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Úvod 
 

„Hotel je jako divadlo. Generální manažer vystoupí na jeviště každé ráno, hned jak 

přijede do hotelu, a zůstává na něm, dokud neodejde večer domů. Všichni zaměstnanci hotelu, 

ale především ti, kteří jsou v přímém kontaktu s hostem, jsou herci – musí, tak jako v divadle, 

být kreativní a profesionální a být pyšni na to, co vytvářejí. Generální ředitel musí skrýt své 

skutečné city, když vystoupí na jeviště, aby zahrál svůj part. Jak divadlo, tak i hotel mají 

kouzelnou atmosféru, jen si musíte uvědomit i nutnost vydělávat peníze. Je to jako s hraním – 

když to jednou člověk vyzkouší, nemůže odejít. Hotel - to je láska na celý život.“ 1 

 

Cestovní ruch je důležitou součástí světového hospodářství a patří mezi jedno 

z nejvýznamnějších odvětví světové ekonomiky. V posledních letech došlo v České republice 

k mimořádnému rozvoji všech druhů služeb. 

 

Rok 1989 se výrazně zapsal do dějin tehdejšího Československa a několik dalších 

států střední a východní Evropy. Zpřístupnění státních hranic přineslo nové možnosti.  

Počínaje tímto rokem nastal rozvoj cestovního ruchu. Na náš trh vstoupily silné a zkušené 

zahraniční firmy a konkurence zesílila. Česká republika patří mezi země s vhodnými 

kulturně-historickými i přírodními předpoklady právě pro rozvoj cestovního ruchu. Náhle se 

po ubytovacích a stravovacích službách začala rapidně zvyšovat poptávka. 

 

Služby hotelů v České republice se snaží získat co největší klientelu a přiblížit se 

vysoké úrovni služeb zahraničních hotelů. Větší města mají tu výhodu, že se zde sjíždí široká 

zahraniční klientela zejména za účelem kulturně-historických památek, významného 

sportovního utkání nebo také z pracovního důvodu. Samozřejmě do hotelů přijíždí také klienti 

z různě vzdálených koutů České republiky právě za účelem pracovních schůzek. Výhoda 

větších měst spočívá v tom, že se v nich nacházejí pobočky mezinárodních firem, proto 

přijíždí větší počet firemních zaměstnanců a zákazníků. Naopak z hlediska menších hotelů se 

musí jejich vedení více snažit o zaujmutí potencionální klientely svou výjimečnou a speciální 

nabídkou. Úspěšná organizace se dnes neobejde bez kvalitního marketingu. Klade se stále 

větší důraz na přibližování tuzemského trhu západoevropskému stylu. Jedná se o jistou 
                                                                        
1  L. Wagner, Generální manažer hotelu Regal, 1989: KIRÁLOVÁ, A. Marketing 
hotelových služeb. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s. r. o., 2002, 148 s. ISBN 80-86119-44-0. 
 



2 

úroveň poskytovaných služeb, náročnost nabídek, odborné znalosti personálu, cenové hladiny 

hotelů, určitý komfort. Vedení hotelu musí umět dokázat zákazníkovi, že je schopné uspokojit 

jeho potřeby a zájmy. Konkurence je již tak rozsáhlá, že je nezbytné jí účinně čelit 

v konkurenčním boji. 

 

V hotelu se často odehrávají důležité události, a to jak mezinárodního tak lokálního 

charakteru. Hotely bývají místem meetingů hlav státu, ministrů, diplomatů či specialistů. 

Poptávka po ubytování se mění každý den v závislosti na segmentu trhu a typu hotelu, které 

zákazník vyžaduje. 

 

Právě služby mohou být tou specifickou předností hotelu, která jej odliší od 

konkurence. Čím kvalitnější je hotelové řízení, tím spokojenější jsou jeho zaměstnanci a 

především jeho hosté. 

 

Téma „Měření spokojenosti zákazníků se službami hotelu“ jsem si vybrala zejména 

z důvodu zájmu o oblast hotelnictví. Vystudovala jsem obor Hotelnictví a turismus na 

hotelové škole. V oblasti gastronomie a hotelnictví se pohybuji od patnácti let a mám 

k tomuto zaměření blízko. Díky praxím a brigádám jsem si vyzkoušela různé pracovní 

funkce. Zastávala jsem pozici pomocné síly v kuchyni, servírky, pokojské nebo recepční. 

Každá funkce byla něčím zajímavá, bavila mne a rozšířila jsem si tím své schopnosti, znalosti 

i dovednosti.  

 

Cílem mé bakalářské práce je zjištění spokojenosti hotelových hostů s kvalitou a 

množstvím nabízených služeb hotelu Club Trio. Součástí mé práce je sběr a analýza informací 

o hotelu, jeho hostů a konkurenci. Zvolila jsem polostrukturovaný dotazník jako metodu 

šetření ve dvou verzích, a to v české a anglické verzi v případě možnosti ubytování 

mezinárodní klientely. Vyhodnocení dotazníků odhalí postoje a názory hostů ke službám 

hotelu. Prostřednictvím měření spokojenosti hotelových hostů se službami hotelu, se budu 

snažit nalézt slabá místa, která se spokojeností bezprostředně souvisejí. Závěrem mé práce se 

zaměřím na možné návrhy a doporučení na zvýšení spokojenosti hostů pro tento hotel.  
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1 Charakteristika hotelu 
 

„Hotel je tak dobrý, jak ředitel hotelu a ostatní pracovníci. Host při návštěvě hotelu 

očekává příjemné, schopné a spolehlivé pracovníky. Kvalita kontaktů mezi hostem a 

zaměstnancem je určujícím faktorem pro hodnocení celého hotelu. Proto je velmi důležitý 

výběr, vedení a motivace zaměstnanců. Ředitel hotelu by se měl starat o zaměstnance stejně 

jako o hosty hotelu.“ 2 

 

1.1  Historie hotelu Club Trio 
 

Hotel Club Trio nemá nijak dlouhou a rozsáhlou historii. V roce 2002 byla přijata 

nabídka společností 1. Krnovská železárenská, s. r. o. na odkoupení domu určeného 

k demolici. Dům byl v hodně špatném stavu, tak jej zanechali předchozí nájemníci. Cílem 

rekonstrukce budovy na hotel bylo rozšíření Stodolní ulice o další místo, kam zavítají 

návštěvníci nejznámější zábavní ulice v České republice. V roce 2002 bylo v provozu pouze 

17 klubů. Také se kladlo za cíl zařadit hotel mezi kategorii tří hvězdiček, což se zdařilo. 

Dokončení rekonstrukce budovy bylo stanoveno na konec dubna roku 2004 k příležitosti 

Mistrovství světa v ledním hokeji. Práce na hotelu se stihly v daném termínu, takže můžeme 

hovořit o zahájení provozu hotelu právě ve spojitosti s touto velkou sportovní akcí. 

