenuje Těšínské Slezsko.  

Hotel je v provozu od roku 2011. Jedná se o novostavbu spolufinancovanou z prostředků 

Evropské Unie pro regionální rozvoj. Od ledna roku 2011 je hotel členem asociace hotelů a 

restaurací a asociace kuchařů a cukrářů České Republiky a to. Objekt je bezbariérově přístupný 

a nekuřácký. 

Historie je poměrně krátká, neboť se jedná o novostavbu. Celý komplex vzniknul 

na místě chátrajícího areálu, který sloužil jako rekreační středisko pro zaměstnance Českých 

drah. Bývalý komplex byl nahrazen novým. Nový hotel nabízí ubytování v jednolůžkových a 

dvoulůžkových pokojích a apartmánech, disponuje také bezbariérovým pokojem a suitem. 

V hotelu je celkem 37 pokojů, které pojmou kapacitu 80 osob.  

3.1.1. Vlastnická struktura 

Vlastníkem subjektu je společnost KVADRO s.r.o. Tato společnost je v obchodním 

rejstříku zapsána již od roku 1991. Provozní činnost hotelu je její vedlejší činností. Primárně 

se tato firma zabývá jiným podnikatelským aktivitám, zejména stavebnictví, dopravě, opravám 

a elektrotechnice. Společnost vedou dva jednatelé, kteří jsou zároveň vlastníky. Ředitel hotelu 

byl jednateli jmenován a má na starost chod hotelu.  
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3.1.2. Portfolio služeb 

Kromě ubytovací činnosti provozuje hotel také činnost pohostinskou. V komplexu 

se nachází restaurace a pivnice. K dostání je zde také pivo Lomňan, které je produktem 

hotelového minipivovaru a kromě standardního světlého a tmavého ležáku jsou k dostání také 

sezónní speciály.  

Ubytovaní hosté i hosté zvenčí mohou dále využít služeb wellness centra. V suterénu 

komplexu se nachází rozsáhlá relaxační zóna, několik saun, bazén, vířivá vana, Knaippův 

chodník. Návštěvníci mají možnost využít dalších doprovodných služeb jako masáže, 

aromamasáže, sportovní masáže, masáže lávovými kameny, rašelinové zábaly, brusinkové 

zábaly, čokoládové či medové zábaly. V hotelových lázních jsou připraveny koupele pro hosty – 

solné nebo bylinkové.  

Pro aktivní návštěvníky jsou v areálu k zapůjčení horská kola, nově zde zavedli také 

možnost zapůjčení elektrokol. V prostorách budovy se dále nachází fitness centrum a bowling se 

dvěma dráhami. 

Hotel je uzpůsoben také pro návštěvníky s dětmi, uvnitř se nachází dětský koutek a venku 

dětské hřiště.  

Kromě relaxačních služeb jsou v hotelu také plně vybavené business prostory vhodné pro 

konání seminářů, konferencí či menších jednání. V hotelu jsou k dispozici dvě konferenční 

místnosti. Velký sál je zároveň jídelnou a disponuje kapacitou 80 míst, menší sál pojme 45 osob. 

Všechny místnosti jsou uzpůsobeny pro konání business mítinků, hotel nabízí také možnost 

kopírování, zapůjčení AV techniky a bezdrátový přístup k vysokorychlostnímu internetu. 

Samozřejmostí je zajištění cateringu a nápojového servisu. Kromě toho lze prostory využít pro 

konání rodinných oslav nebo svateb.  

Vedle těchto služeb nabízených jednotlivě jsou v nabídce hotelu také balíčky, které jsou 

pro zákazníky výhodné zejména proto, že sdružují více služeb najednou a jsou cenově 

dostupnější než služby kupované jednotlivě. Balíčky jsou určeny jak pro víkendové, tak 

vícedenní pobyty, pro páry, ženy či muže.  

3.1.3. Organizační struktura 

V hotelu je na hlavní pracovní poměr zaměstnáno 26 zaměstnanců. V restauraci 

a kuchyni jsou jako pomocná síla uplatňování také učni. Orientační organizační strukturu 

zobrazuje následující obrázek č. 3.1.  



- 25 - 

 

Obr. č. 3. 1. – Organizační struktura 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

3.2. Praktické využití externích analýz  

V této části kapitoly, která je věnována praktické aplikaci a využití externích analýz, jsou 

použity pouze vybrané analýzy. Patří mezi ně PESTLE analýza, která poskytuje souhrnný 

přehled o všech důležitých aspektech působících na podnik zvnějšku. Dále je to analýza 

životního cyklu odvětví, která díky získaným statistikám monitoruje vývoj trhu na poli 

cestovního ruchu, tedy návštěvnost oblasti a strukturu využívaných ubytovacích zařízení hosty. 

Poslední Porterova analýza představuje souhrnný přehled o konkurenci hotelu a jejím postavení 

na trhu, přehled o potencionální konkurenci, dále přináší informace o dodavatelích a definuje 

zákazníky podniku.   

3.2.1. Analýza PESTLE 

 Politické působení je velice široký pojem. V tomto bodě je možné se zabývat politikou 

na úrovni státu, tak také na úrovni krajů, okresů a obcí. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o specificky zaměřený horský hotel, v poměrně speciální oblasti, je tato část omezená pouze 

na politické působení na úrovni okresu a obce. Jedná se o politiku zejména v oblasti rozvoje 

cestovního ruchu v oblasti. Podpora ze strany strategických projektů není v turistické oblasti 

příliš valná, některé projekty jsou v oblasti poměrně úspěšné, jiné méně.   

Co se týče politiky turistické oblasti Těšínské Slezsko, funguje zde několik organizací, 

které zajišťují tzv. destinační strategie a akční plány turistické oblasti. Veškeré snahy mají vést 

ke zvýšení návštěvnosti oblasti a rozšiřování cestovního ruchu, zvyšování zaměstnanosti 

a životní úrovně obyvatel v turistické oblasti.  
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Rada cestovního ruchu pro Těšínské Slezsko má plnit funkci destinačního managementu 

pro danou oblast. To znamená zajistit destinační strategie a rozvoj oblasti, zvýšit návštěvnost 

oblasti, pozvednout příjmy z turistické činnosti a rovněž také zlepšovat zaměstnanost. Dle 

informací uvedených na webových stránkách rady sdružení také organizuje aktivity, připravuje 

produkty cestovního ruchu, podporuje zavádění moderních technologií do praxe – informační 

systémy, podporuje výstavbu infrastruktury apod. Je těžké určit, zda rada nějakým způsobem 

působí i nyní, na internetových stránkách jsou uvedeny dva až tři roky staré informace, 

facebookový profil této organizace jsou zahlcené letáčky a reklamami na restaurace a hotely 

v okolí.  Přesto se organizaci podařilo zrealizovat některé zajímavé projekty. Za zmínku stojí 

například Těšínské Slezsko Region Card, která je platná v místních sportovištích či turistických 

atrakcích, pohostinstvích apod. a poskytuje držitelům karty slevy.
13

 

Další institucí v okolí je Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Tato 

agentura rovněž zajišťuje celkovou strategii a funkci destinačního managementu rozvoje 

cestovního ruchu pro turistickou oblast Těšínské Slezsko. Konkrétní projekty jsou zaměřeny 

na bezbariérové přístupy pro cestovatele s handicapem nebo seznamují návštěvníky 

mikroregionu s historií oblasti a naučnými stezkami.
14

 

Co se týče obce, kde se hotel nachází, o turistických a dalších možnostech v této lokalitě 

mohou cestovatelé získat informace informačním centru, které se nachází v obci Dolní Lomná. 

Zde obec zřídila certifikované informační centrum.   

Ekonomické aspekty jsou popsány na úrovni okresu, resp. kraje. Podnik se nachází 

v Moravskoslezském kraji (MSK), který se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností. 

Situace samozřejmě souvisí také s kupní silou, která je logicky nižší než například ve 

Středočeském kraji. Od toho se také odvíjí cenová politika podniku. Autorka Palatková (2006) 

v tomto případě dává do souvislosti úroveň cen versus úroveň nabízených služeb vůči zahraničí, 

kdy poměr cena/kvalita služeb pro české klienty nebývá pro české klienty příznivý (například 

lyžování v Beskydech/lyžování v Alpách). Ve vztahu k nově nastupujícím destinacím se tak 

destinace v České republice, tedy i v Beskydech mohou stát pro domácí i zahraniční klienty při 

současné kvalitě služeb spíše dražší. 

                                                 
13

 RADA CESTOVNÍHO RUCHU. TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO: Produkty cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko 

[online]. Rada cestovního ruchu [10. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.tesinskeslezsko.cz/rubrika/produkty-

cestovniho-ruchu/  
14

 REGIONÁLNÍ RADA ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLÉM V TŘINCI. Regrada: Projekty  [online]. 

Regrada [10. 4. 2015]. Dostupné z:  http://www.regrada.cz/Projekty/default.aspx 
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Sociální působení, tedy kulturní a sociální aspekty. V každé oblasti mají tyto vlivy vliv 

na mentalitu obyvatelstva, jeho chování, sociální život a další aspekty kulturního a sociálního 

života. Oblast Těšínského Slezska je velice specifická, neboť se nachází na hranici tří 

historických území – Polska, Slovenska a České republiky. Kultura je zde po staletí ovlivňována 

několika rozmanitými specifiky a přesahuje i do dnešní doby. Hovoří se zde smíšeným nářečím, 

obyvatelé dodržují tradice a zvyky, pořádají tradiční folklorní festivaly, hody, ctí tradice a 

hodnoty. V oblasti je velice často možné potkat Poláky a prvky polské lidové kultury, ale také 

gastronomie. Tyto aspekty se zde prolínají a zasahují do běžného života.  

Lidé jsou zde více konzervativní, méně otevření novým věcem, zdrženliví, občas také 

nepřístupní, ale skromní a srdeční. Pochopení zdejšího obyvatelstva a jeho návyků má nesmírný 

vliv nejenom na vývoj podniku z hlediska získávání zákazníků, ale také z hlediska získávání 

zaměstnanců.  

Technologické působení, vlivy nových, či zastaralých technologií, úroveň technologické 

vyspělosti daného regionu, státu či světa. I když se jedná o oblast, která je v samotném cípu 

Těšínských Beskyd, pořád hovoříme o oblasti dobře dostupné jak z hlediska infrastruktury, 

inženýrských sítí, tak také televizního a radiového signálu, mobilního příjmu apod. S takovými 

aspekty zde rozhodně není problém, technologická vyspělost je v podniku vysoká, používají 

se elektronické systémy, výpočetní technika, veškeré moderní technologie pro komunikaci 

se zákazníkem, mezi zaměstnanci apod.  

Legislativní působení, souvisí s legislativou a jejím vlivem na podmínky, za jakých 

podnik musí fungovat. V dnešní době existuje nespočet institucí a úřednických subjektů, které 

mohou zkontrolovat chod podniku podnikajícího v oblasti cestovního ruchu resp. gastronomie 

a pohostinství a v ubytovacích službách. Nejznámější z institucí, které mohou provést kontrolu, 

jsou následující:  Nejvyšší kontrolní úřad, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská 

a potravinářská inspekce, Státní zdravotní dozor, Orgány veterinární správ, Živnostenské úřady, 

Státní požární dozor, Státní odborný dozor v oblasti bezpečnosti práce, Úřad práce, Finanční 

orgány, Česká národní banka, Metrologické orgány, Policie České republiky, Obecní (městská) 

policie, Státní energetická inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů, Zdravotní pojišťovny, 

Okresní zpráva sociálního zabezpečení, Správní úřady a obce při výkonu státní správy v oblasti 

nakládání s odpady a další.  
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Ekologické působení, otázka trvale udržitelného rozvoje, ekologická problematika 

a otázky jejího řešení jsou v podniku řešeny pouze na úrovni základního vyhovění požadavkům 

ze strany kontrolních orgánů. I když je podnik zasazen do horského prostředí a není nijak 

ekologicky nezávadný, nejedná se o tzv. ekohotel.  

3.2.2. Analýza životního cyklu odvětví 

Zpracovaná analýza sleduje míru růstu odvětví. Odvětvím je rozuměna návštěvnost 

hromadných ubytovacích zařízení **** klasifikace v oblasti MSK a počet návštěvníků v oblasti.  

Z dostupných statistických údajů získaných z portálu Českého statistického úřadu jsou 

zjištěny údaje pro MSK.  Míru růstu odvětví dokládají data o návštěvnosti MSK Díky poměrně 

přesným statistikám lze zjistit také strukturu navštívených ubytovacích zařízení.  

Z uvedených údajů vyplývá, že se návštěvnost MSK v posledních letech zvyšuje 

a navazuje tak na útlum z let 2008–2010. Kromě značného nárůstu návštěvnosti kraje v letech 

2011, 2012 a 2013 se zvyšuje také počet přespání hostů v hotelích **** klasifikace. Dle 

zjištěných údajů, které jsou zaznamenány v tabulce 3. 1., je nárůst počtu ubytování 

v hromadných ubytovacích zařízeních **** klasifikace v MSK téměř dvojnásobný. 

 

Tabulka č. 3. 1. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v MSK a rozdělení návštěvnosti 

podle klasifikace ubytovací kapacity (v letech 2007–2013) 

Rok Kraj 
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2007 Moravskoslezský 642,916 -  77,221 401,911 22,679 38,438 102,667 

2008 Moravskoslezský 640,128 -  73,642 396,721 22,932 41,735 105,098 

2009 Moravskoslezský 585,694  -  75,688  341,900  26,644  35,127  106,335  

2010 Moravskoslezský 527,380  -  83,220  237,016  16,244  29,044  101,906  

2011 Moravskoslezský 572,306  -  109,138  233,964  18,646  38,716  99,562  

2012 Moravskoslezský 607,265  -  126,907  253,576  21,679  38,179  94,689  

2013 Moravskoslezský 698,211  -  147,629  267,084  25,474  44,629  101,958  

ZDROJ: Vlastní zpracování. Prameny: statistiky www.czso.cz 

 

http://www.czso.cz/


- 29 - 

 

To, že se návštěvnost **** hotelů trvale zvyšuje, dokládá také následující graf č. 3.1. 

Tento graf vyznačuje celkovou návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v MSK a dále také 

návštěvnost hotelů **** klasifikace. Pozitivní je, že i přes hluboký pokles návštěvnosti MSK 

v roce 2010 se návštěvnost v ubytovacích zařízeních **** klasifikace oproti předchozímu roku 

zvýšila. V průběhu sledovaného období, tedy od roku 2007–2013 je možné sledovat navýšení 

ubytovaných hostů v ubytovacích zařízeních **** klasifikace, téměř dvojnásobně.  

 

Graf 3.1. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v MSK a zobrazení nárůstu počtu 

ubytování v hotelích **** klasifikace 

––

 

ZDROJ: Vlastní zpracování. Prameny: statistiky www.czso.cz 

 

Dvojnásobný nárůst počtu ubytovaných hostů v hotelích s klasifikací **** spočívá 

ve více než dvojnásobném navýšení těchto ubytovacích kapacit. Údaje popisuje následující 

tabulka, která sleduje počet ubytovacích kapacit v oblasti Těšínské Slezsko v letech 2007–2013.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ubytovaní hosté v MSK celkem 642 916 640 128 585 694  527 380  572 306  607 265  698 211  

Ubytovaní hosté v **** 

hotelech v MSK celkem 
77 221 73 642 75 688  83 220  109 138  126 907  147 629  

642 916 640 128 

585 694  

527 380  
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83 220  

109 138  

126 907  147 629  
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Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v MSK 

a podíl ubytovaných hostů v **** hotelích. V letech 2007-2013 

http://www.czso.cz/
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Tabulka dokládá, že počet **** hotelů se v oblasti zvýšil. V roce 2007 je v oblasti 

registrováno pouze 6 hotelů s klasifikací čtyř hvězd. Na konci roku 2013 je to již hotelů 15. 

Jedná se o jedinou klasifikační skupinu hotelů, která v posledních letech zaznamenala nárůst. 

Počet všech ostatních ubytovacích jednotek oproti tomuto trendu klesl. Jedná se o počet 

penzionů, hotelů ostatní klasifikace, kempů, chatových osad i zařízení jinde nespecifikovaných. 

Vývoj zpřehledňuje následující tabulka č 3.2. 

 

Tabulka 3. 2. Počet hromadných ubytovacích zařízení v oblasti Těšínské Slezsko s rozdělením dle klasifikací 

ubytování(v letech 2007–2013) 

  

Hromadná 

ubytovací 

zařízení 

celkem 

 

 

 
  v tom 

ostatní 

hromadná 

ubytovací 

zařízení  

celkem 

 

 

v tom 

  

hotely 

***** 

 

 

 

hotely 

**** 

 

 

 

ostatní 

hotely 

a pen- 

ziony 

 

 

kempy 

 

 

 

chatové 

osady a 

turistické 

ubytovny 

 

 

ostatní 

zařízení 

jinde 

nespeci- 

fikovaná 

 

 

2007 369 0 6 177 186 17 62 107 

2008 361 0 8 166 187 15 61 111 

2009 344 0 10 164 170 15 50 105 

2010 314 0 11 146 157 15 44 98 

2011 329 0 15 157 157 16 47 94 

2012 346 0 16 173 157 16 49 92 

2013 308 0 15 178 115 10 43 62 

ZDROJ: Vlastní zpracování. Prameny: statistiky www.czso.cz 

 

Ze zjištěných údajů vyplývá, že odvětví, tedy návštěvnost hromadných ubytovacích 

zařízení **** klasifikace v oblasti Moravskoslezského kraje a počet návštěvníků v oblasti, 

v posledních letech roste. S tímto trendem však v oblasti roste konkurence, na kterou je třeba brát 

ohled při tvorbě podnikové strategie.  

3.2.3. Porterova analýza 

Tato analýza je zaměřena na konkurenci podniku a to jak již existující, tak potenciální, 

dále na možné substituty, zákazníky a dodavatele. Těchto pět faktorů dohromady tvoří Porterovu 

analýzu pěti konkurenčních sil.  

http://www.czso.cz/
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3.2.3.1. Konkurence podniku 

Konkurenci podniku představují hotely v bližším i širším okolí hotelu. Nejedná se pouze 

o konkurenci na českém trhu, neboť podnik se nachází v příhraničí. Jako konkurenční subjekty 

jsou vnímány také objekty na území Polska a Slovenska.  

 Management hotelu považuje za svou největší konkurenci horské hotely v přírodě 

s možností wellness a doprovodnými odpočinkovými službami. Hotely si vzájemně konkurují 

jak cenou, tak i úrovní poskytovaných služeb a jejich kvalitou. Tato část analýzy porovnává 

oblíbenost hotelů dle recenzí hostů na veřejně dostupných internetových portálech vůči cenám. 

Oblíbenost u recenzentů je chápána jako úroveň kvality poskytovaných služeb, v případě 

oblíbenosti a kladného hodnocení zákazníků je kvalita poskytovaných služeb na dobré úrovni. 

Co se týče cenového srovnání, nejsou porovnávány všechny služby v hotelu, ale obecně 

nejoblíbenější balíček klientů ve sledovaném hotelu vůči podobným balíčkům v konkurenčních 

hotelích. 

Z hlediska porovnání úrovně služeb ve všech hotelích je velmi složité určit, která 

organizace vyčnívá nad ostatními a je proto zákazníky dlouhodobě upřednostňována. Každá 

z organizací se snaží starat o svou klientelu co nejlépe a hlavně si ji také udržet. Pro zjištění 

chování jednotlivých zařízení vůči zákazníkům je použit sběr dat z oblasti veřejných recenzí 

dostupných na internetu.  

Je zřejmé, že tyto recenze jsou obecné, mohou být také manipulovatelné a neobjektivní. 

Nicméně jsou na internetu takto uvedeny a řada dalších zákazníků z uvedených informací může 

při výběru svého pobytu v Beskydech vycházet. Proto je i přes ne zcela objektivní výsledek 

vhodné zjistit, jaké je veřejné mínění v souvislosti s konkurencí.  

Sběr informací je proveden ze serveru Google recenze, sociální sítě Facebook 

a rezervačního systému booking.com. Při hodnocení pořadí jednotlivých hotelů je brán v úvahu 

počet recenzentů, který se u jednotlivých hotelů liší, i jednotlivá hodnocení, která jsou 

zprůměrována. Veškeré výpočty jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Seřazení hotelů dle recenzí zákazníků získaných z portálů Google recenze. Hotely jsou 

seřazeny dle nejlepšího hodnocení recenzenty. Stupnice možného hlasování je od 1–5. Wellnes 

hotel Pod Kyčmolem**** se umístil na jedenáctém místě z možných devatenácti. U čtyř hotelů 

nebylo možné zjistit recenze pro jejich nízký počet a tedy nulovou vypovídací hodnotu. Pořadí 

demonstruje následující tabulka č. 3.3.   
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Tabulka č. 3.3. Pořadí hotelů dle hodnocení klientů na portálu Google recenze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování. Prameny: www.google.com 

  

 Následující seřazení hotelů dle recenzí zákazníků vychází z informací získaných 

ze sociální sítě Facebook, konkrétně ze stránek každého hotelu, kde je umožněno hlasování 

na škále od 1–5. Hotely jsou seřazeny dle nejlepšího hodnocení recenzenty. Wellnes hotel Pod 

Kyčmolem zde skončil na předposledním místě z devatenácti hodnocených hotelů. U čtyř hotelů 

nebylo možné zjistit recenze pro neexistující profil na této sociální síti a tedy nemožnost 

hlasování. Výsledky shrnuje tabulka č. 3.4.  

 

 

 

 

 

umístění hotel území 

1 Hotel Lanterna **** CZ 

2 Hotel Sepetná *** CZ 

3 Hotel Koczierz PL 

4 Hotel Horal *** CZ 

5 Hotel Soláň **** CZ 

6 Hotel Troyer **** CZ 

7 Hotel Bahenec *** CZ 

8 Hotel Ondrášův Dvůr *** CZ 

9 Hotel Gołębiewski PL 

10 Hotel Diery Vrátná *** SK 

11 Wellness Hotel Pod Kyčmolem CZ 

12 Hotel Excelsior CZ 

13 Hotel Tatra a Spa CZ 

14 Hotel Stok SK 

15 Hotel Beltine *** CZ 

16 Hotel Diament Ustroň PL 

17 META resort PL 

18 Hotel Kempa *** CZ 

19 Hotel Junior Jasná *** SK 

20 Hotel Čeladenka **** Nehodnoceno 

21 Hotel Bránica Jasná *** Nehodnoceno 

22 Hotel Boboty Vrátná *** Nehodnoceno 

23 Hotel Husárik **** Nehodnoceno 
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Tabulka č. 3.4. Pořadí hotelů dle hodnocení klientů na portálu Facebook   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování. Prameny: www.facebook.com 

 

Následující seřazení hotelů vychází dle recenzí zákazníků z rezervačního portálu 

booking.com. Tento portál je z hlediska získaných recenzí nejvěrohodnější. Recenzovat 

a hodnotit hotel mohou pouze registrovaní uživatelé, kteří prostřednictvím portálu rezervovali 

pobyt v daném hotelu. Po uskutečnění pobytu mohou hosté hotel hodnotit. Velkou nevýhodou 

však je, že velká část hotelů v tomto systému není žádným způsobem evidována, takže chybějí 

údaje pro srovnání. Celkem 6 hotelů včetně hotelu Pod Kyčmolem tak bohužel nebylo možné 

pomocí tohoto serveru hodnotit. Hodnoticí škála je 1–10. Výsledné pořadí shrnuje tabulka č. 3.5.  

 

 

 

 

pořadí hotel území 

1 Hotel Junior Jasná *** SK 

2 Hotel Čeladenka **** CZ 

3 Hotel Ondrášův Dvůr *** CZ 

4 Hotel Bahenec *** CZ 

5 Hotel Horal *** CZ 

6 Hotel Troyer **** CZ 

7 Hotel Kempa *** CZ 

8 Hotel Lanterna **** CZ 

9 Hotel Soláň **** CZ 

10 Hotel Excelsior CZ 

11 Hotel Sepetná *** CZ 

12 Hotel Beltine *** CZ 

13 META resort PL 

14 Hotel Stok PL 

15 Hotel Gołębiewski PL 

16 Hotel Boboty Vrátná *** SK 

17 Hotel Diament Ustroň CZ 

18 Wellness hotel Pod  Kyčmolem**** CZ 

19 Hotel Bránica Jasná *** SK 

20 Hotel Tatra a Spa Nehodnoceno 

21 Hotel Koczierz Nehodnoceno 

22 Hotel Diery Vrátná *** Nehodnoceno 

23 Hotel Husárik **** Nehodnoceno 
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Tabulka č. 3.5. Pořadí hotelů dle hodnocení klientů na portálu Booking.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování: Prameny: booking.com 

 

Z této analýzy oblíbenosti hotelu u zákazníků vychází sledovaný subjekt Wellnes Hotel 

Pod Kyčmolem vůči konkurenci v mírném závěsu. Jak je také uvedeno na začátku kapitoly, 

i když údaje na všech portálech nejsou 100% pravdivé, mohou z nich při svém rozhodování 

vycházet další potencionální klienti. Je tedy vhodné stav recenzí vlastního hotelu a nejbližší 

konkurence sledovat a snažit se získávat co nejlepší hodnocení spokojených hostů. Neméně 

důležité je také získávání negativních recenzí nespokojených klientů, a to pro další zkvalitňování 

služeb v hotelu. Vhodná motivace zákazníků k hodnocení na těchto portálech je zde určitě na 

místě.  

Druhá část této podkapitoly je věnována cenové politice sledované organizace vůči 

ostatním konkurenčním subjektům. Zákazník se samozřejmě orientuje nejenom podle úrovně 

pořadí hotel území 

1 Hotel Troyer **** CZ 

2 Hotel Čeladenka **** CZ 

3 Hotel Horal *** CZ 

4 Hotel Sepetná *** CZ 

5 Hotel Kempa *** CZ 

6 Hotel Diery Vrátná *** SK 

7 Hotel Excelsior CZ 

8 META resort PL 

9 Hotel Beltine *** CZ 

10 Hotel Gołębiewski PL 

11 Hotel Stok PL 

12 Hotel Bránica Jasná *** SK 

13 Hotel Junior Jasná *** SK 

14 Hotel Diament Ustroň PL 

15 Hotel Husárik **** SK 

16 Hotel Boboty Vrátná *** SK 

17 Hotel Lanterna **** Nehodnoceno 

18 Hotel Soláň **** Nehodnoceno 

19 Hotel Bahenec *** Nehodnoceno 

20 Hotel Ondrášův Dvůr *** Nehodnoceno 

21 Hotel Tatra a Spa Nehodnoceno 

22 Hotel Koczierz Nehodnoceno 

23 Wellness hotel Pod Kyčmolem **** Nehodnoceno 
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poskytovaných služeb, ale také podle ceny. Management analyzovaného hotelu sleduje ceny 

konkurence zejména u oblíbeného balíčku klientů s názvem JARO-LÉTO. Tento balíček 

obsahuje včetně ubytování na dvě noci pro dvě osoby také polopenzi a volný vstup do 

hotelového wellness centra a další doprovodné služby. Balíčky ostatních hotelů, se kterými je 

tento srovnávám, jsou obdobné. Vždy zahrnují ubytování, stravování nejčastěji formou 

polopenze, případně další doprovodnou službu. Cenové srovnání je uvedeno v následující 

tabulce 3.6. 