 

1.2  Umístění hotelu 
 

Hotel Club Trio je situován v centru městské části statutárního města Ostrava. Hotel se 

nachází v těsné blízkosti s významnou ulicí Stodolní, která je centrem zábavy i kulturního 

dění. Velká část klientely hotelu přijíždí za účelem návštěvy této slavné ulice plné 

různorodých klubů. V současnosti si mohou zákazníci vybrat mezi 57 kluby, které Stodolní 

ulice nabízí. Současnou podobu hotelu představuje obrázek 1.1. 

 

                                                                        
2   KIRÁLOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s. r. o., 
2002, 148 s. ISBN 80-86119-44-0. 
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1.3  Poskytované služby 
 

Hotel se zaměřuje na poskytování ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb. 

 

1.3.1 Ubytovací služby 

Hotel Club Trio má k dispozici 12 pokojů rozdělených na 6 nadstandardních, 5 

standardních pokojů a jeden apartmán, který je vhodný pro náročnější klienty. Hotel nabízí 

ubytování o celkové kapacitě 20 lůžek včetně možností přistýlek. Pokoje jsou dvoulůžkové, 

třílůžkové a jeden je čtyřlůžkový. Jednotlivé pokoje mají výhled do dvora nebo přímo na dění 

Stodolní ulice. Současná podoba exteriéru hotelu se nachází v příloze č. 1. Vybavení 

hotelového apartmánu je zachyceno na obrázku v příloze č. 2. Ceníky ubytování od 1. února 

2008 jsou zachyceny v příloze č. 3. 

Místní hotelové služby jsou doplněny o prádelnu, hotelové taxi, směnárenské služby 

nebo o možnost využití pěti míst neplaceného parkování u hotelu. Dále hotelový host může 

využít bezdrátové připojení k internetu – wifi.  

Mezi významné návštěvníky hotelu patří členové hudební skupiny Monkey Business a 

Lucie, z herců např. Tomáš Matonoha, Slávek Boura, Pavel Zedníček, Standa Hložek a z řad 

sportovců hotel navštívil i basketbalista Jiří Velš. 

 

1.3.2 Stravovací služby 
 

Hotel poskytuje snídaně nabízené bufetovým stylem. Hosté mají na výběr z teplých i 

studených pokrmů. Snídaně má host od pondělí do čtvrtku v ceně pokoje, v dalších dnech si 

může k ceně za ubytování snídani připlatit. 

 

Hotel je vybaven restaurací a denním barem, které se nachází v přízemí hotelu. V 

suterénu potom můžeme najít prostorný Music Club s bohatě zásobeným barem, příjemným 

posezením a tanečním parketem. V pátek a sobotu se zde konají pravidelné diskotéky.  

 

Hotel nabízí možnost individuálního nebo organizovaného stravování. Individuálním 

stravováním se rozumí momentální objednávka z jídelního lístku, tzv. „á la carte“. Pod 
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pojmem organizované stravování si můžeme představit dopředu dohodnutou záležitost, 

zejména jednotná menu na různých společných setkáních, např. banketech, rautech, svatbách, 

narozeninách, promocích, funusech apod. Zákazníkům se sestaví na jejich přání společné 

menu i s předběžnou kalkulací ve více podobách, pro možnost adekvátního výběru. 

 

   

 U recepce je umístěn denní bar s kapacitou cca 20 míst. V horní části restaurace se 

nachází 40 míst k sezení. V suterénu budovy můžeme nalézt club, který má kapacitu 60 míst. 

Jídelní lístek je uveden v příloze č. 4. 

1.3.3 Doplňkové služby 
 

 Doplňkové služby hotelu rozdělujeme z hlediska poskytování služeb v provozních 

místnostech hotelu a ve venkovním areálu. Obecně se tyto služby dělí také na placené a 

neplacené. 

 

Do placených služeb hotelu patří: 

� prodej vybraných druhů zboží v denní recepci (Alkoholické a nealkoholické nápoje) 

� prodej vybraných druhů zboží v noční recepci (Alkoholické a nealkoholické nápoje, 

slaný sortiment, zubní pasta, kartáček na zuby, kalendář, hygienické potřeby, 

kondomy, apod.) 

� bezdrátové připojení k internetu – wifi 

� možnost zprostředkování vnitrostátních a mezinárodních hovorů 

� kopírování dokumentů 

� přeprava hostů a jejich zavazadel hotelovým Taxi 

� praní a žehlení prádla 

 

Do neplacených služeb hotel zařazuje: 

� činnosti spojené s příjmem a odhlašováním hotelových hostů 

� příjem a předání pošty a vzkazů pro hosty 

� při náhodném zrušení rezervace neúčtuje hotel žádné storno poplatky 

� nabídka prospektů a kalendářů aktuálních kulturních a sportovních akcí v okolí hotelu 

� nabídka denního tisku – noviny, časopisy 

� směnárenské služby 

� úschova a přeprava zavazadel po hotelu 
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� zprostředkování ubytování v jiném ubytovacím zařízení v případě plné vytíženosti 

hotelu Club Trio 

� parkování vozidel na hotelovém parkovišti 

 

1.4 Organizační struktura hotelu 
 

Organizační struktura hotelu Club Trio je spíše jednoduchá a funguje na bázi úzce 

spjatého důvěrného kruhu, kde nejsou zcela specifikované funkce jednotlivců. Vedoucí 

ubytovacího zařízení se stará o správný chod hotelu, ale také o činnosti provozní a technické, 

kam můžeme zařadit údržbu a vytápění hotelu. Vedoucí ubytovacího úseku je občas zároveň i 

ve funkci recepčního. Zaměstnává dvě pokojské a dva recepční. Vedoucí stravovacího úseku 

má na starosti veškerý chod v oblasti stravování v hotelu. Zaměstnává jednoho šéfkuchaře, 

pomocnou sílu v kuchyni, která je zároveň i uklízečkou, dále číšníka, servírku a barmana. 
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2 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 
 

2.1 Spokojenost zákazníka 
 

 Dosažení spokojenosti je základním životním motivem. Bez ohledu na pořadí 

životních priorit lze konstatovat, že člověk usiluje o spokojenost s danými atributy jako jsou 

zdraví, rodina, práce a domácnost. Pocítění spokojenosti je však zcela subjektivním stavem, 

který má u jednotlivých osob zcela rozdílný obsah. Tento obsah závisí na intelektu jedince, 

jeho osobnostním profilu a povahových rysech a samozřejmě referenčním prostředí (rodina, 

pracovní či studijní kolektiv, přátelé, aspirační skupina, národ). [14] 

 

Potřeby a požadavky trhu jsou čím dál tím složitější. Rostou nároky na celkovou 

úroveň služeb. Klíčem k udržení zákazníků je jejich spokojenost v obchodním vztahu, neboli 

soulad mezi očekávanou a skutečně získanou hodnotou z pohledu zákazníka. Důležitým 

předpokladem je neustálé zlepšování kvality služeb, které povedou právě ke spokojenosti 

zákazníků. Proto je nutná snaha jak o porozumění, tak o přiblížení se k zákazníkovi. Podnik 

by měl znát spokojenost svých zákazníků se službami, které nabízí a měl by být schopen 

vnímat jejich názory na podnik jako celek. Neméně důležitá je také schopnost zjišťování a 

měření spokojenosti. 

 

 Spokojenost s výrobkem (službou) může být vnímána na základě jednotlivých faktorů 

vedoucích k celkovému výsledku a jako kolektivní dojem z těchto faktorů, spokojenost je 

reakcí zákazníka s ohledem na míru naplnění jeho potřeb, je posudkem, jak samotné rysy 

výrobku nebo služby naplňují úroveň potřeby. [13] 

 

2.2 Definice spokojenosti  
 
 Spokojenost může být vnímána na základě jednotlivých faktorů vedoucích 

k celkovému výsledku a jako kolektivní dojem z těchto faktorů. Spokojenost je reakcí 

zákazníka s ohledem na míru naplnění jeho potřeb, je posudkem, jak samotné rysy výrobku 

nebo služby naplňují úroveň potřeby. [13]  
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 Měření spokojenosti je složitý problém, který je třeba strukturovat. Obecně lze postup 

měření spokojenosti strukturovat takto: [12] 

 

� určení podstatných faktorů spokojenosti 

� nalezení významu podstatných faktorů 

� zjištění stupně spokojenosti v jednotlivých faktorech 

 

2.2.1 Cíle měření spokojenosti 
 

 Cílem měření spokojenosti je správně identifikovat zóny tolerance kvality služeb, 

změřit spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb a navrhnout opatření, která by 

vedla ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. 

 

2.2.2 Spokojenost je klíčem pro udržení zákazníků [3] 
 

 Vysoce spokojený zákazník má následující charakteristiky : 
 

� je delší dobu věrný, 

� kupuje více nových a zdokonalených výrobků, 

� hovoří s uznáním o produktech firmy, 

� věnuje méně pozornosti konkurenčním výrobkům a je méně citlivý na ceny, 

� poskytuje firmě nové náměty na zdokonalení výrobků a služeb, 

� nevyžaduje tolik informací jako nový zákazník, a tím šetří firmě čas i náklady. 

 

Obr. 2. 3. Model chování zákazníků při posuzování spokojenosti 

 

Zdroj: SPÁČIL, V. Výzkum měření spokojenosti zákazníků pro marketingové řízení. 

Habilitační práce. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 

 
Východiska 

 
Černá skříňka 

 
Následky 
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2.3 Metody měření spokojenosti [14] 
 
2.3.1 Metoda hodnocení rovnocenných intervalů 
 

 U metody hodnocení rovnocenných intervalů je k měření spokojenosti využita škála.  

Cílem metody je získat jednorozměrnou škálu s intervalovými vlastnostmi. Východiskem pro 

měření spokojenosti je specifikace velkého množství tvrzení, které se týkají dané zkoumané 

oblasti. Původní soubor tvrzení respondentů je tvořen zejména pomocí brainstormingových 

technik. Tento soubor je zkrácen o tvrzení, která jsou spíše předmětem skutečnosti než 

názoru. Respondenti nejsou dotazováni zda souhlasí nebo nesouhlasí s daným tvrzením, ale 

jsou spíše žádáni o hodnocení tvrzení z hlediska jeho příznivosti pro image poskytovatele 

služby. V praxi respondenti dostanou kartičky, které dle svého uvážení, vkládají do 

jednotlivých polí. 

 

Tab. 2.1: Thurstonova množina rovnocenných intervalů 

A B C D E F G H I J K 

           

Nepříznivý                                             Neutrální                                                         Příznivý 

 

Zdroj: SPÁČIL, V. Výzkum měření spokojenosti zákazníků pro marketingové řízení. 

Habilitační práce. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 

 

2.3.2 Metoda souhrnného hodnocení 
 

 Na rozdíl od předchozí metody metoda souhrnného hodnocení nebo-li Likertova 

metoda umožňuje respondentům vyjádřit míru intenzity postojů či pocitů k dané 

problematice. Postup metody je podobný jako u předešlé metody. Pro hodnocení se využívá 

verbální nebo číselná škála. Nejdříve je nezbytně nutné definovat základní soubor tvrzení. 

Respondenti jsou požádáni, aby hodnotili stupeň shody s každým tvrzením na sestavené škále. 

Výběr tvrzení pro druhou fázi je založen na analýze korelace každého faktoru s celkovým 

výsledkem. Tvrzení, u kterých se zjistila nejvyšší korelace s celkovým výsledkem, se 

považují za nejlepší a přechází tak do druhé fáze. Eliminována jsou taková tvrzení, jejichž 

korelace se přibližuje nule. Na základě pořadí korelace se určuje výběr tvrzení pro druhou 

fázi. Metoda se může použít pro stanovení libovolného počtu tvrzení. 
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Tab. 2. 2: Příklad Likertovy hodnotící škály 

 

 Zcela nesouhlasím Nesouhlasím Souhlasím Zcela souhlasím 

1. tvrzení     

2. tvrzení     

3. tvrzení     

4. tvrzení     

…     

m – té tvrzení     

 

Zdroj: SPÁČIL, V. Výzkum měření spokojenosti zákazníků pro marketingové řízení. 

Habilitační práce. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 

 

2.3.3 Sémantický diferenciál 
 

 Metoda sémantického diferenciálu je využívána k měření názorů a postojů 

respondentů. Je založena na použití bipolárních přídavných jmen, která se používají ke 

zjištění reakcí respondentů na předměty zájmu. Sémantický diferenciál je možné zařadit na 

hranici přímých a nepřímých metod dotazování. Patří do souboru psychologických metod.  

Obsah je tvořen baterií škál, pomocí nichž lze hodnotit vlastnosti zkoumaného jevu. 

 Prvním krokem při aplikaci metody sémantického diferenciálu je vytvoření seznamu 

bipolárních přídavných jmen nebo frází. Je nutné uvědomit si, že je vhodné umístit na každou 

stranu kladná i záporná tvrzení, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. 

 Respondent umisťuje svou odpověď v pětistupňové nebo sedmistupňové škále, jejichž 

krajní hodnoty označují nejintenzivnější hodnoty daného adjektiva. Hodnocení přesně 

uprostřed signalizuje neutrální postoj. Umístění odpovědi mimo střed a krajní body 

symbolizuje mírný příklon k danému adjektivu. Odpovědi jsou převáděny do numerické 

podoby prostřednictvím číselné škály od -3 do 3 a v případě sedmistupňové škály od 1 do 7. 