 

Tabulka č. 3. 6. Srovnání cen balíčků služeb a jejich výčet  

Hotel 

Obsah balíčku – zahrnuje vždy 

ubytování, polopenzi a níže 

uvedenou službu cena/os/noc 

Hotel Diery Vrátná *** -  594 

Hotel Junior Jasná *** procedura 735 

Hotel Tatra a Spa procedury 995 

META resort -  1033 

Hotel Diament Ustroň nápoje 1036 

Hotel Excelsior sportovní program 1050 

Hotel Husárik **** bazén, fitness 1073 

Hotel Čeladenka **** -  1122 

Hotel Sepetná *** kredit 600 1195 

Wellness hotel Pod Kyčmolem**** wellness 1195 

Hotel Kempa *** masáž 1210 

Hotel Soláň **** -  1230 

Hotel Ondrášův Dvůr *** masáž, zábal 1245 

Hotel Stok -  1300 

Hotel Troyer **** masáž 1530 

Hotel Bránica Jasná *** -  1552 

Hotel Bahenec *** koupel 1675 

Hotel Koczierz animační program 1684 

Hotel Horal *** -  1690 

Hotel Beltine *** -  1745 

Hotel Lanterna **** polopenze 1850 

ZDROJ: Vlastní zpracování  

 

 Co se týče cenového srovnání, dle tabulky je možné porovnat, že sledovaný subjekt 

Wellness Hotel Pod Kyčmolem, cenově ostatním subjektům konkuruje. Na úrovni 

čtyřhvězdičkových hotelů se jedná o třetí cenově nejdostupnější hotel. S cenovou dostupností 
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jsou na tom ale hůře tříhvězdičkové hotely, v nichž pobyt dle porovnání vychází cenově dráž a 

zároveň nejsou služby poskytovány v takovém rozsahu. Podle hodnocení a recenzí jsou však tyto 

hotely poměrně dobře hodnoceny recenzenty i přes vyšší cenu za poskytované služby, logicky 

tak vyplývá, že poskytované služby dosahují vyšší úrovně.  

 Co se tedy týče porovnání konkurence u čtyřhvězdičkových hotelů, dle zjištěných 

informací jsou největšími konkurenty zkoumaného hotelu Hotel Soláň, Hotel Lanterna, Hotel 

Troyer. Přestože jsou tyto tři hotely cenově mnohem méně výhodné, dosahují lepšího hodnocení 

na všech zjišťovaných recenzních portálech. Naopak hotely Husárik a Čeladenka jsou cenově 

výhodnější, ale jejich hodnocení na veřejných recenzních portálech je horší než u hotelu Pod 

Kyčmolem. U těchto hotelů je tedy pravděpodobně hotel Pod Kyčmolem na lepší úrovni, co se 

týče poskytovaných služeb.  

 Z tříhvězdičkových hotelů, které hotelu Pod Kyčmolem konkurují zejména úrovní 

a kvalitou poskytovaných služeb, patří následující: Hotel Ondrášův dvůr, hotel Bahenec, Hotel 

Horal. Cena je v těchto zařízeních jednoznačně vyšší, zároveň ale dosahují lepšího hodnocení 

na všech zjišťovaných recenzních portálech. Tříhvězdičkové hotely Sepetná a Vrátná předběhly 

hotel Pod Kyčmolem v cenové nabídce, ale také v kvalitě nabízených služeb, neboť jsou oba 

hotely na dostupných portálech hodnoceny lépe než zkoumaný subjekt. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o tříhvězdičkové subjekty, tedy ještě o klasifikační stupeň nižší certifikační úroveň, 

považuji za nezbytné tyto subjekty překonat zejména v oblasti kvality poskytovaných služeb 

s následnou úpravou cen.  

 Za průměrné a nepříliš ohrožující lze ze strany konkurence ceny a kvality dodávaných 

služeb považovat hotely Tatra SPA, Hotel Diament, hotel Excelsior, Hotel Stok, hotel Koczierz, 

Hotel Jasná***, Kempa*** a hotel Beltine***. Zjištěné údaje shrnuje následující tabulka č. 3.7.  

 

 

Tabulka č. 3.7. Porovnání hotelů z hlediska kvality poskytovaných služeb a ceny vůči hotelu Pod Kyčmolem  

**** hotely Hodnocení Hotel preferuje strategii 

Hotel Soláň Vyšší cena, ale vyšší hodnocení Důraz na kvalitu 

Hotel Lanterna Vyšší cena, ale vyšší hodnocení Důraz na kvalitu 

Hotel Troyer Vyšší cena, ale vyšší hodnocení Důraz na kvalitu 

Hotel Husárik Nižší cena, ale nižší hodnocení Cenová strategie 

Hotel Čeladenka Nižší cena, ale nižší hodnocení Cenová strategie 
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*** hotely Hodnocení Hotel preferuje strategii 

Hotel Sepetná Nižší cena, ale vyšší hodnocení Důraz na kvalitu i cenu 

Hotel Vrátná Nižší cena, ale vyšší hodnocení Důraz na kvalitu i cenu 

Hotel O. Dvůr Vyšší cena, ale vyšší hodnocení Důraz na kvalitu 

Hotel Bahenec Vyšší cena, ale vyšší hodnocení Důraz na kvalitu 

Hotel Horal Vyšší cena, ale vyšší hodnocení Důraz na kvalitu 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

  

 Dle zjištěných údajů vyplývá, že největší konkurencí jsou tříhvězdičkové hotely Sepetná 

a Vrátná, které dominují cenovou nabídkou i kvalitou poskytovaných služeb. 

Z čtyřhvězdičkových hotelů jsou největšími konkurenty hotel Soláň, Lanterna a Troyer, které se 

snaží konkurenci porážet úrovní poskytovaných služeb a ne pouze cenovým bojem, což je 

z dlouhodobého hlediska správná cesta ke zvýšení podílu na trhu.  

3.2.3.2. Potencionální konkurence a substituty 

Oblast Těšínských Beskyd je značně populární v možnostech vybudování 

čtyřhvězdičkových hotelů. V posledních šesti letech v oblasti jejich počet stoupl téměř 

trojnásobně. Nezvýšil se pouze počet ubytovacích zařízení, ale také počet návštěvníků této 

turistické oblasti. Nabízená kapacita ubytovacích míst je více než dostatečná pro pokrytí 

poptávky.  

Vstup dalších poskytovatelů ubytovacích a dalších doprovodných služeb na úrovni **** 

hotelů je dle zjištěných údajů využití dosavadních kapacit odrazující. Situaci demonstruje 

tabulka č. 3. 8., která znázorňuje využití kapacit ubytovacích zařízení **** kategorie v MSK. 

Dle zjištěných výsledků vyplývá, že kapacita ubytovacích zařízení v MSK byla v předloňském 

roce 2013 i přes nárůst příjezdů do této oblasti využitá pouze z 30,09 %. Ve sledované turistické 

oblasti Těšínské Slezsko byla veškerá kapacita ubytovacích zařízení využitá rovněž z 30,07%.  

V odvětví cestovního ruchu, kde mimo jiné záleží také na ročním období a dnech 

v týdnu, je také nutné zohledňovat sezónnost obsazení ubytovacích kapacit. I přesto je však 

zřejmé, že nabídka ubytovacích služeb v oblasti značně převyšuje poptávku, což by mělo 

zamezit vstupu potenciálních konkurentů na trh. Podrobný výpočet je uveden v příloze č. 2.  
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Tabulka č. 3. 8. – Využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení **** kategorie v MSK, v turistické oblasti 

Těšínské Slezsko a podíl přenocování v **** hotelích na celkovém počtu přenocování v MSK (2013) 

Turistické regiony 

Kapacita hromadných ubytovacích  

zařízení k 31. 12. 2013 
Počet přenocování 

pokoje lůžka celkem 

Moravskoslezský kraj 1,312 2,576 282,880 

Těšínské Slezsko 678 

 
1,333 146,317 

Potenciální počet přenocování v celém MSK  940,240 

Potencionální počet přenocování Těšínské Slezsko  486,545 

Využitá kapacita MSK     30,09% 

Využitá kapacita Těšínské Slezsko     30,07% 
Podíl přenocování v **** hotelích v Těšínské Slezsku na celkovém počtu 

přenocování v MSK 54,72% 
ZDROJ: Vlastní zpracování. Prameny: statistiky www.czso.cz. Podrobný výpočet je uveden v příloze č. 2  

 

Případným nově příchozím subjektům dále komplikuje situaci fakt, že se celá oblast 

Těšínské Beskydy nachází v CHKO Beskydy, pro kterou platí přísnější podmínky. Veškeré 

stavby podléhají přísnějším normám a musí být v souladu se Správou CHKO. Je nutné také 

dodržet určitě architektonické zásady, což má vliv na konečný vzhled objektu, který nemusí být 

vždy v souladu s investorovou představou. 

Co se týče substitutů, neboli nahraditelných produktů, jedním ze základních specifik 

služeb je právě jejich jedinečnost a vztah k poskytovateli. Správná cesta k získání zákazníků 

a hlavně jejich udržení tedy spočívá v kvalitě a diferenciaci poskytovaných služeb. Substituce je 

tedy v této oblasti spatřována spíše v materiální základně k poskytovaným službám, která je 

zákazníky subjektivně hodnocena a dále v ceně.  

3.2.3.3. Zákazníci 

Hotelovými zákazníky jsou hosté se specifickými rysy. Jedná se převážně o klientelu 

hledající klid, odpočinek a relax, obrazně řečeno tzv. na konci světa. Hosté si chtějí odpočinout 

od civilizace, běžného denního shonu, aglomerace, průmyslu i práce. Beskydy kromě toho všeho 

nabízí také možnosti různých sportovních aktivit, jako cyklistika, turistika, zimní sporty – 

lyžování, běžky apod.  

Cílovou skupinou jsou zejména rodiny s dětmi a páry všech věkových kategorií. 

Nejčastějšími zákazníky jsou obyvatelé Ostravska a okolí, kteří přijíždějí za odpočinkem 

http://www.czso.cz/
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a relaxem. Značnou část hotelových hostů tvoří Poláci a rezidenti z Prahy, Brna a okolí. 

Orientační strukturu zákazníků vyznačuje graf č. 3. 2.  

Skupiny, na které hotelový management dlouhodobě soustředí, jsou právě rodiny s dětmi 

a páry, či menší skupiny. Pro zaplnění kapacit v dnech od pondělí do čtvrtku je pak zájmem 

hotelového managementu pořádání kongresů pro firemní účely. Dle slov provozní hotelu se snaží 

vyvarovat hlučným akcíme a akcím náročným na kapacitu – svatby, oslavy.  

 

Graf č. 3.2. Struktura zákazníků hotelu dle trvalého bydliště  

 

3.2.3.4. Dodavatelé 

 Co se týče dodavatelů, zde je pro hotel situace zjednodušena, neboť majoritním 

dodavatel je nejmenovaná společnost, která dokáže pokrýt téměř všechny dodávky do hotelu 

týkající se potravin, hygienických potřeb apod. Odběratel zde není nijak zásadně ovlivněn.  
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3.3. Praktické využití interních analýz  

K využití interních analýz k rozboru podniku zevnitř je použita analýza SWOT, která 

poskytuje souhrnný přehled o nejvýznamnějších silných a slabých stránkách podniku, o jeho 

příležitostech a ohroženích. Dále je to metoda BSC, která má za úkol nastínit, v jaké pozici 

se nachází stěžejní produkt sledované organizace.   

3.3.1. SWOT analýza 

Údaje do SWOT analýzy poskytl management hotelu. Jedná se tedy o poměrně přesný 

výčet vnímaných kladů a záporů v oblasti silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. 

K jednotlivým specifikacím jsou přiděleny body, dle míry důležitosti měřeného aspektu. 

Nejdůležitější parametr je hodnocen desíti body. Dle udělených bodů a jejich vzájemného 

odpočtu je dále stanovena doporučená strategie. Souhrnný přehled poskytuje tabulka č. 3. 7. Celý 

výpočet je uveden v příloze č. 3. 

 

Tabulka č. 3. 7. – Syntéza výsledků SWOT analýzy a interpretace výsledku 

Silné stránky + Slabé stránky - 

- Hojně využívané víkendové pobyty a pobyty o 

státních svátcích   

- Možnost a přístup do wellness přímo v hotelu 

- Vlastní hotelový minipivovar  a domácí piv 

- Nově postavený hotel 

- Stálí a vracející se klienti 

- Slabé využití pobytů v pracovních dnech  

- Slabé využití pobytů v období listopad, 

leden,duben  

- Komplikovaná dispozice hotelu – umístění 

bowlingu, chybějící sál pro pořádání akcí, 

nemožnost zvládnutí více akcí najednou, 

nízká kapacita kuchyně  

- Slabá komunikace produktu  

Příležitosti + Ohrožení - 

- Jedinečné okolí, klid a příroda  

- Místní kultura, folklor, tradice 

- Možnost získávání surovin od místních 

dodavatelů  

- Získání náročných zákazníků a jejich udržení 

- Navázání nové spolupráce se subjekty cestovního 

ruchu  

- Konkurenční hotely  

- Dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců  

- Odlišné preference zákazníků  

- Nový hotel, a tedy konzervativní reakce 

nových návštěvníků  
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Silné stránky       Slabé stránky 

- ofenzivní strategie    4,1 +  - strategie spojenectví 

                          4,9 - 

 4,4 +         0,7 +   

  

             0,5 + 

Příležitosti – defenzivní strategie 

 

        3,4 - 

Ohrožení – strategie úniku 

 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování  

 

Z výsledků získaných z analýzy vyplývá, že v podniku převažují silné stránky 

a příležitosti nad stránkami slabými a nad ohroženími. Jako doporučená strategie je v této 

analýze stanovena strategie ofenzivní. Její náplní je diverzifikace všech možných rizik a důraz 

na vyrovnaný rozpočet. Firma se orientuje na odběratele a dodavatele. V úrovni poskytovaných 

služeb se chce stát vyhledávaným komplexem s nárůstem počtu pobytů přes týden a ve slabších 

měsících listopadu, lednu a dubnu. Dalším specifikací je zvýšit počet přenocování za měsíc 

z dosavadních 800 na 1000 a dále alespoň jednou týdně zorganizovat firemní akci, školení nebo 

seminář. 

3.3.2. Portfolio analýza 

Zpracovaná analýza sleduje míru růstu odvětví a podíl daného podniku na trhu. Odvětvím 

je zde chápána návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v oblasti, sledovaný obor je 

nabídka pobytů resp. pobytových balíčků. Výchozí informace pro sestavení matice jsou získány 

ze statistik ČSÚ a dále z informací zjištěných v předešlé kapitole – přesněji z informací 

získaných o konkurenci.  
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Sledovanou oblastí je opět turistická oblast Těšínské Slezsko. Období, ze kterých zjištěná 

data pochází, se vztahuje k letům 2012–2013.  

Co se týče prodejů pobytů, jejich prodej v roce 2013 oproti roku 2012 vzrostl o 15,29 %.  

Hotel je dále porovnáván vůči dalším 15 **** hotelům, které se v oblasti nachází.  Podíl 

sledovaného hotelu vůči celkovým prodejům v této oblasti je 5,69 %.  

Analýza dále hodnotí největší konkurenty podniku, k nimž byly zařazeny čtyři hotely 

zjištěné jako nejvýznamnější konkurence v předchozí podkapitole. Jsou jimi hotel Soláň****, 

Čeladenka****, Troyer**** a Lanterna****. Tyto hotely tvoří 27,29 % podíl na celkových 

prodejích pobytů v celé sledované turistické oblasti Těšínské Slezsko – tzn. vůči dalším 11**** 

hotelům. Veškeré údaje obsahuje níže uvedená tabulka č. 3. 9., podrobný výpočet je uveden 

v příloze č. 4.  

 

Tabulka 3.9. Vstupní údaje pro analýzu portfolia podniku 

Obor 

Prodeje všech podniků prodej podniku v 

analyzovaném roku 

2013 

Prodej největších 

konkurentů v 

analyzovaném roku 

2013 minulý rok 2012 
analyzovaný rok 

2013 

Pobyty 174,877,846 201,624,826 11,472,000 55,027,200 

Míra růstu trhu 15.29% 
    Podíl na trhu 

 
5.69% 

    Podíl největších konkurentů 27.29% 
     

ZDROJ: Vlastní zpracování. Prameny: statistika www.czso.cz  

 

 Zjištěné údaje jsou dále graficky znázorněny, viz Graf. č. 3. 2. Na horizontální ose je 

znázorněn podíl analyzovaného hotelu na trhu, který činí 5,69 %. Vertikální osa znázorňuje míru 

růstu trhu, která činí 15,29 %. Z parametrů grafu tak vyplývá, že nabízený produkt v námi 

sledovaném subjektu patří do skupiny hvězdy. Je tedy tahounem a zdrojem příjmů, nicméně 

spadá do odvětví, které vyžaduje neustálé obměny a přizpůsobování požadavkům trhu, stejně 

jako zvyšování kvality produktu. Pokud se má tento produkt udržet na úrovni hvězdy, tedy místě, 

které generuje nejvyšší zisky a rovněž je hlavním nabízeným produktem, je nutné se na tento fakt 

soustředit.  
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Graf č. 3. 2. Matice BCG řešeného příkladu 

 

 

3.4. Shrnutí výsledků analýz 

V této části práce jsou shrnuty zjištěné poznatky ze všech provedených analýz 

a sestavena strategie odpovídající cílům sledované organizace.  

3.4.1. Analýza životního cyklu odvětví 

První analýza věnována životnímu cyklu v odvětví, tedy návštěvnosti oblasti, naznačuje, 

že se odvětví nachází ve fázi růstu. Návštěvnost celé turistické oblasti v posledních letech roste, 

stejně jako návštěvnost ubytovacích zařízení s klasifikací ****. Ve fázi růstu je typický 

intenzivní boj mezi konkurenty, náklady v této fázi často převyšují plánované obraty a tlaky 

na snižování cen tak snižují zisky pod původně stanovenou úroveň.  

Opatřením je zde zaměření na specifickou část trhu, jejíž potřeby chce podnik uspokojit a 

upevnit si tak svou pozici. Stěžejní je vytvořit základ pro přežití v následujících etapách, zároveň 

ale profitovat na rostoucím trhu. V případě intenzivní konkurence je důležitý nejenom tlak 

na cenu, ale také tlak na neustálé zvyšování kvality služeb, tedy zvýšení tržního podílu podniku a 

dalšího pronikání na nové trhy. Rostoucí odvětví může přilákat „inovátory“, a proto je důležité 
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neustále upevňovat pozici rozvojem specifických dovedností a získáním vysokého počtu stálých 

zákazníků a tudíž vytvořením vstupních bariér do odvětví.
15

  

Palatková (2006) v této fázi za nejvhodnější považuje strategii vedoucího postavení 

v nákladech, tzn. cenách, společně s vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Dále diferenciační 

strategii, tedy exklusivitu a dále strategii zaměření tedy soustředění na specifické produkty pro 

speciální segmenty.  

3.4.2. Analýza pěti konkurenčních sil 

Analýza pěti konkurenčních sil zejména analýza konkurence vypovídá o intenzivním 

konkurenčním boji v dané podnikatelské aktivitě v dané oblasti. Největšími konkurenty jsou 

stanoveny horské hotely se stejnou klasifikací, tedy **** hotely, i s nižší klasifikační třídou než 

sledovaný subjekt, tedy *** hotely. Z analýzy dále vyplývá, že i přes vyšší ceny poskytovaných 

služeb jsou ostatní konkurenční hotely u hostů velmi oblíbené a na dostupných internetových 

portálech pozitivně hodnocené. Je tedy nezbytné soustředit se nejenom na cenu, ale také na 

kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb. Tím pádem také na reputaci a publicitu. 

Na základě analýzy zákazníků, z nichž největší podíl tvoří zákazníci z městských 

aglomerací z celé České republiky, dále také ze Slovenska a Polska, vyplývá, že je zájem o 

vícedenní pobyty a balíčky, zejména víkendové. Cílovou skupinou jsou zejména rodiny s dětmi a 

páry všech věkových kategorií, kteří hledají klid a odpočinek.  

Opatřením je v této oblasti neustálá nabídka pro tyto cílové skupiny, zvýhodněné pobyty 

pro rodiny s dětmi a páry, nabídka odpovídajících doplňkových služeb a hlavně vhodná 

komunikace nabídek a služeb.  

3.4.3. SWOT analýza 

Z výsledků získaných z analýzy vyplývá, že v podniku převažují silné stránky 

a příležitosti nad stránkami slabými a nad ohroženími. Podnik má tak potenciál dále se rozvíjet.  

Jako doporučená strategie je v této analýze stanovena strategie ofenzivní. Její náplní je 

diverzifikace všech možných rizik a důraz na vyrovnaný rozpočet. Firma se orientuje 

na odběratele a dodavatele. V úrovni poskytovaných služeb se chce stát vyhledávaným 

komplexem. Důraz je kladen na vykrytí hluchých obdobích, zejména přes týden a ve slabších 
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měsících lednu, dubnu a listopadu. Dále je také záměrem zvýšit zájem firem o využití 

konferenčních prostor hotelu pro pořádání firemních akcí, a to hlavně v pracovních dnech.  

3.4.4. Portfolio analýza 

Portfolio analýza stanovuje jako hlavní produkt nabídku pobytových balíčků. Tento 

produkt se nyní nachází ve vhodné pozici hvězdy a je tedy tahounem a největším zdrojem 

příjmů.  

Strategií pro udržení pozice nabídky pobytových balíčků je jejich neustálé 

přizpůsobování poptávce, zjišťování spokojenosti zákazníků, sledování konkurence a zvyšování 

kvality produktu. Při vysokém růstu trhu vyžadují také snahy udržet produkt v dané pozici 

vysoké náklady.
16

 

3.5. Určení vhodné strategie 

Úspěšná formulace strategie by v konečném důsledku měla vycházet z toho, čeho chce 

firma dosáhnout. Nejčastěji se jedná o dosažení konkurenční výhody. Každá konkurenční 

výhoda je však krátkodobá, protože bystří konkurenti chtějí své soupeře následovat. Proto není 

určení strategie jednorázovou záležitostí. I když lze nyní vycházet z aktuálně zjištěných údajů, 

pořád se jedná o strategii založenou na analýzách. Strategie by také měla být vytvářena 

subjektivně, tedy založená na intuici. Logicky vyplývá, že podnik musí neustále vyvíjet nové 

formy konkurenční výhody a neustále se posunovat kupředu, aby se mu konkurenční výhoda 

„nevypařila“ před očima a soupeři jej nepředběhli.  

Dle zjištěných údajů vyplývá, že by měl hotel ideálně implementovat následující 

strategii: Strategie ofenzivní. Dílčími úkoly této strategie jsou následující: 

 Důraz na zákazníka, zjišťování potřeb cílové skupiny a přizpůsobení nabídky. 

Zjišťování spokojenosti zákazníků. Zvyšování kvality poskytovaných služeb.  

 Zvýšení prodejů pobytových balíčků – zaměření na pobyty, zvýšení zájmu 

o pobytové balíčky, vykrytí slabších měsíců – leden, duben, listopad. 

 Zaměření nabídky na pořádání firemních akcí – školení, konference apod. během 

pracovního týdne.  

Strategické cíle hotelu: 
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 Zvýšení kvality poskytovaných služeb – získání 50 kladných referencí 

na Facebooku a Googlu nebo e-mailem. 

 Zvýšení počtů firemních akcí v hotelu – jednou týdně. 

 Zvýšení počtů pobytů ze současných 800 na 1000 pobytů/měsíc. 

 Zvýšení návštěvnosti ve slabých měsících (listopad, leden, duben) a v pracovním 

týdnu o 50 % dosavadní návštěvnosti. 
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4. Implementace vybrané strategie 

Na základě závěrů z provedených analýz a určené strategie jsou v této kapitole 

rozebírány jednotlivé dílčí úkoly a taktické operace naplňující cíle strategie. Ty odpovídají 

misím a vizi organizace, které jsou rovněž uvedeny v podkapitole.  

4.1. Vize a mise podniku 

Mise hotelu: 

Našim hostům nabízíme relax a odpočinek „na konci světa“. Využíváme okolní přírody 

a klidu, které umocňují požitek z pobytu. Preferujeme rodinný a osobní přístup k  hostům 

a nabídku komplexních služeb, které zaručí ničím nerušený pobyt a odpočinek od všedních 

starostí.  

Vize hotelu: 

Naší vizí je stát se vyhledávaným hotelem pro pobyt v horské oblasti Beskyd, 

a to zejména díky nabídce kvalitních a komplexních služeb, osobnímu přístupu a přijatelným 

cenám.  

4.2. Taktické úkoly – Důraz na zákazníka 

Prvním dílčím úkolem majícím zajistit plnou spokojenost zákazníků je zjišťování potřeb 

klientů, zjišťování jejich spokojenosti s poskytovanými službami, přizpůsobování nabídky, 

a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Dílčími úkoly k naplnění prvního bodu strategie jsou: 

zjišťování spokojenosti zákazníků, zajištění bezvadného pracovního prostředí, školení a zaučení 

zaměstnanců. Každý z těchto bodů obsahuje určitá doporučení a postupy, které jsou popsány 

v podkapitolách. 

4.2.1. Zjišťování spokojenosti zákazníků 

Spokojený zákazník je v oblasti poskytovaných služeb velice důležitý, neboť se nebojí 

opakovaně provést nákup a existuje zde předpoklad, že se vrátí. Pokud je však zákazník 

nespokojený, je velice obtížné získávat si jej zpět. Platí zde navíc pravidlo, že negativní 

reference má mnohem širší dosah a životnost než reference pozitivní. Jak tedy zajistit neustálou 

informovanost o názorech zákazníka?  

Důležité je se ptát, zajímat se. Se zákazníky jsou denně v kontaktu zaměstnanci. Zde je 

tedy vhodné začít. Zaměstnanci často mohou mít podnětné poznámky a připomínky 
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k požadavkům hostů. Přichází s nimi dnes a denně do kontaktu, znají jejich chování a reakce. 

Jako vhodná a celkem nenáročná možnost se jeví nařízení zaměstnancům, aby se ptali, zajímali. 

Věty typu „Chutnalo Vám, bylo/je vše v pořádku, nechybí vám nic?“ apod. nic nezkazí a 

mnohdy lze získat cenné informace přímo od zákazníka. Krátká porada každý měsíc pak může 

být vhodným místem, kde si zaměstnanci předají své zkušenosti se zákazníky, poznatky nebo 

případná doporučení. Management naopak na snahu zaměstnanců musí reagovat, aby 

zaměstnanci věděli, že jejich činnost má smysl.  

Další možností je získávat informace od zákazníků ex post, tedy až po uskutečnění jejich 

pobytu. Hosty je možné požádat o vyplnění krátkého dotazníku, výměnou například za malý 

dárek. Vyplněný dotazník pak host odevzdá anonymně do sběrného boxu apod., aby vyplnění 

bylo skutečně anonymní.  

Další možností je zaslání e-mailu na zákazníkovu adresu s poděkováním za využité 

služby s možností navštívit stránky hotelu – webové nebo facebookové, kde může sledovat 

novinky a aktuality. Následuje prosba o vyplnění dotazníku a hodnocení spokojenosti s pobytem 

a malá odměna – např. ve formě 10% slevy v hotelové restauraci, wellness centru apod. 

Vzhledem k tomu, že vyplnění dotazníku je anonymní, doporučuji odměňování provést například 

prostřednictvím vygenerovaného kódu.  

Kromě zjišťování toho, co se hostům v hotelu líbilo/nelíbilo zpětně, je také možné 

sledování zpětné vazby pomocí různých internetových diskuzí, sledování sociálních sítí.  

Vedle získávání dat je stejně důležité vyhodnocování získaných informací. Po stanovené 

časové lhůtě a určitém počtu získaných dotazníků je vhodné dotazníky vyhodnotit a zjistit, jaká 

část zákazníků byla s nabídkou spokojená a jaká část ne, případně s čím. Na základě zjištěných 

dat lze dále upravovat nabídku a strukturu služeb. 