 Takto získaná data jsou podrobena analýze zahrnující výpočet aritmetického průměru 

a mediánu pro každý faktor zvlášť. Výsledné hodnoty jsou pak zobrazeny graficky a 

umožňují porovnání křivek určitého produktu či značky. Metoda není vhodná pro celkové 

hodnocení spokojenosti, neboť je obtížné sčítat hodnoty jednotlivých tvrzení pro faktory, 

které mají zcela odlišný obsah. 
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Tab. 2.3: Příklad sémantického diferenciálu 

 

Kvalifikovaný personál      Nekvalifikovaný personál 

Nevýhodné umístění      Výhodné umístění 

Vyhovující úřední hodiny      Nevyhovující úřední hodiny 

Rychlé odbavení      Pomalé odbavení 

 

Zdroj: SPÁČIL, V. Výzkum měření spokojenosti zákazníků pro marketingové řízení. 

Habilitační práce. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 

 

2.3.4 Metoda Tri:M 
 

 Metoda Tri:M společnosti Infratest Burke se zabývá problematikou udržení zákazníků. 

Je založena na analýze vztahu mezi významností faktorů, spokojeností vyjádřenou 

hodnocením faktorů a věrností zákazníků. Metoda posuzuje významnost a spokojenost 

faktorů na desetistupňové ordinální škále. Výsledky jsou přepočítávány na aritmetický průměr 

pro každý faktor zvlášť. Aritmetické průměry se potom porovnávají z hlediska významnosti 

nebo spokojenosti jednotlivých faktorů s aritmetickým průměrem vypočítaným ze všech 

faktorů. Metoda tak představuje inovaci metody souhrnného hodnocení, neboť umožňuje 

určit, u kterých faktorů je třeba prioritně zvýšit kvalitu. 

 

2.3.5 Metoda vnímaných diferencí 
 

 Metoda posuzuje významnost a kvalitu jednotlivých faktorů, které tvoří obsah 

produktu (služby). Hodnocení významnosti jednotlivých faktorů se provádí prostřednictvím 

posouzení tří nejvýznamnějších a tří nejméně významných faktorů z celkového seznamu 

předloženému respondentovi. Na základě hodnocení významnosti faktorů respondenty jsou 

získány koeficienty vah. Jelikož je nutné do hodnocení zahrnout, jakou významnost má daný 

faktor pro celkovou spokojenost, musí se použít koeficienty vah pro vypočítání jednotlivých 

faktorů spokojenosti. 
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 Výpočet spokojenosti vychází z diferencí mezi jednotlivými typy hodnocení. 

Spokojenost j-tého respondenta s i-tým faktorem lze vypočítat ze vztahu 

 

Sij = 100 – (αDN +  βDO + γDP + δDI) 

 

Sij – spokojenost j – tého respondenta s i-tým faktorem 

DN – diference mezi nepřijatelnou úrovní a vnímanou (skutečnou) úrovní 

DO – diference mezi očekávanou úrovní a vnímanou (skutečnou) úrovní 

DP – diference mezi prioritní úrovní a vnímanou (skutečnou) úrovní 

DI  – diference mezi ideální (maximální) úrovní a vnímanou (skutečnou) úrovní 

α, β, γ, δ – koeficienty vyjadřující váhu diference spokojenosti hodnocenou respondentem 
 

2.4 Klí čová role spokojeného zákazníka [2] 
 

 V dnešní době se zákazník stává klíčovým partnerem veškeré podnikatelské činnosti. 

Proto se také v současné marketingové literatuře jeho úloha patřičně podtrhuje, dokonce již 

v samotném názvu nových publikací.  

 

 Podle Petera F. Druckera je právě spokojený zákazník hlavním smyslem veškeré 

podnikatelské činnosti. Podobně jako v politice i v podnikání se dnes hovoří o demokracii 

(business democracy), kdy jsou firmy „řízeny“ přáními a požadavky zákazníků, veškerá jejich 

činnost se zaměřuje na maximální uspokojení těchto přání a požadavků. 

 

Proč bychom měli zákazníkovi a jeho spokojenosti věnovat maximální pozornost a péči? 

Minimálně z následujících sedmi důvodů: 

 

1. spokojený zákazník nám zůstane nadále věrný a udržet si zákazníka vyžaduje pětkrát 

méně úsilí, času a peněz, než získat nového; 

 

2. spokojený zákazník je ochoten zaplatit i vyšší cenu; odlákat spokojeného zákazníka 

konkurenci znamená snížit při stejné hodnotě produktu jeho cenu až o 30%; 

 

3. spokojený a věrný zákazník umožní firmě lépe překonat nenadálé problémy (stávky 

zaměstnanců, nedodržení termínů dodavatelů, následky přírodních kalamit, havárie, 
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loupeže, mediální kauzy), spokojený zákazník nás dokáže v takové krizi pochopit, 

bude se k nám chovat ohleduplně; 

 

4. spokojený zákazník předá svoji dobrou zkušenost minimálně třem dalším, a to velice 

účinnou a neplacenou formou ústního podání v osobní komunikaci; 

 

5. spokojený zákazník je příznivě nakloněn zakoupit si i další produkty z naší nabídky; 

 

6. spokojený zákazník k nám bude velmi otevřený a je ochoten nám sdělit své zkušenosti 

a poznatky s užíváním našeho produktu, případně i s konkurenční nabídkou; svými 

podněty nás navádí k novým zlepšením a inovacím; 

 

7. spokojený zákazník vyvolává zpětně u našich zaměstnanců pocit uspokojení a hrdosti 

na svou práci a firmu. 

 

 Úroveň uspokojení či neuspokojení potřeb zákazníků je kromě osobních zkušeností při 

nákupu v zásadě dána dvěma složkami – jejich očekáváními před nákupem a hlavně 

zkušenostmi po nákupu s používáním produktu. Nespokojenost vychází z neuspokojených 

očekávání. Jestliže například na základě přehánějící reklamy si zákazník učinil představu, 

která se mu koupí produktu nesplnila, a byl z něj zklamán, nejspíš se bude všemožně snažit 

tento nepříjemný zážitek neopakovat a opustí nás. 

 

 Stížnost od nespokojených zákazníků se vyskytuje velmi vzácně, uvádí se, že si stěžují 

pouze 4 % nespokojených zákazníků. Proto bychom měli stížnostem věnovat maximální 

pozornost. Nespokojený zákazník sdělí své problémy minimálně deseti dalším lidem. 13 % 

nespokojených zákazníků se svěří dokonce až dvaceti lidem.  

 

 Když však dokážeme vyřešit stížnost nespokojených zákazníků v jejich prospěch, 

zejména když problém vyřešíme bez zbytečných průtahů okamžitě na místě, zůstanou nám 

nadále nakloněni a navíc o dobrém vyřešení své reklamace řeknou pěti dalším. 
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3 Metodika shromažďování dat 
 

Marketingový výzkum se skládá ze dvou částí – přípravné a realizační fáze. 

V bakalářské práci jsem použila primární i sekundární data. Sekundární zdroje informací jsem 

získala z internetu, zejména z webových stránek hotelu Club Trio, hotelových prospektů, 

odborné literatury a publikací. Samotný marketingový výzkum byl zdrojem primárních dat, 

která jsem získala náhodným výběrem hotelových hostů formou písemného dotazování přímo 

ve zkoumaném hotelu a prostřednictvím kontaktování hostů, kteří již hotel navštívili, 

e-mailem. 