4.2.2. Zajištění bezvadného pracovního prostředí 

Aby zaměstnanci poskytovali kvalitní služby na úrovni, musí být zajištěn bezvadný 

provoz materiálních základen ke všem nabízeným službám. Pokud je v nabídce hotelu WiFi, 

musí být zajištěno kvalitní připojení. Když hotel nabízí možnost využití sauny, musí být sauna 

v plném provozu. Jakmile nastanou problémy spojené se zanedbanou údržbou, hygienou, 

bezpečností, logistické problémy nebo absence předání informací, může se stát, že zaměstnanec 

nebude moct poskytnout služby na žádoucí úrovni. Nezbytné je tedy neustálé předávání 
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informací, sdílené tabulky, nástěnka, firemní e-mail, poznámky v bločku apod., aby směna, která 

nastupuje po předchozí, věděla, o co se jedná.  

Problémy je dále nutné řešit ihned a bez odkladu, o aktuálním stavu či nedostupnosti 

jednotlivých služeb je třeba zákazníky dopředu s omluvou informovat, případně nabídnout 

náhradní řešení či slevu.  

Vždy musí být přítomna alespoň jedna zodpovědná osoba, která bude mít operativní 

řešení problémů na starosti, ať už je to provozní nebo vedoucí směny. 

4.2.3. Školení a zaučení zaměstnanců 

Úvodní zaučení zaměstnanců je velice důležité pro seznámení zaměstnance s firemní 

kulturou a firemními cíli. V oblasti pohostinství a ubytování je dlouhodobě zaznamenána jedna 

z nejvyšších fluktuací zaměstnanců, je tedy pravděpodobné, že zaměstnanec si s sebou nese 

určité pracovní návyky z předchozího zaměstnání. Každá organizace je však trochu jiná, proto je 

vhodné seznámit nově příchozího pracovníka s celým komplexem a portfoliem nabízených 

služeb, s odpovědnými osobami za jednotlivé úseky, se standardem poskytovaných služeb 

v hotelu a s přesnou náplní zaměstnancovy práce. Pokud zaměstnanec pochopí firemní kulturu 

a standardy, lépe se tak začlení a předejde případným problémům s plněním svých povinností.  

Školení dále rozvíjí znalosti a dovednosti personálu. Pokud se jedná o hotel **** 

klasifikace, měla by tomu odpovídat také úroveň poskytovaných služeb ze strany personálu. To 

by se nemělo omezit pouze na dílčí pracovníky, ale také na management hotelu, který musí 

přesně chápat jednotlivé procesy a provozy v hotelu, aby tak mohl lépe korigovat zaměstnance a 

práci. Školení může probíhat např. ze strany managementu hotelu – seznámení zaměstnanců 

s novým balíčkem služeb, s novým informačním systémem, se způsobem řešení reklamací apod. 

Případně může být pozván odborník z oboru, aby informace a zkušenosti personálu předal – 

barista, sommeliér, barman, kuchař, prodejce apod.  

4.2.4. Kontrola 

Kontrola je úkol nepříliš oblíbený a v českých firmách podceňovaný. I když je důležité 

projevovat zaměstnancům důvěru, je také důležité kontrolovat odvedenou práci. Služby 

poskytovány lidmi a lidem napřímo mohou být silně subjektivně ovlivněné. U profesionálů je 

důležité udržovat si určitou úroveň vystupování. Jako vhodná forma kontroly je určitě kontrola 
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přímých nadřízených, dále je pak možností mystery shopping – formulář pro mystery shopping 

uvádí příloha č. 5.  

4.3. Taktické úkoly– zvýšení prodejů pobytových balíčků 

Druhým dílčím úkolem naplňujícím vybranou strategii je zvýšení počtu pobytů z 800 

na 1000 přespání/měsíčně, zvýšení zájmu o pobytové balíčky a vykrytí slabších měsíců – leden, 

duben, listopad.  

K naplnění této strategie jsou využity tři nástroje: produkt, cena a rozšířené komunikační 

kanály. U každého nástroje je popsána výchozí situace a taktická opatření, resp. úkoly nutné 

k provedení změny a naplnění strategie. Pro zvýšení návštěvnosti je jako výchozí produkt zvolen 

hlavní produkt podniku, kterým je pobytový balíček. Tato služba sdružuje všechny hlavní 

aktivity hotelu a vzhledem k tomu, že se hotel zaměřuje zejména na pobyty, vyžaduje nabídka 

správné zacílení, cenu a z hlediska komunikace produktu mnohem větší pozornost.   

4.3.1. Produkt 

Co se týče produktu, kromě vybudované materiální základny, a tedy možnosti nabízet 

služby v oblasti relaxu a wellness v nově vybudovaném hotelu, lze využít také spojitost 

s okolním prostředím a přírodou. Využití přírodního prostředí v kombinaci se sportovně-

rekreačními aktivitami, ubytovacími, pohostinskými a společensko-zábavními službami je 

jedinečná a vytváří unikátní nabídku pro hosty hledající klid a odpočinek.   

Aby byl balíček pro klienty zajímavý, musí obsahovat také vhodnou skladbu služeb. 

Zacílení je zřejmé. Má se jednat o hosty vyhledávající odpočinek, páry, rodiny s dětmi. 

Samozřejmostí je tedy ubytování a polopenze v balíčku. Doporučenými službami v balíčku je 

dále wellness, případně procedury nebo procedury za zvýhodněnou cenu, zapůjčení 

nejrůznějšího sportovního náčiní, možnost navštívit různé hotelové aktivity atd.  

Oblíbeným a nejčastějším balíčkem podniku je balíček s názvem JARO-LÉTO 

(PODZIM-ZIMA). Tento balíček zahrnuje služby, které shrnuje Tab. č. 4. 1.  
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Tabulka č. 4. 1. – Služby zahrnuté v balíčku JARO-LÉTO 

Ubytování v komfortním pokoji, 2- nebo 3lůžkovém, s výhledem do lesů 

Snídaně formou rautu 

Večeře rautovým způsobem 

Welcome drink – pivo Lomňan z hotelového mini pivovaru pro dospělé a ovocný džus pro děti 

Neomezený vstup do hotelového wellness centra, které zahrnuje krytý bazén, hydromasážní 

vířivku, sauny – finská, parní bylinková, biosauna a také terapii Kneippův chodník 

Ručníky, župan a papuče 

Aqua aerobik v hotelovém bazénu 

Masáže a koupele v kádích  – sleva 10 % 

Internet Wi-Fi 

Možnost zapůjčení holí Nordic walking 

Možnost zapůjčení cyklistických kol nebo elekrokol 

Parkování u hotelu zdarma 

ZDROJ: Vlastní zpracování. Prameny: www.podkycmolem.cz  

 

Balíček je sestaven dobře. Hostům hledajícím odpočinek a komplexnost služeb nabízí 

opravdu vše. Host se na základě tohoto balíčku již nemusí o nic starat, což je žádoucí. Zacílení 

se vztahuje na páry a jedince hledající odpočinek, ale také na rodiny s dětmi.  

Pobytový balíček je využíván v hojném počtu, a to zejména o víkendech a státních 

svátcích. Dostupný je však také přes týden a lze jej využít také o jeden či dva dny déle, tzn. že 

zde existuje volitelnost dvou, tří, nebo čtyř nocí. Pokud tedy host přijíždí zdaleka, nemusí se bát, 

že by pro delší pobyt nemohl tento balíček využít. Konkrétní a aktuální nabídka včetně cen 

balíčku je uvedena v tabulce č. 4.2.  
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Tabulka č. 4. 2. – Cenová nabídka oblíbeného pobytového balíčku JARO-LÉTO v měsíci dubnu 

 

ZDROJ: www.podkycmolem.cz  

4.3.2. Produkt – taktická opatření 

Zacílení balíčku je evidentní, odpovídá cílové skupině, na kterou se hotel zaměřuje 

a služby obsažené v balíčku také obsahují ty nejdůležitější služby v oblasti wellnessu a relaxace, 

které host v této lokalitě vyhledává. Ostatní speciální balíčky pružně reagují na situaci na trhu, 

veškeré svátky, zohledňují roční dobu, školní prázdniny apod. Doprovodné služby, které lze 

dokoupit individuálně, jsou četné a host si jejich dokoupení zvolí dle osobních preferencí. 

Dokonce může v rámci balíčku na využití těchto služeb čerpat slevu.  

Další balíčky jsou určeny pro ženy – balíček s masáží či zábalem. Pro pány – s pivní 

koupelí a s ochutnávkou piva. Dále hotel nabízí romantické balíčky pro páry s individuálním 

stravováním a speciální nabídkou ubytování, jednodenní balíčky apod. Speciální balíčky jsou 

určeny například pro období Velikonoc či jarních svátků – v roce 2015 připadají  1. a 8. květen 

na pátek. V tomto období balíček JARO-LÉTO neplatí, hotel využívá prodlouženého víkendu 
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a nabízí speciální balíčky na prodloužený víkend s ohledem na poptávku v tomto období je také 

nabízen za jinou cenu. 

V rámci zkvalitňování a nabídky rozsahu služeb může být přínosné zavést služby pro 

cílovou skupinu, která hotel navštěvuje – například služby informační, aby poskytovali cenné 

informace o místech, která mohou navštívit, údaje o turistických trasách, cyklotrasách apod. 

Zaměstnanci hotelu by mohli doporučovat, jaká místa jsou vhodná pro lyžaře či běžkaře. 

Většinou se jedná o hosty, kteří z dané oblasti přímo nepochází, a tak tuto oblast neznají, je tedy 

vhodné být připraven na případné dotazy a mimo jiné také poskytovat propagační materiály 

z dané oblasti, turistické průvodce nebo mapy. Tuto službu jistě hosté ocení, navíc není nijak 

nákladná, stačí pouze, aby recepční měla dostatečné znalosti o dané oblasti a mohla tak hostům 

poradit.  

U rodin s dětmi je vhodné zjistit u rodičů, jaké služby jim v této oblasti chybí. Hotel 

disponuje dětským koutkem uvnitř a dětským hřištěm venku. V jarních, letních a podzimních 

měsících by zde mohlo být lákadlem právě vyžití pro děti a nemusí se nutně jednat o hřiště. 

V nápaditosti se meze nekladou, na pozemku by tak mohl vyrůst šmoulí les, perníková 

chaloupka nebo pohádková stezka v přilehlém lese. Najednou bude hotel disponovat něčím, 

co žádný konkurenční hotel nemá. Co by také mohlo potěšit rodiče, je možnost animačních 

programů pro děti – třeba během dopoledne, nebo celého dne. Rodiče si tak mohou v klidu užít 

výšlap nebo projížďku na kole, kterou by s dítětem nezvládli. Na možnost zavedení těchto 

projektů alespoň v letních měsících však doporučuji provést šetření u hostů a zjistit, zda by 

takovou službu v hotelu uvítali, nebo projekt spustit zkušebně v nejžádanějším měsíci.  

4.3.3. Cena 

Cena je nástrojem nejvíce ovlivňovaným interními i externími faktory. Při rozhodování 

o ceně je nutné brát v potaz veškeré podmínky na trhu. Vzhledem k tomu, že se jedná  o  hotel, 

jde o velmi silně sezónně orientované nastavení ceny. Ceny balíčku uvedené v tabulce 4. 2. jsou 

z důvodu slabé sezóny v měsíci dubnu poskytovány za zvýhodněnou částku. Jako doporučení je 

uvedena následující cenová strategie. Jedná se o skloubení nákladové cenové strategie a strategie 

odvozené od konkurence.  

Hotel se v tomto ohledu trochu podceňuje a uvedená cena je podhodnocená – jak vůči 

konkurenci, tak vůči hotelu samotnému. Podle ceny lze hotel hodnotit z hlediska úrovně 

poskytovaných služeb. Hosté vyhledávající komfort a kvalitní služby, počítají také s cenou, 
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kterou za tyto služby zaplatí. Pokud jsou v hotelu skutečně poskytovány služby na dobré úrovni, 

hotel se nesmí bát nechat si za tyto služby zaplatit.  

Tabulka 4. 2. uvádí snížené ceny, kterými hotel vykrývá hluchá místa v dubnovém 

období. Jedná se tedy o strategii orientovanou na poptávku. Cenová strategie bere také v potaz 

sezónnost. Období, která jsou slabší, vyžadují snížené marže, aby hotel nebyl úplně prázdný.  

Běžná cena balíčku činí 1195 Kč/noc. Již v Porterově analýze, při analýze konkurence, 

bylo zjištěno, že hotel Pod Kyčmolem je třetím cenově nejvýhodnějším hotelem ve své kategorii. 

Dokonce několik tříhvězdičkových hotelů, tedy podniky o kategorii nižší, má ceny nastaveny 

výše. Všechny jsou navíc na veřejně dostupných sítích hodnoceny velmi pozitivně. Pokud hosté 

počítají s hotelem ve čtyřhvězdičkové kategorii, nebojí se za služby na dobré úrovni 

a poskytované komplexně zaplatit. I přesto, že se jedná o hotel, který se specializuje na rodiny 

s dětmi, nadhodnotila bych ceny také pro rodiče. U těchto pobytů se pak mohou výhody 

vztahovat na dítě.  

Cenu hotel udržuje na úrovni nejlevnějšího tříhvězdičkového hotelu, který z analýzy 

vyšel jako největší konkurent v oblasti kvality poskytovaných služeb a v ceně. Jedná se o hotel 

Sepetná *** a cena balíčku v tomto hotelu vychází cenově stejně jako v hotelu Pod Kyčmolem, 

tedy 1195Kč/noc. Oproti tomu konkurenční hotely, u nichž z analýzy vyplynulo, 

že nepředstavují pro hotel vysoké riziko, mají ceny u svých služeb nastaveny ještě výše a často 

se jedná také o tříhvězdičkové hotely – například hotel Kempa ***, nabízí produkt za 1210 

Kč/noc, hotel Soláň **** za 1230 Kč/noc, a to bez jakýchkoliv doprovodných služeb, jedná 

se pouze o ubytování a polopenzi, stejně tak hotel Stok s cenou 1300 Kč/noc. Hotel Ondrášův 

Dvůr *** nabízí za cenu 1245Kč ubytování, polopenzi a doprovodné služby masáž a zábal. 