 

3.1 Přípravná fáze výzkumu 
 

 Příprava výzkumu zahrnuje kroky, které vedou k vytvoření vhodných předpokladů 

k zahájení jeho realizace. 

 

3.1.1 Definování problému 
  

 Hotel Club Trio klade velký důraz na spokojenost svých zákazníků. Prioritou je 

největší možná dostupnost spokojenosti hotelových hostů se službami hotelu. Vedení hotelu 

neví, v jaké míře jsou hoteloví hosté spokojeni, proto se rozhodlo provést měření spokojenosti 

zákazníků z důvodu zjistit určité nedostatky a zlepšit dosavadní služby hotelu, aby se celková 

spokojenost zvýšila. 

 

3.1.2 Cíle marketingového výzkumu 
 

 Cílem výzkumu je zjistit spokojenost hotelových hostů s poskytovanými službami 

v době jejich pobytu a navrhnout případná zlepšení v této oblasti. 

 

3.1.3 Hypotézy marketingového výzkumu 
 
� Hypotéza č. 1 

Alespoň 75 % návštěvníků je celkově spokojeno se službami hotelu. 
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� Hypotéza č. 2 

Možnost minibaru na pokoji by uvítalo více než 60 % hostů. 

 

� Hypotéza č. 3 

Přes 90 % pravidelně navštěvujících zákazníků hotelu je spokojeno s cenovou úrovní 

hotelu. 

 

� Hypotéza č. 4 

Za nejdůležitější zdroj informací o hotelu považuje nejvíce lidí internet. 

 

3.1.4 Plán výzkumu 
 

 Výzkum jsem se rozhodla realizovat prostřednictvím písemného dotazování a 

prostřednictvím kontaktování hostů e-mailem. Vytvořila jsem dotazník v českém (viz příloha 

č. 5) a anglickém jazyce (viz příloha č. 6). Toto rozhodnutí jsem učinila z důvodu vysoké 

návštěvnosti cizinců v hotelu.  

 Respondenti byli vybíráni formou nereprezentativní techniky náhodného výběru. 

Dotazníky byly předávány hostům přímo na recepci hotelu recepčními, a také  byly rozesílány 

prostřednictvím e-mailu hostům, kteří již hotel v minulosti navštívili. Všechny dotazníky byly 

v anonymní podobě. Dotazník obsahoval celkem 13 otázek. Respondenti odpovídaly na 

otázky uzavřené (měli k dispozici výčet možností, z nichž označili vždy jednu odpověď), 

otázky otevřené (kde se vyjadřovali k tomu, jaká služba jim v hotelu chybí a sdělovali své 

názory k celkovému provozu hotelu), škály (dotazovaní hodnotili uvedené faktory dle 

spokojenosti a významnosti) a otázky identifika ční (rozlišily osobu respondenta dle věku, 

pohlaví a povolání). 

 

3.1.5 Pilotáž 
 

 Pilotáž jsem provedla v měsíci prosinci u hotelových hostů, kteří byli momentálně 

ubytovaní v hotelu. 

 Dotazovaní otázky dobře pochopili, byly jim srozumitelné a jasné. Jedině u 

identifikační otázky týkající se věku jsem zaznamenala určitou nejasnost. Věková rozmezí se 

kryla, proto respondenti označovali dvě varianty odpovědí. Opravila jsem věková rozmezí 

tak, aby nedocházelo k dalšímu nedorozumění. 



16 

3.1.6 Časový harmonogram 
 

 Sběr informací jsem uskutečnila v období od října 2007 do dubna 2008. Přikládám 

časový harmonogram pro lepší přehlednost jednotlivých činností.   

 

Tab. 3.1 Časový harmonogram jednotlivých činností                                                                                                

 

Činnost 

 

1.10.-

31.10. 07 

 

1.11.-

30.11. 07 

 

1.12.-

31.12. 07 

 

1.1.- 

31.1. 08 

 

1.2.- 

29.2. 08 

 

1.3.-

31.3. 08 

 

1.4.- 

25.4. 08 

Definování zájmové 

oblasti 

 

X 

      

Sběr sekundárních dat  X      

Plán výzkumu  X      

Tvorba dotazníku  X      

Předvýzkum   X     

Sběr primárních dat    X X X  

Zpracování informací    X X X X 

Interpretace výsledků       X 

 

3.2 Realizační fáze výzkumu 
 
3.2.1 Výběrový soubor 
 
 Cílovou skupinu tvořili tuzemští i zahraniční ubytovaní hosté ve stanoveném časovém 

období od ledna do března roku 2008. Původní výběrový soubor dosahoval celkem 148 

dotazníků z důvodu očekávání nižší návratnosti. Návratnost správně vyplněných dotazníků 

byla 70,27 %, což je 104 dotazníků. Dotazování proběhlo zcela anonymně. 

 Zpracování veškerých údajů proběhlo PC v programu Microsoft Office Excel 2003 a 

Microsoft Office Word 2003. Výsledky jsou prezentovány prostřednictvím absolutních a 

relativních čísel ve formě tabulek a grafů. 

 

3.2.2 Struktura výb ěrového souboru 
 
 Analýza spokojenosti byla určena ubytovaným hostům České republiky a zahraniční 

klientele. Zajímaly mě výsledky dotazníků v české a anglické verzi. Dávala jsem důraz pro 

jejich srovnání a zjištění spokojenosti domácích a zahraničních hostů. Mezi identifikační 

otázky jsem uvedla věk, pohlaví a profil respondenta. 
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Tuzemští hosté 

 Celkem 86 ubytovaných Čechů odpovědělo na odpovědi v dotazníku.  

 Hotel navštěvují častěji muži (68,6 %) než ženy (31,4 %), což se dá považovat za 

podstatný rozdíl.  

 Z hlediska věkového rozmezí respondentů můžu říci, že největší skupina se objevila 

ve věku 26 – 35 let, a to 30,23 %. Další velkou skupinou návštěvníků hotelu bylo 29,07 % 

Čechů ve věkové kategorii do 25 let. 

 Velká skupina 48,84 % pracujících tuzemských návštěvníků se objevila v hotelu 

nejčastěji, nezanedbatelné je také množství (22,09 %) podnikatelů, kteří přispěli vyplněním 

dotazníků ke zjištění spokojenosti se službami hotelu. 

 

Zahraniční hosté 

 Zahraničních hostů, kteří vyplnili dotazník, bylo celkem 18. 

 Také zde se projevila vyšší návštěvnost mužů (61,11 %) než žen (38,89 %). 

V porovnání s tuzemskými návštěvníky hotelu můžu konstatovat, že rozdíl je méně výrazný. 

 Cizinci v největší míře navštívili hotel ve věkové kategorii 26 – 35 let (38,89 %), dále 

potom převažovala nad ostatními kategoriemi věková skupina  do 25 let (27,78 %). 

 Z hlediska profilu zahraničního respondenta v 55,56 % tito hosté uváděli, že jsou 

pracující. Podnikatelé se ubytovali v hotelu v 33,33 % případů. 

 

Srovnání výsledků 

 Z obou dotazníků jasně vyplynulo, že při srovnání dle pohlaví, měli větší návštěvnost 

hotelu muži. Výraznější rozdíl je zaznamenán u tuzemských návštěvníků, ale i u cizinců není 

rozdíl zanedbatelný. 

 Věková struktura byla rozdělena do kategorií: do 25 let, 26 – 35 let, 36 – 45 let, 46 – 

55 let, 56 a více let. Mezi ubytované hosty s největším zastoupením se řadí návštěvníci ve 

věku 26 – 35 let. U Čechů i cizinců se shodně ubytovávají na pomyslném druhém pořadí 

klienti ve věku do 25 let. 

 Profil respondentů vypovídá jednoznačně o tom, že v hotelu se nejčastěji objevují 

pracující lidé a své zastoupení mají také zákazníci s profilem podnikatele. Další uvedené 

alternativy (nezaměstnaný/á, student(ka), důchodce) měly v této kategorii minimální 

zastoupení. 
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4 Interpretace výsledků průzkumu spokojenosti zákazníků 
  

 Tato kapitola se zaměřuje na výsledky marketingového výzkumu. Vyhodnocení 

výzkumu bude prováděno postupně po jednotlivých otázkách a bude zaznačeno tabulkově i 

graficky. V samotném textu budou uvedeny grafy a slovní zhodnocení otázky. 

 Podrobnější tabulky a grafy vyjadřující závislost odpovědí na jednotlivých 

demografických faktorech budou obsaženy v přílohách. 

4.1 Vyhodnocení dotazníků 
 

Vyhodnocení 1. otázky: Jakým způsobem jste se dozvěděl(a) o našem hotelu Club Trio? 

 Z grafu otázky č. 1 o způsobu zjištění existence hotelu Club Trio jsem zjistila, že ze 

104 respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku, 46,15 % se dozvědělo o hotelu 

prostřednictvím internetu. Jednoznačně je internet nejpoužívanějším zdrojem informací pro 

ubytované hosty, proto je nezbytné webové stránky často aktualizovat a zlepšovat jejich 

provedení, aby potencionálního zákazníka upoutaly. Další velkou skupinou respondentů – ale 

již v podstatně nižší hodnotě (16,35 %), než tomu bylo u zjišťování informací přes internet – 

jsou lidé, kterým hotel doporučil jejich zaměstnavatel. Určitě je vhodné zaměřit se na 

kooperaci hotelu s firmami. Medián vyšel v hodnotě 2, tudíž odpověď taková, že respondenti 

zjišťovali informace pomocí tisku. Celkem 12,5 % hotelových hostů zjistilo existenci hotelu 

právě přes tisk či rodinu a přátele. Komunikační média tudíž plní důležitou funkci při 

zvažování zákazníka o typu hotelu.  

 Z hlediska třídění druhého stupně jsem zaznamenala u věkové kategorie 46 – 55 let 

zajímavost, že všichni respondenti v této kategorii získali informace o hotelu právě přes 

internet. Vysoké procento dotazovaných ve věkové kategorii 26 – 35 let, konkrétně 53,13 %, 

označilo ve svých odpovědích rovněž internetový zdroj. Z hlediska profilu respondenta můžu 

říci, že 66,67 % nezaměstnaných ubytovaných hostů také považují za prvotní zdroj informací 

o hotelu internet.  
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Obr. 4.1: Způsob zjištění existence hotelu Club Trio 
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Vyhodnocení 2. otázky: Kolikrát jste již tento hotel navštívil(a)? 

 Největší počet hotelových hostů se ubytovalo v hotelu Club Trio poprvé. Ze 104 

zákazníků navštívilo hotel poprvé 39 z nich. Služby hotelu podruhé využilo 28,85 % 

dotazovaných. Do třetí nejčetnější skupiny (19,23 %), patří hosté navštěvující hotel 

pravidelně.  

 Z pohledu třídění druhého stupně jsem schopná konstatovat, že 41,43 % mužů v hotelu 

byli poprvé, ale 55,88 % žen navštívilo hotel již podruhé. Také nejvíce cizinců - 38,89 % - 

uvedlo v dotazníku, že jsou v hotelu opakovaně, konkrétně podruhé. Další zajímavostí je, že 

věková skupina do 25 let, a to 32,35 %, navštěvuje hotel pravidelně, a proto by se hotelové 

služby měly přizpůsobit zejména této věkové kategorii. U 50 % respondentů věkové kategorie 

46 – 55 let převažuje zcela jasně odpověď, že se v hotelu nachází tito lidé častěji podruhé než 

poprvé. V 55,56 % případů jsou důchodci v hotelu ubytovaní poprvé. 

 

Obr. 4.2: Frekvence návštěv dotazovaných 
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Vyhodnocení 3. otázky: Jste spokojen(a) s umístěním hotelu Club Trio v blízkosti ulice 

Stodolní? 

 Třetí otázka o spokojenosti s umístěním v hotelu v blízkosti známé Stodolní ulice plné 

zajímavých klubů jednoznačně vypovídá o tom, že hosté jsou nejvíce velmi spokojeni, a to 

v 47,12 %. Další postavení zaujímá odpověď Spíše spokojen(a). Takto odpovědělo 42,31 % 

dotazovaných. Neutrální a negativní odpovědi v této otázce dosahují zanedbatelných hodnot 

oproti už řečeným hodnotám.  

 V 58,57 % případech odpověděli muži v dotazníku, že jsou velmi spokojeni 

s umístěním hotelu. Když porovnám muže s ženami, můžu posoudit, že ženy jsou spíše 

spokojené v 58,82 % odpovědích. Přesně polovina cizinců je spíše spokojena s blízkostí ulice 

Stodolní u hotelu. U věkové skupiny 46 – 55 let je zajímavost taková, že stejný počet 

respondentů (50 %) je velmi i spíše spokojeno s umístěním hotelu v blízkosti Stodolní ulice. 

Velmi spokojeno je 61,54 % pracujících. 

 

Obr. 4.3: Spokojenost s umístěním hotelu v blízkosti Stodolní ulice 
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Vyhodnocení 4. otázky: Uvítal(a) byste možnost minibaru na pokoji? 

 V otázce č. 4 jsem zkoumala postavení hotelového hosta k možnosti využívání 

minibaru na pokoji. Nejvíce respondentů se zařadilo do kategorie Spíše ano. 48,08 % 

dotazovaných by spíše uvítalo minibar na pokoji. Hotel by měl rozšířit své služby o možnost 

minibaru na hotelovém pokoji. Prozatím může zavést minibar na apartmánu a nadstandardní 

pokoje a pokud služba dosáhne v budoucnu požadovaného úspěchu, tak se minibar může 

rozšířit také na standardní pokoje. Určitě by využilo této služby 39,42 % ubytovaných hostů. 