Oproti tomu hotel Troyer **** s masáží dokonce za 1530Kč/noc.  

4.3.4. Cena – taktická opatření 

U stanovení ceny je doporučeno provést změny. Pokud je cena 1 195 Kč/noc rozložena 

na jednotlivé části, vyjdou údaje sumarizované v tabulce 4. 3. V části a) je uvedená cena 

za služby, které host ze zaplacené ceny finančně skutečně pokryje. Je zde zřejmé, že několik 

služeb tak hotel poskytuje zcela zdarma bez jakéhokoliv alespoň částečného hrazení. 

Doporučení je do balíčku započítat minimálně také služby, které host určitě využije – tzn. 

welcome drik (pivo Lomňan), parkování u hotelu, Wi-Fi, papuče, župan, ručníky – a jednu 

službu, například půjčení elektrokol. Pokud je toto zohledněno, vychází upravená cena v části 
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b). S přihlédnutím ke konkurenci a k nákladům hotelu je tedy závěrečným doporučením navýšení 

ceny na úroveň 1 395 Kč/ noc.  

 

Tabulka č 4. 3. – Cenové porovnání balíčků.  

a) Původní cena balíčku     b) upravená cena balíčku 

Cena balíčku 1 195 Kč/noc 
 

Cena balíčku 1 395 Kč/noc 
  ubytování 700 Kč 

 
ubytování 700 Kč 

  polopenze 250 Kč 
 

polopenze 250 Kč 
  vstup wellness 250 Kč 

 
vstup wellness 250 Kč 

  celkem 1200 Kč 
 

WiFi 30 Kč 
  doprovodné služby zcela zdarma: 

 
welcome drink 30 Kč 

  welcome drink 
  

parkování 40 Kč 
  parkování 

  
ručníky, župany 40 Kč 

  
WiFi 

  
zapůjčení elektrokol 60 Kč 

  ručníky, župany 
  

celkem 1 400 Kč 
  zapůjčení kol 

  
doprovodné služby zcela zdarma: 

zapůjčení turistických teleskopických holí zapůjčení turistických teleskopických holí 

sleva na procedury 
 

sleva na procedury 
  aqua aerobic 

  
aqua aerobic 

   

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

Prvním krokem je zjištění, jak hosté vnímají nabízené služby v hotelu, a cenu, za jakou 

jsou služby prodávány. Prvním krokem tedy je dotazování hostů na poměr kvalita/cena. Důležité 

je shromáždit co nejvíce informací. V zásadě mohou nastat tři situace:  

- Hosté hotel hodnotí pozitivně, tedy souhlasí s kvalitou i cenou  je zde prostor 

pro manévrování s cenou. 

- Hosté hodnotí kvalitu nižší, než jakou by přiřadili cenu  prostor pro zkvalitnění služeb, 

nebo snížení klasifikačního hodnocení hotelu z **** na ***. 

- Hosté hodnotí služby jako kvalitní, ale cena se jim zdá vysoká  orientace na jinou 

cílovou skupinu. 

Předpokládejme, že hoteloví hosté souhlasí s výší ceny a také s kvalitou a rozsahem 

poskytovaných služeb. Management tak má prostor pro změnu ceny. Jako zkušební období lze 

využít jeden z jarních měsíců, případně začátek léta, navýšit balíček přesně o částku 200 Kč 

a následně sledovat změny poptávky. Změna ceny může mít na hosty také vliv psychologický. 
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Vyšší cena může na hosty působit věrohodněji, přeci jenom žijeme v době, kdy je vysoká cena 

známkou kvality a luxusu. V tomto bodě je důležité vědět, jaký počet balíčků se prodal v tomtéž 

měsíci v loňském roce, v minulém měsíci – pokud jsou údaje v rámci sezónnosti porovnatelné, 

případně jaký počet prodaných balíčků je pro jeden měsíc průměrný. Dle navýšení, snížení, nebo 

neměnnosti zakoupení počtu balíčků lze dále určit vlastnosti poptávky – resp. její elasticitu, a tím 

také citlivost zákazníků na změnu ceny. Tato se vypočte jako změna poptávaného množství v % 

ke změně ceny v %. Orientační výpočet vyjadřuje tabulka 4.3. Uvedené údaje pochází ze změny, 

kterou v minulosti management hotelu provedl.  

 

Tabulka č. 4. 3. – Vliv změny ceny balíčku na poptávku a na celkový obrat 

  Původní  Po zdražení Změna V případě slevy 

Cena balíčku 1 195 Kč 1 395 Kč 16,70 % 1 095 Kč 

Počet zakoupených balíčků 800 ks 700 ks 14,02 % 885 ks 

Elasticita poptávky 16,7/ 14,2 = 1,17 poptávka je elastická  

Obrat 956 000 Kč 976 500 Kč + 20 500 Kč 969 075 Kč 

ZDROJ: Vlastní zpracování  

 

Poptávka po balíčku služeb je v tomto případě elastická, hosté tedy pružně reagují 

na změnu ceny balíčku, přesněji zvýšení ceny o 1 % vyvolá snížení poptávky o 1,17 %. I přes 

tuto změnu se však v rámci zvýšení obratu hotelu vyplatí cenu navýšit, jak dokládá výpočet 

rozdílů obratů. Varianta, kdy je balíček naopak zlevněn o 100 Kč, tedy o 9,13 %, vyvolá zvýšení 

poptávky o 10,68 %, což činí o 85 balíčků zakoupených více. Obrat při tomto počtu prodaných 

balíčku je dle výpočtu stále nižší než obrat po zvýšení ceny balíčku.  

4.3.5. Komunikační kanály 

Typickým pro hotelové služby je jejich nehmatatelnost. Služby rovněž nelze uskladnit 

a čas a místo jejich nákupu se často neshoduje s časem a místem jejich spotřeby. Host nákup 

uplatňuje většinou ještě před svým příjezdem a v místě svého bydliště. Distribuce, tedy způsob, 

jakým se produkt dostává k zákazníkovi, je velice důležitým nástrojem. Distribuce produktu 

k zákazníkovi je buď přímá, kdy není využito jiných komunikačních prostředníků a host se o 

službě dozvídá přímo v hotelu, nebo probíhá komunikace nepřímá, tedy zákazník se o službě 

dozví přes prostředníka/médium. Nejčastější je však kombinace obou možností. Hotel 

v komunikaci svých služeb využívá distribuční cesty, které demonstruje tabulka č. 4.4. 
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Tabulka č. 4.4. – Komunikační kanály aktivně využívané ke komunikaci produktu 

Typ reklamy Podrobnosti Území 

Bannery, resp. bilboardy  Třinec CZ 

  Ostrava CZ 

  Ostravice CZ 

  Polský Těšín PL 

  Wisla PL 

kongresy, výstavy aktivní účast   

internetová reklama, PPC Seznam CZ 

  Google CZ, PL 

Google analytics aktivní sledování   

newsletter čtvrtletně   

Facebook ano, aktivně   

slevové portály Slevomat   

  Vykupto   

  Nakupvakci   

  Zlavomat SK 

  Berslevu   
ZDROJ: Vlastní zpracování  

Vzhledem k dnešní době, kdy veškerá komunikace probíhá výhradně přes telefony, e-

maily a internet, je navrženo doporučení přesunout velkou část komunikačních cest výhradně 

na internet ve formě on-line podpory. Takto specifické komunikační kanály mají výhodu 

zejména v možnosti zacílit na přesně definované skupiny uživatelů. Díky tomu nedochází k 

plýtvání časem a prostředky na sdělení směrem ke skupinám, které o produkt či službu nemají 

zájem. V porovnání s ostatními způsoby propagace je distribuce produktu on-line nejen levnější 

objemem vynaložených investic, ale v porovnání a poměru zásahu na jednoho koncového 

zákazníka a ceně je v nejlepším možném optimu. Všechny kampaně na internetu je navíc možné 

podrobit nejpřísnějším měřítkům kontroly. Na základě spousty metrik je možné rychle a 

efektivně vyhodnocovat plnění cílů a zaměřit se na silné i slabé stránky kampaní pro další 

období. Pokud něco nefunguje, je možné to jednoduše a rychle změnit. Není zde žádná potřeba 

strhávání letáků, skupování novin se špatnou reklamou nebo rušení drahých televizních či 

rozhlasových prostorů.  
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4.3.6. Komunikační kanály – taktická opatření 

Billboardy 

Co se týče billboardů, tato forma je vhodná, pakliže se jedná o upozornění na hotel 

pro přijíždějící hosty. Host, který přijíždí zdaleka, tuto informaci ocení, a to nejenom proto, že už 

se blíží k místu, ale také toto upozornění působí podpůrně pro reputaci hotelu. Umístění je dobře 

zvoleno u hlavních komunikačních silnic.   

Kongresy 

Kongresy a výstavy jsou vhodným komunikačním kanálem, osobní přístup a možnost 

setkat se tváří v tvář, skutečnost, že si někdo z hotelu dal tu práci a vymezil si čas, na to, aby se 

osobně setkal se zákazníky a partnery, působí obecně dobře a vede k vytvoření důvěry. Pokud je 

navíc osoba reprezentující podnik příjemná a komunikativní, zajistí si takto vůči ostatním 

subjektům důvěru. Zejména v dnešní době telefonů a internetu, kdy většina komunikace probíhá 

virtuálně, je důležitý osobní kontakt a navození pocitu, že nabízenému produktu či službě může 

zákazník důvěřovat, že danou službu nebo místo zná.  

Slevové portály 

Slevové portály jsou z dlouhodobého hlediska hodnoceny jako neperspektivní. Tento 

nástroj je vhodné použít pouze jako podpůrný prostředek prodeje v případech, kdy se nedaří 

vykrýt hluché sezóny. Na jednu stranu je pro uživatele slevových portálů výhodou, že na jednom 

místě najdou rychle cenové srovnání ubytovacích kapacit v žádané lokalitě. Na druhou stranu 

hotel, který musí prodávat pobyty přes slevový portál za zvýhodněnou cenu, stále ve slevě apod., 

působí jako hotel, který není schopen zajistit si klientelu. Navíc hosté, kteří pobyt vybírají přes 

slevový portál, se k této možnosti pravděpodobně uchýlí i při dalším výběru pobytu a nehrozí 

tak, že se do původního hotelu vrátí. Tito hosté za standardní ceny pobyty jednoduše nekupují.  

Podpora prodeje on-line 

On-line podpora prodeje je potřebná pro podpoření činnosti organizace. Pomocí několika 

komunikačních kanálů se hotelové zařízení může spojit s kýmkoliv v celé republice. Protože do 

beskydských hor míří obyvatelé aglomerací z celé ČR, poskytuje  internet i on-line komunikační 

komunikace ideální prostor pro cílené umístění reklamy. Tento komunikační kanál zahrnuje 

následující činnosti:  

- Zvyšování pozic ve vyhledávačích (SEO) 

- Konverzní optimalizace webu 

- Prostor v sítích Google a Seznam (adWords, sKlik) 
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- RTB systémy 

- Digitální PR 

- Newslettery 

- Bzzz marketing (budování pozitivního povědomí) 

- Affilate programy 

- Videoreklama 

- Sociální sítě a reklama na sociálních sítích 

- Další 

Důležitost budování SEO je nesporná. Kvalitním zpracováním SEO optimalizace je 

vytvářen obsah a forma webové prezentace tak, aby byly dobře srozumitelné pro internetové 

vyhledávače a získaly kvalitní hodnocení – tedy vyšší pozici. Dobře nastavené SEO s sebou nese 

zkvalitnění webové prezentace, lepší pozici ve vyhledávačích a tedy snadnější přístup zákazníků 

k  webové prezentaci a konečně nové zákazníky bez nutnosti investice do reklamy.  

Zvyšování konverzního poměru a konverzní optimalizace webu souvisí s analytickými 

nástroji, kterými je například Google Analytics. Tato koncepce je sledem analýz, zjišťování 

a nastavování webových stránek, tak aby návštěvníci webových stránek dokončili požadovanou 

akci – například nákup pobytového balíčku. Díky zvyšování konverze, resp. díky práci 

na obchodních cílech, které reprezentuje právě konverze, je možno zvýšit obrat společnosti 

několikanásobně. Tato optimalizace souvisí s několika kroky. Zjišťuje se současný stav webu 

a cíle, jakým se chce společnost prezentovat, dále se definuje aktuální plnění cílů. Důležité je 

testování chování uživatelů, kteří jsou na webu poprvé a stránky neznají, lze tak snadno odvodit 

jejich nákupní chování vůči sestavení stránek, případné nedostatky a důvody proč konverze 

nebyla dokončena. Na základě zjištěných důvodů lze dále zapracovávat změny – změny se týkají 

textového obsahu, uspořádání stránek, umístění obrázků, přehlednosti obecně apod. Důležité je 

nastavení nových parametrů, jejich další sledování a případné další změny.  

On-line kampaně realizované prostřednictvím Google AdWords a Seznam Sklik alias 

PPC – payment per click kampaně, jsou účinnou metodou, jejíž výhodou je hlavně zacílení. 

Výhoda PPC kampaní spočívá v jejich platbě, kdy se platí pouze za kliknutí na upozornění, ne za 

její pouhé zobrazení. Další výhodou je nastavení maximálního limitu, veškeré výdaje tak má 

uživatel vždy plně pod kontrolou a díky několika jednoduchým on-line krokům může uživatel 

veškeré parametry snadno a rychle měnit v závislosti na potřebě posílení reklamy, či jejího 

útlumu. PPC reklama se týká například Fulltextového vyhledávání, díky PPC lze zlepšit pozice 
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ve vyhledávání ve dvou největších českých prohlížečích, a to seznam.cz a google.com. Dále jsou 

to PPC bannery. Ty souvisí s reklamními plochami umístěné v celé reklamní síti internetu. 

Volné bannery mohou být zasety cílenou reklamou, která se spouští dle klíčových slov 

vyhledávaných uživateli na internetu nebo dle jejich oblastí zájmu. Remarketing/retargeting 

vyvolává u uživatelů internetu dojem, že nějaká reklama sleduje, „kam se hnou“. Je to právě díky  

remarketingu, který pomocí vhodného nastavení oslovuje konkrétní cílovou skupinu lidí, která 

již jednou navštívila stránky firmy. Dynamický remarketing je mutací remarketingu 

nabízeného reklamní sítí adWords. Tato služba rovněž oslovuje cílovou skupinu lidí, která již 

jednou navštívila stránky, avšak tentokrát nabízí konkrétní produkt, na který se uživatel v rámci 

návštěvy stránek zaměřil – takže se nejedná o reklamu na celý hotel, ale například na pobytový 

balíček, který si uživatel prohlížel.  YouTube a Videoreklama jsou stále vyhledávanějším 

nosičem reklamy na internetu. Jednou z nejoblíbenějších možností je umisťování reklam na síti 

YouTube. Výhodou je rovněž možná platba až za zhlédnutá videa.  

RTB neboli real-time bidding je efektivní nákup reklamy v reálném čase. Inzerent si 

kupuje prostor na internetu (banner) až v té chvíli, kdy je reklama skutečně zobrazená. Nabídka a 

poptávka inzertních ploch je shromažďována v registru. Díky nastavení klíčových slov a vzorců 

chování uživatelů se poté banner zobrazuje správné cílové skupině.  

Newslettery a jejich rozesílání se na první pohled zdá jednoduchou záležitostí, důležité 

však kromě vhodného obsahu jsou také databáze, načasování a hlavně zpětné vysledování 

chování příjemců. Newslettery dnes stále představují jeden z nejúčinnějších způsobů, jak 

komunikovat se stávajícími i potenciálními zákazníky, kteří dříve souhlasili s opětovným 

oslovením. Ve světě reklamou přehlcených e-mailových schránek však zprávu jednoduše odeslat 

nestačí. Neméně důležitá je strategie vizuálního zpracování e-mailu, správa databáze kontaktů, 

její pravidelné pročištění, doplnění kontaktů a kvalitní statistika a záznam dat kampaní. Na co se 

při rozesílce newsletterů zaměřit, kompletuje následující výčet: graficky a textově poutavý 

obsah, sladění kampaně s jejími cíli, koncepční přístup, práce s velkým množstvím příjemců, 

evidence údajů o příjemcích, dlouhodobá správa databáze, možnost odhlašování, možnost 

pravidelného a opakovaného zasílání, plánování rozesílky podle časového plánu, kompletní 

statistické údaje – doručení, přečtení, počet prokliků, konverze, napojení na Google analytics a 
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další možnosti měření, možnost testování různých kampaní, zpětná vazba po každé realizované 

kampani. 

Videoprezentace a její tvorba je finančně náročná, stojí-li firma o kvalitní prezentaci. 

Nicméně věřím, že jeho tvorba a následná propagace se vyplatí. Pokud je video chytlavé 

a nápadité, ideálně s vtipným obsahem, vizuální obsah zajistí zaujetí cílové skupiny. Mnoho 

studií prokazatelně určuje video jako senzoricky mnohem lépe vnímatelný vjem než například 

text či obrázek. 

Sociální sítě jsou v dnešní době mocným nástrojem. Jako uživatel můžete být jejich 

příznivcem, nebo odpůrcem, nicméně v otázce komunikace je nutné brát je vážně. Sociální sítě 

nejsou typickým prodejním kanálem, jedná se spíše o prostor, kde mohou být upevňovány 

a budovány vztahy se zákazníkem. Specialistou na sociální sítě není tak těžké se stát, pokud 

se uživatel drží několika zásad. Jsou jimi například optimální způsob komunikace, nastavení 

obsahu profilu, originální grafika, návrh komunikace na další období – soutěž o malé dárky, 

zainteresování návštěvníků do dění na profilu, jednoduché kvízy, zajímavosti ze světa cestování, 

tipy na výlety v okolí, zveřejňování novinek z hotelu, přípravy na akce, plánované akce, 

zveřejňování toho, co se právě děje apod. Profil tak vypadá celistvě a plný života. Jako 

dlouholetá jednička působí v oblasti sociálních sítí Facebook. Stal se ideálním virtuálním 

prostorem, kde je možné být v kontaktu se zákazníky tam, kde rádi tráví svůj volný čas. Je zde 

prostor pro komunikaci produktových řad, služeb, novinek a dalších informací. Dále je to sběr 

informací od zákazníků, což je asi nejcennější, neboť se jedná o informace z první ruky – je zde 

prostor pro naslouchání problémů, které lze pak účinně řešit.  Kromě komunikace 

na profesionálním profilu firmy dále Facebook nabízí cílené komunikační nástroje mezi které 

patří remote na Facebooku, tedy cílená reklama – cílené směřování lidí na web, zvýšení počtu 

návštěv apod.  
17

 

 

Tištěná reklama 

V oblasti tištěné reklamy je doporučeno omezit se na časopisy pro ženy vydávané a 

dostupné v celé republice. U tištěné reklamy je důležité sledovat zejména počet výtisků, 

strukturu čtenářů, cenu, za jakou je magazín prodáván, lokální působnost apod. Zpětné 

                                                 
17

 Firemní materiály 
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vysledování účinnosti reklamy v tištěném periodiku je možné podpořit umístěním kódu 

v časopise využitelného k nákupu, který zároveň zahrnuje slevu. Aby měla reklama nějaký 

smysl, musí být celoroční. Jak je zdůrazněno na začátku kapitoly, u komunikace služeb nelze 

čekat výsledky hned, ale s odstupem času. 

Další možností pro tištěnou reklamu je například moravskoslezský oběžník Touristinfo, 

který je distribuován zdarma a je určen všem turistům v celém kraji. Obsahuje informace 

o konaných akcích a aktivitách, zajímavých místech kraje, místech vhodných pro děti, k využití 

volného času, tipy na výlety apod. Oběžník vychází jako půlročník a nachází se na všech 

infocentrech, horských chatách, , ve SKI areálech, na vlakových zastávkách a dalších turisticky 

zajímavých místech. Reklama umístěna v tomto periodiku má minimálně půlroční působnost na 

relativně velké ploše Moravskoslezského kraje a čtenářům je navíc poskytován bezplatně.  

4.3.7. Cenová kalkulace 

V následující kapitole je nastíněna cenová náročnost využití zmíněných komunikačních 

kanálů s cílem navýšit počet zákazníků a prodej balíčků. Pro srovnání je porovnána finanční 

náročnost využití služeb PR agentury a možnost zaměstnání vlastního člověka na zajištění všech 

výše zmiňovaných služeb. U vlastního zaměstnance je třeba počítat navíc s časovou prodlevou, 

než se začlení a zaškolí. Následující tabulka č. 4. 5. porovnává kalkulace finančních prostředků 

vynaložených na zaplacení PR agentury a vlastního zaměstnance.  

Dle orientačních výpočtů vychází jako levnější volba outsourcing služeb, tedy využití PR 

agentury. Zatímco cena za měsíc služeb činí pro PR agenturu 34 750 Kč, za zaměstnance je to 53 

095 Kč. U zaměstnance je výhodou rychlejší komunikace, možné okamžité změny. U PR 

agentury spočívá výhoda kromě ceny v několika záležitostech. PR agentura sleduje nejnovější 

nástroje a aplikace a tyto je schopna okamžitě začít využívat, společnost nemusí hledat 

zaměstnance a ztrácet tak čas, nemusí ztrácet čas ani zaškolováním. Agentura může začít 

pracovat ihned a pracuje i poté, co odejdou někteří její zaměstnanci, neboť tyto ihned nahradí a 

zapojí do pracovního koloběhu. Pracovníci agentury nejsou omezeni na jeden podnik a spravují 

více firem, proto mohou podniky mezi sebou porovnávat. Zjištěné údaje mohou sloužit jako 

podklady pro různé změny a doporučení založené na zkušenostech s ostatními podniky.  
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Tabulka č. 4. 5. – Cenová kalkulace, porovnání finanční náročnosti využití komunikačních kanálů 

a) využití služeb PR agentury 

  Cenové podmínky Počet za 1 rok Cena 

úvodní setkání, upřesnění využití 

komunikačních kanálů zdarma     

příprava, analýza a sestavení návrhu 8 h 1x   

normohodina práce 350 Kč   2800 Kč 

webová analytika chování zákazníků       

nastavení metrik a cílů 1500 Kč 2x 3000 Kč 

analýza chování 2500 Kč 2x 5000 Kč 

nastavení PPC v síti sKlik/AdWords       

příprava, nastavení 2500 Kč/kampaň 12x 30000 Kč 

měsíční správa/reporting 1500 Kč 12x 18000 Kč 

minimální denní investice (dle rozsahu 

kampaně) 
150 Kč 365x 54750 Kč 

newslettery       

vytvoření grafického návrhu 2500 Kč 1x 2500 Kč 

rozesílání e-mailu, reporting 1 Kč/kontakt 12x, 7 000 kontaktů 84 000 Kč 

sociální sítě       

založení, správa (15 příspěvků/měsíc), 

reporting, konzultace, grafika, infografika 
1500Kč/ měsíc 12x 18 000 Kč 

nastavení reklamy na sociálních sítích       

příprava, nastavení, grafika, správa, 

vyhodnocení 
2500 Kč/kampaň 1x 2500 Kč 

minimální investice (dle rozsahu kampaně) 
150 Kč 365x 54 750 Kč 

ostatní webové služby       

základní kontrola a návrhy zlepšení 1500 Kč/měsíc 2x 3000 Kč 

budování SEO 500 Kč/měsíc 4x 2000 Kč 

Zajištění inzertního prostoru       

hledání vhodného média, komunikace, 

cenové vyjednávání, měření dosahu 

15 % z ceny investice, 

celoroční inzerce, průměr 

12 000 Kč/inzerce 

14x 168000 Kč 

audiovizuální tvorba       

korporátní video od 15 000 Kč 1x 15000 Kč 

    celkem   

463 300 

Kč/rok 

sleva v rámci celoroční spolupráce s agenturou 10 %   46 330 Kč 

cena po slevě/ rok   417 000 Kč 

cena po slevě/ měsíc   34 750 Kč 

ZDROJ: Vlastní zpracování 
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b) zaměstnání vlastního zaměstnance 

 

Cena Počet Konečná částka 

Zaměstnanec       

měsíční mzda 18 000 Kč     

navýšení superhrubá mzda – 

sociální pojištění 4500 Kč     

navýšení superhrubá mzda – 

zdravotní pojištění 1620 Kč     

Ssuperhrubá mzda 24 120 Kč 12x 289 440 Kč 

školení zaměstnance 3 000 Kč 4x 12 000 Kč 

náklady – komunikační kanály       

licence na používání 

analytických programů, 

rozšířené nástroje, aktivace 

aplikací 3500 Kč 12x 42 000 Kč 

investice internetová reklama 300 Kč 365x 109 500 Kč 

investice tištěná reklama 10 800 Kč 14 x 151 200 Kč 

korporátní video 15 000 Kč 1x 15000 Kč 

grafika 1500 Kč 12x 18 000 Kč 

    celkem   637 140 Kč 

cena / měsíc   53 095 Kč 

ZDROJ: Vlastní zpracování  
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4.4. Taktická opatření – zaměření na pořádání firemních akcí 

Posledním dílčím úkolem naplňujícím strategii podniku je zaměření na pořádání 

firemních akcí, mezi které je možné zařadit školení, firemní dny nebo semináře. Hotel je 

k pořádání takovýchto akcí plně vybaven. Disponuje konferenčním sálem i menším salónkem, 

veškerou AV technikou a poskytuje také cateringové služby. Výhodou je, že nabízí i 

volnočasové aktivity přímo pod střechou hotelu, kde se mohou klienti po dlouhém dni 

zregenerovat ve wellness nebo sblížit například u bowlingu. K vykrytí hluchých dní přes týden je 

pořádání podobných akcí ideální. Jak zvýšit zájem o tyto služby a naplnění očekávání klientů 

popisují následující kapitoly.  

4.4.1. Rozšíření služeb 

Hotel v oblasti pořádání firemních akcí nabízí standardní služby. V rámci ulehčení 

příprav pro pořadatele je vhodné portfolio ještě rozšířit například o další volnočasové služby.  

V hotelu se nachází minipivovar, který by řadu hostů mohl zajímat pro krátkou exkurzi. 

Školený pracovník nebo hotelový sládek tak může účastníky semináře po náročném dni provést 

pivovarem a prohlídku spojit se zajímavým výkladem o výrobě piva. Následná degustace piv 

a pivních speciálů hotelu a volná zábava v hotelové pivnici potěší všechny příznivce piva. 

Další možností je rozšíření nabídky o zajištění řízené degustace vín se sommeliérem, 

samozřejmě spojená s výkladem o vínech a následnou volnou zábavou. Podobnou akci je možné 

uspořádat v hotelové pivnici.  

4.4.2. Oslovování klientů 

Důležitou součástí, jak navýšit počet akcí v hotelu, je oslovování klientů. V této oblasti je 

předpokladem, že školení, workshop či seminář jsou pořádány firmami spíše z regionu. Pro 

začátek je tedy vhodné zacílení zejména na firmy z okresu Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava.  

Vhodnou formou, jak firmy oslovit, je podobně jako v předchozí podkapitole použití vhodných 

komunikačních kanálů, resp. stejných komunikačních kanálů s jiným zacílením. V předchozí 

kapitole vedlo doporučení k zacílení na koncové uživatele. V tomto případě bude zacílení 

směrováno zejména na společnosti podnikajícím ve službách. U těch se dá předpokládat, že čas 

od času organizují školení pro své zaměstnance. Jednat se může o společnosti z oblasti 

finančnictví, bankovnictví, dopravy, ale také o poradenské firmy apod., stranou nemusejí zůstat 
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ani nejrůznější sdružení, asociace, klastry, výzkumná centra, univerzity, neziskové organizace, 

státní správa apod.  

Komunikace a oslovování klientů v tomto bodě musí probíhat prostřednictvím internetu. 