12,5 % respondentů neví, zda by minibar by byl pro ně užitečný nebo ne. Žádný z dotázaných 

neodpověděl, že by spíše či určitě neuvítal možnost minibaru na hotelovém pokoji.  
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 Výrazně převyšuje věková kategorie 46 – 55 let u odpovědi, že by určitě uvítali 

minibar, nad dotázanými, co by spíše přijali minibar na pokoji, a to konkrétně v 50 % případů. 

Výrazný nárůst je zaznamenán u 88,89 % studentů, kteří by spíše uvítali minibar na 

hotelovém pokoji. Potvrzuje se idea, že se vyskytuje v hotelu vysoký počet pravidelně 

ubytovaných studentů do 25 let (viz ot. č. 2), a proto by se hotel měl právě na tuto cílovou 

skupinu zaměřit. 

 

Obr. 4.4: Pohled na možnost minibaru na pokoji 
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Vyhodnocení 5. otázky: Jak byste ohodnotil(a) spokojenost s těmito faktory? 

 Pro tuto otázku jsem zvolila vhodnou baterii, která obsahuje faktory týkající se 

hotelových služeb. Respondenti hodnotili spokojenost s jednotlivými faktory. Výsledky 

dopadly celkem přívětivě pro hotel, nicméně stále je potřeba nějaké služby vylepšovat. 

Nejspokojenější jsou zákazníci s ochotou personálu. Celková spokojenost s tímto faktorem, 

když vezmu v úvahu Velmi a Spíše spokojen(a), činí 98,08 %. Výrazná spokojenost hostů se 

objevila i u faktoru Vyřízení Vaší objednávky, kdy celková spokojenost dosáhla 92,3 %. Za 

zmínku stojí jistě i Čistota a upravenost pokoje a Parkování. Respondenti jsou celkově 

spokojeni v 90,39 %. U faktoru Přihlášení na recepci hotelu jsou sice zákazníci velmi 

spokojeni v 68,27 % případů, ale už jsem nezaznamenala vysoký výsledek u odpovědi Spíše 

spokojen(a). S faktory jsou hoteloví hosté většinou výrazně spokojeni, výjimkou je však 

přehlednost webových stránek, kde lze jasně vidět, že spokojenost zaostává za ostatními 

faktory. U přehlednosti webových stránek se neobjevují sice výrazné negativní odpovědi, ale 

vyšší procento – 20,19 % - oproti jiným faktorům v neutrální odpovědi Spokojen.  
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 S čistotou a upraveností pokoje jsou velmi spokojeni všichni dotázaní ve věku 46 – 55 

let. A také všichni tito klienti hotelu jsou spíše spokojeni s vybavením pokoje. Všechny 

studentky se shodly na tom, že jsou velmi spokojeny s čistotou a upraveností pokoje. 

  

Obr. 4.5: Spokojenost s danými faktory 
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Vyhodnocení 6. otázky: Napadá Vás nějaká další služba, která Vám v hotelu chybí? 

 Tato otázka patří jako jedna z mála v dotazníku k otázkám  otevřeným. Pokládala jsem 

za důležité, abych zdůraznila respondenty, kteří neodpověděli na tuto otázku, jelikož tato 

hodnota byla nejvyšší.  Neodpovědělo 30 respondentů. Další četná skupina sice odpověděla, 

ale uvedla, že je momentálně nic nenapadá a to v 23,08 % případů. Dostala jsem ale i 

konkrétnější odpovědi a nejčastější byla, že výtah postrádá 21,15 % návštěvníků hotelu. Další 

služby, které chybí zákazníkům, jsou sauna, telefon na pokoji pro spojení s recepcí, minibar a 

lednice.  

 38,24 % žen chybí v hotelu výtah. 66,67 % lidí ve věku 46 – 55 let sdělilo, že výtah je 

služba, kterou by v hotelu určitě uvítali. Bohužel výtah je službou, kterou nebude možno 

v hotelu zavést, jelikož se v budově nenachází podmínky pro výstavbu. Minibar by se 

zamlouval 33,3 % studentům. 
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Obr. 4.6: Absence dalších služeb v hotelu 
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Vyhodnocení 7. otázky: Jak vnímáte u těchto faktorů důležitost? 

 U této otázky byla přidělena stejná baterie jako v otázce č. 5, jen se nezkoumala 

spokojenost, nýbrž důležitost jednotlivých faktorů. Respondenti měli za úkol ohodnotit 

významnost s jednotlivými faktory. Nejdůležitější pro zákazníky jsou dva faktory, které se liší 

v hodnotě pouhou jednou setinou. Pro hosty jsou nejvýznamnější činnosti Přihlášení na 

recepci hotelu a Vyřízení objednávky. Celková důležitost s faktorem Přihlášení na recepci 

hotelu, když vezmu v úvahu Velmi a Spíše důležité, činí 98,08 %. Celková důležitost 

s Vyřízením objednávky je ve výši 98,07 %. Třetím nejvýznamnějším faktorem je Interiér 

hotelu, který dosáhl 91,35 % celkové důležitosti. Výrazně nižší významnost oproti ostatním 

faktorům se objevuje u Přehlednosti webových stránek (68,27 %) a u faktoru Kvality stravy 

(75,96 %).  

 Z hlediska pohlaví jsem zjistila, že u 41,18 % žen je zajímavé, že neutrální stanovisko 

– Důležité – zaujímají právě u Kvality stravy. Podstatná část respondentů věkové kategorie 36 

– 45 let (47,83 %) a nad 56 let – zároveň i důchodců - (55,56 %) dává neutrální váhu na 

důležitost Přehlednosti webových stránek. Všichni lidé ve věkové skupině 46 – 55 let 

považují za spíše důležité kvalitu stravy.  
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Obr. 4.7: Důležitost u jednotlivých faktorů 
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Vyhodnocení 8. otázky: Jak jste celkově spokojen(a) se službami našeho hotelu? 

 Cílem této otázky bylo zjistit, jaká je celková spokojenost hostů se službami hotelu 

Club Trio. Respondenti měli na výběr tyto varianty: Velmi spokojen(a), Spíše spokojen(a), 

Spokojen(a), Spíše nespokojen(a), Velmi nespokojen(a). Získané výsledky se ukázaly být pro 

hotel velmi příznivé. Velmi spokojených hostů se službami hotelu je 65,38 % dotázaných, 

spíše spokojených respondentů bylo 24,04 %, spokojeně odpovědělo 8,65 % lidí a spíše 

nespokojeně se cítilo 1,92 % klientů hotelu. Žádný z respondentů neodpověděl zcela záporně 

– Velmi nespokojen(a).  

 Z věkového hlediska do 25 let jsou velmi spokojeni respondenti v 82,35 %. Věková 

skupina lidí v rozmezí 46 – 55 let (33,33 %) považuje za neutrální svou odpověď k celkové 

spokojenosti se službami. 88,89 % všech studentů označili odpověď Velmi spokojen(a). 
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Obr. 4.8: Důležitost u jednotlivých faktorů 
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Vyhodnocení 9. otázky: Uvažujete o další návštěvě hotelu Club Trio? 