Stěžejním prvkem jsou webové stránky. Organizátor akcí, který v danou chvíli srovnává i deset 

hotelů, potřebuje vědět informace poměrně rychle k možnému vyloučení nevyhovujících 

zařízení. Minimálně musí být uvedeno přesně a přehledně kolik je v hotelu sálů, jak velkých, 

s jakou kapacitou a v jakém uspořádání. Jinou kapacitu pojme sál při uspořádání typu banket, 

divadlo či škola. Jednoduché schéma s možnými uspořádáními a kapacitou pomůže 

organizátorovi se zorientovat. Veškeré informace ohledně ceny jsou k dostání pouze 

na vyžádání. V tom není problém, přece jenom každý zákazník má individuální potřeby apod. 

Po obdržení poptávky je však nutné velmi rychle reagovat – nejlépe do jedné hodiny 

po obdržení, případně je vhodné před zaslání nabídky a cenové kalkulace klientovi zavolat 

a doptat se na důležité informace ohledně termínu akce, typu akce, rozsahu, případně na 

rozpočet. Komunikace musí probíhat rychle. U zákazníka budí rychlá komunikace dobrý dojem. 

I když klient na nabídku hned nereaguje, což je normální stav, je dobré jej v průběhu několika 

dní upozornit telefonicky, či e-mailem a doptat se na stanovisko.  

Oslovování klientů pomocí mailingu je důležité. Pravidelné oslovování je nezbytné 

k dostání se do povědomí klientů. Bohužel mezi odesíláním připomínací nabídky a nevyžádaným 

spamem je velice tenká hranice. Ideální stav je budovat vlastní databázi klientů, registrovat 

každý e-mail, z něhož firma registruje přijetí poptávky. Budování databáze je poměrně 

dlouhodobá záležitost. Hotel si jejím budováním může pomoct například organizací malých 

soutěží, kde se soutěžící zaregistrují vložením e-mailového kontaktu. Sběr kontaktů může 

probíhat také prostřednictvím aktivního telemarketingu. U sběru e-mailů se obecně nedoporučuje 

kupovat databáze. Ty většinou vznikají pochybným způsoby a robotickým sběrem dat 

z internetu, může se v nich nacházet spousta neaktivních, nepoužitelných či nevyhovujících e-

mailů. 

Hotel se dále prezentuje na webových portálech pro vyhledávání hotelů vhodných 

k pořádání konferencí. Jedním z nich je webový portál www.aaakonference.cz, dále 

www.firmy.cz – sekce konferenční a výstavní služby. Pokud zde existuje možnost zviditelnit se 

v rámci portálu, zaplacený banner či odkaz umístěný na viditelnějším místě, mohlo by být 

vhodné tuto placenou službu vyzkoušet. Další portály sdružující hotely nabízející konferenční 

http://www.aaakonference.cz/
http://www.firmy.cz/
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prostory jsou www.lokace.cz, www.konferencniprostory.info, www.hotel-ubytovani-

meetings.cz, www.prostoryproakce.cz, www.firemniakce.cz, www.konferencniakce.cz, 

www.kongrespark.cz, www.event-promotion.cz, www.hotel.cz, www.penziony-hotely.cz, 

www.najdiprostory.cz, www.hledat.cz. Na těchto portálech je tedy vhodné také hotel 

zaregistrovat pro další zviditelnění.  

Oslovování firem také může probíhat zprostředkovaně přes zákazníky hotelu. Zde je 

důležité si uvědomit, že návštěvníci hotelu také pracují ve firmách, a proto i jejich spokojenost 

závisí na případném doporučení zařízení pro firemní účely.   

4.4.3. Cenová nabídka 

Incentivní a kongresová turistika je pro všechny hotely pro tyto události vybavené 

zajímavá a v této oblasti probíhá značný konkurenční boj, zejména cenový. Velkou výhodou u 

těchto akcí je, že společnosti pořádající akce pro své klienty a zaměstnance volí v případě 

spokojenosti pro konání svých akcí často stejný hotel.  

Nabídka hotelu pro školení pro cca 20 osob, které zahrnuje ubytování a polopenzi, 

demonstruje tabulka č. 4. 6. V části a) je zahrnuta je cenová nabídka analyzovaného hotelu a pro 

porovnání nabídka dvou nejmenovaných konkurenčních hotelů v části b) a c).  

 

Tabulka č. 4. 6. – Srovnání cenových nabídek školení pro cca 20 osob 

a) Cenová nabídka analyzovaného podniku, školení/červen 

Produkt Cena 
Počet 

Ks 
Celkem 

ubytování včetně polopenze na 

dvoulůžkovém pokoji 
995 Kč 20 19900 

dopolední CB 150 Kč/os 20 5000 

odpolední CB 150 Kč/os 20 3000 

oběd 250 Kč/os 20 5000 

pronájem  0 Kč 1 0 

AV technika 0 Kč 1 0 

celkem 32900 Kč 

ZDROJ: Vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

http://www.konferencniprostory.info/
http://www.hotel-ubytovani-meetings.cz/
http://www.hotel-ubytovani-meetings.cz/
http://www.prostoryproakce.cz/
http://www.hotel.cz/


- 68 - 

 

b) Cenová nabídka nejmenovaného konkurenčního hotelu, školení/červen 

Produkt Cena 
Počet 

Ks 
Celkem 

ubytování včetně polopenze na 

dvoulůžkovém pokoji 
745 Kč 20 11490 

dopolední CB 200 Kč/os 20 4000 

odpolední CB 200 Kč/os 20 4000 

oběd 180 Kč/os 20 3600 

pronájem  2500 Kč 1 2500 

AV technika 1500 Kč 1 1500 

celkem 27090 Kč 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

c) Cenová nabídka nejmenovaného konkurenčního hotelu, školení/červen 

Produkt Cena 
Počet 

Ks 
Celkem 

ubytování včetně polopenze na 

dvoulůžkovém pokoji 
1400 Kč/os 20 28000 

dopolední CB 100 Kč/os 20 2000 

odpolední CB 100 Kč/os 20 2000 

oběd 260 Kč/os 20 5200 

pronájem  0 Kč 1 0 

AV technika 3600 Kč 1 3600 

celkem 40800 Kč 

ZDROJ: Vlastní zpracování  

Ze zjištěných údajů vyplývá, že je analyzovaný hotel se svou nabídkou cenově středně 

náročný. Hotel poskytuje zejména cenově náročnější ubytování, které však zahrnuje polopenzi i 

vstup do hotelového wellness centra. Nabídku kompenzuje částka za pronájem sálu a AV 

techniky, která činí 0 Kč. I přesto, že cena není špatná, firma, která hotel nenavštěvuje 

pravidelně, zvolí působiště pro akci dle ceny. Proto zde jako cenové zvýhodnění může hotel 

poskytnout například 10% slevu z celé částky. Cílem je akci v hotelu společnosti prodat 

i s rizikem nižšího výnosu. Firma je schopná v případě spokojenosti akci v hotelu zopakovat 

a vykrýt tak hluché všední dny.  
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5. Závěr 

Cíl práce, kterým je analýza okolí podniku a stanovení vhodné strategie, je naplněna 

ve třetí kapitole. Pro analýzu externích a interních faktorů jsou v práci využity následující 

analýzy: PESTLE, analýza životního cyklu odvětví, Porterova analýza, portfolio analýza 

a SWOT analýza. PESTLE analýza, sumarizující údaje o politických, ekonomických, 

technologických, legislativních a ekologických aspektech v podnikání, představuje souhrnný 

přehled o podnikatelském prostředí v daném odvětví. Analýza životního cyklu již jde více 

do hloubky a vychází z údajů získaných zejména ze statistik shromažďovaných českým 

statistickým úřadem. Porterova analýza pěti konkurenčních sil definuje zejména hlavní 

konkurenty podniku a jejich postavení na trhu, cílovou skupinu zákazníků a potencionální 

konkurenci. Portfolio analýza, ve které je analyzován hlavní produkt podniku, je zpracována 

v podkapitole s praktickým využitím interních analýz a definuje postavení produktu v rámci 

organizace. Poslední SWOT analýza poskytuje údaje o vnitřních a vnějších aspektech 

v podnikání. Výchozí údaje jsou zadány zástupcem přímo z podniku, takže jsou přesně popsány 

a hodnoceny. 

Strategie určená na základě údajů získaných z praktické části práce je implementována 

v poslední části práce. Implementace určené strategie, kterou je strategie ofenzivní, zahrnuje tři 

dílčí úkoly. Těmi jsou důraz na zákazníka, zvýšení prodejů pobytových balíčků a zvýšení počtů 

firemních akcí pořádaných v hotelu.  Konkrétní výsledky jednotlivých dílčích úkolu shrnují 

následující odstavce.  

První dílčí úkol naplňující určenou strategii je důraz na zákazníka. Tato kapitola 

pojednává o způsobech, jakými je zajištěna spokojená klientela hotelu. Mezi jednotlivé kroky, 

které mají zajistit naplnění tohoto dílčího úkolu, patří zjišťování spokojenosti zákazníků, 

a to pomocí dotazování hostů nejenom prostřednictvím tištěných dotazníků, ale také přímým 

dotazováním personálu hotelu či z internetových referenčních portálů. Účinným nástrojem 

je aktivní reakce na zjištěné nedostatky a přizpůsobování nabídky potřebám a přáním hostů. 

Dalším krokem je zajištění bezvadného pracovního prostředí, které zaměstnancům umožní 

poskytovat služby v adekvátní kvalitě. Školení a zaučení zaměstnanců je dalším krokem majícím 

přispět k jednotnému přístupu zaměstnanců k práci. Zaučení personálu je prvotním úkolem, který 

seznamuje nového člena kolektivu s pracovními návyky a standardy poskytovaných služeb. Další 

školení a profesní cvičení zajistí odbornou způsobilost a zlepšování dovedností personálu. 
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Kontrola je posledním krokem, který je důležitý pro zjištění výsledků předchozích zaopatření 

a pro případné sjednání nápravy.  

Druhým dílčím úkolem je zvýšení prodejů pobytových balíčků. Tento úkol zahrnuje tři 

nástroje, které analyzují nabízený produkt, navrhují novou cenovou politiku a rozšiřují dosavadní 

komunikační kanály prodeje. Analyzovaným produktem je pobytový balíček JARO-LÉTO, který 

je sestaven jako balíček komplexních služeb. Po vyhodnocení tohoto balíčku je doporučeno 

zachovat strukturu služby obsažených v balíčku, které odpovídají cílové skupině, pro níž je 

balíček sestavován. U rozboru ceny balíčku je jako doporučení stanoveno navýšení jednotkové 

ceny za pobytový balíček, který dle zjištěných údajů pomůže organizaci zvýšit obrat i při 

možném snížení zakoupených pobytů. Tento krok je částečně v rozporu s cílem dílčího úkolu, 

kterým je zvýšení prodejů pobytových balíčků. Dle analýzy elasticity poptávky je totiž stanoven 

mírný pokles prodejů balíčků v závislosti na zvýšení ceny. Tuto skutečnost mají vyrovnat první 

dílčí úkol, jehož cílem je orientace na zákazníka a třetí krok druhého dílčího úkolu, kterým je 

rozšíření komunikačních sítí. Tento krok zahrnuje rozšíření distribučních cest, které mají oslovit 

potencionální klientelu a to zejména díky on-line komunikaci, která se odehrává zejména 

prostřednictvím internetu. Tento bod je velmi důležitý a správná komunikace produktu je 

dobrým základem pro naplnění cíle, kterým je zvýšení prodejů pobytových balíčků. V rámci 

tohoto kroku je také zpracována kalkulace určující, jaká možnost zajišťování tohoto kroku je pro 

společnost finančně výhodnější. Jako finančně méně náročná varianta je stanovena možnost 

outsourcingu činností spojených se zajištěním odpovídající komunikace produktu.  

Třetím a posledním dílčím úkolem je zvýšení počtů firemních akcí pořádaných v hotelu.  

Tento úkol naplňují tři kroky. První je zaměřen na rozšíření služeb a je spojen s možností 

využívat hotel také jako místo pro pořádání exkurzí v hotelovém minipivovaru. Další možnosti 

(např. zajištění sommeliéra) má pomoct organizátorovi firemní akce se zajištěním 

doprovodnému programu pro účastníky akce. Oslovování klientů je druhým dílčím úkolem, 

který zahrnuje náročnou a zdlouhavou přípravu databáze firem, která má však zajistit kvalitní 

základ pro e-mailovou rozesílku nabídek, dále je to úprava webové prezentace a doplnění 

důležitých informací o kapacitách a možnostech uspořádání salónků a posledním bodem je 

rozšíření komunikace a hotelové prezentace na několika rezervačních a vyhledávacích 

internetových portálech věnovaným právě organizátorům firemních akcí. Třetím dílčím úkolem 
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je porovnání cenové nabídky pro totožnou akci v analyzovaném subjektu a porovnání 

s největšími konkurenty.  

 Celá práce a zejména její praktická a implementační část představuje pro podnik výhodu 

v možnosti porovnání se s ostatními podnikatelskými subjekty v okolí – nejenom z hlediska 

cenového, ale také z hlediska kvality poskytovaných služeb. V textu jsou podrobně popsáni 

jednotliví konkurenti, jejich strategie, u některých podíly na trhu. Kromě toho práce pojednává 

o vývoji a potenciálu celého odvětví cestovního ruchu v daném regionu a také poskytuje přehled 

o změnách ve využívání jednotlivých ubytovacích zařízení. Jednotlivá doporučení dále jako 

od člověka zvenčí představují souhrnný přehled o možných uskutečnitelných změnách a jejich 

možných dopadech. Jednotlivé analýzy a zjištěné údaje poskytují přehledné a aktuální údaje 

a informace, které slouží jako podklady pro další rozhodování managementu podniku.  
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Seznam zkratek 

 

****  čtyřhvězdičkový hotel 

***  tříhvězdičkový hotel 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

ČD  České dráhy 

AV   audio visuální 

MSK  Moravskoslezský kraj 

NKÚ  Nejvyšší kontrolní úřad 

ČSÚ  Český statistický úřad 

PPC  payment per click 

ČR  Česká Republika 

PR  public relations 

 



 

 

 