 I v této části dopadly výsledky šetření pro hotel velmi příznivě. Určitě by navštívilo 

hotel znovu 56,73 % ubytovaných hostů, spíše hotel navštíví v budoucnu 25,96 % klientů, 

neutrální stanovisko zaujalo 11,54 % dotázaných, spíše si myslí, že hotel nenavštíví, 3,85 % 

lidí a určitě návštěvu hotel nemůže očekávat od 1,92 % respondentů.  

 Třídění druhého stupně ukázalo, že lidé do 25 let v 11,76 % případů hotel znovu spíše 

nenavštíví, zato 73,91 % členů věkové skupiny 36 – 45 let určitě uvažuje o další návštěvě 

hotelu. 28 % podnikatelů si není jisto, zda hotel navštíví či nikoliv. 

 

Obr. 4.9: Možnost další návštěvy hotelu 
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Vyhodnocení 10. otázky: Vaše pohlaví 

 Z demografického hlediska jsem samozřejmě nemohla opomenout pohlaví 

respondenta. Z šetření vyplynulo, že hotel navštěvují častěji muži (67,31 %) než ženy  

(32,69 %).  

 U třídění druhého stupně z hlediska profilu respondenta jsem zjistila, že 86 % 

podnikatelů jsou právě muži, kdežto odpověď Nezaměstnaný/á převažuje u 55,56 % žen. 

 

Obr. 4.10: Pohlaví respondenta 
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Vyhodnocení 11. otázky: V jakém věkovém rozmezí se nacházíte? 

 Nejčastější uváděná věková kategorie v dotaznících byla do 25 let, a to v 32,69 % 

případů. 

 Z pohledu třídění druhého stupně se 34,29 % žen a 38,89 % cizinců řadí do věkové 

kategorie 26 - 35 let. Z těchto výsledků můžu říci, že by bylo pro vedení hotelu vhodné 

zaměřit se na zkvalitnění služeb zejména pro lidi do 25 let a také pro věkovou kategorii 26 – 

35 let, kteří se ubytovávají nejčastěji v hotelu Club Trio.  
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Obr. 4.11: Věková kategorie respondenta 
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Vyhodnocení 12. otázky: Profil respondenta 

 Polovina všech dotazovaných uvedla v této otázce, že jsou pracující. 

 56,25 % pracujících klientů hotelu je ve věkovém rozmezí 26 – 35 let. Již v předešlé 

otázce jsem zmiňovala zaměření na věkovou kategorii 26 – 35 let, tímto se potvrzuje tato 

myšlenka zejména pro pracující lidi tohoto věku. 

 

Obr. 4.12: Profil respondenta 
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Vyhodnocení 13. otázky: Chtěl(a) byste ke službám hotelu ještě něco sdělit? 

 Na poslední otázku v dotazníku, která opět nabízela respondentům možnost volně 

vyjádřit své návrhy, odpovědělo 44,33 % dotázaných. Samozřejmě i u této otázky se objevilo 

15,38 % lidí, kteří vepsali do dotazníku, že již nepotřebují nic dalšího sdělit. Konkrétní 
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odpovědi byly zajímavé a zcela jistě prospěšné pro zvýšení spokojenosti hotelových služeb. 

Pochvalu personálu udělilo 13,46 % respondentů. Příjemnou atmosféru hotelu ohodnotilo 

12,5 % zákazníků. Malé procento se objevilo u postrádání zdravotnických potřeb (lékárnička, 

kondomy), nicméně nelze zanedbat 2,88 % odpovědí klientů hotelu. 

 Lidé do 25 let se v 26,47 % případů vyjádřili, že jim připadala atmosféra v hotelu 

příjemná. 11,11 % studentů a důchodců by uvítali dostatek zdravotnických potřeb. 

 

Obr. 4.13: Další sdělení ke službám hotelu 
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4.2 Vyhodnocení poziční mapy dle spokojenosti a významnosti 
  
 Poziční mapa na obr. 4.14 se vztahuje k otázkám č. 5 a č. 7, kde se srovnávala 

spokojenost a významnost jednotlivých faktorů. 

 Pro hodnocení spokojenosti hotelových hostů jsem zvolila pětistupňovou škálu. 

Dotazovaní přiřazovali k jednotlivým faktorům numerické hodnoty od 1 do 5. Respondenti 

měli na výběr tyto varianty: 1 - Velmi spokojen(a), 2 - Spíše spokojen(a), 3 - Spokojen(a), 

4 - Spíše nespokojen(a), 5 - Velmi nespokojen(a). U výsledných hodnot byl vypočten vážený 

aritmetický průměr, kde spokojenost rostla s nižší hodnotou čísla. 

 Významnost respondenti hodnotili na pětistupňové škále, kde číslo 1 znamenalo 

nejvyšší významnost a číslo 5 nejnižší významnost. U jednotlivých odpovědí jsem vypočetla 

vážený aritmetický průměr, přičemž významnost se zvyšovala v závislosti na nižší hodnotě 

čísla. 
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Obr. 4.14: Poziční mapa dle spokojenosti a významnosti 
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 Všechny uvedené faktory se vyskytly v jediném kvadrantu nazývající se tzv. 

motivátory. Faktory vyjadřují vysokou spokojenost a vysokou významnost. Mezi 

nejvýznamnější faktory, které vykázaly nejvyšší spokojenost patří vyřízení objednávky (95,19 

% spokojených respondentů), přihlášení na recepci hotelu (93,27 %), čistota a upravenost 

pokoje (89,91 %) a ochota personálu (89,43 %). 

 Jak jsem již uvedla, hotel je opravdu na výborné pozici z hlediska spokojenosti a 

významnosti, nicméně najdou se zde faktory, které zcela nevypovídaly požadovanému 

výsledku. Jedná se o faktory přehlednost webových stránek (74,04 %), výběr pokrmů  

(80,29 %), kvalitu stravy (80,77 %) a množství stravy (81,25 %). Hotel má tedy stále co 

vylepšovat. 

4.3 Vyhodnocení hypotéz 
  
 V rámci přípravné fáze výzkumu bylo zapotřebí stanovit hypotézy. V subkapitole 

3.1.3. jsem si určila čtyři hypotézy. 

 

� Hypotéza č. 1 

 Tato hypotéza měla za úkol zjistit, zda hotel Club Trio splňuje očekávání hostů 

s poskytovanými službami. Vycházela jsem z předpokladu, že ubytovací služby patří zajisté 

k přísněji hodnoceným a zároveň upřednostňovaným službám. Předpokládala jsem, že 

alespoň 75 % návštěvníků je celkově spokojeno se službami hotelu. Získané výsledky se 

ukázaly být pro hotel velmi příznivé. Velmi spokojených hostů se službami hotelu je 65,38 % 
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dotázaných, spíše spokojených respondentů bylo 24,04 %, celkově spokojeno tudíž bylo 

89,42 %. Hypotéza se potvrdila. 

 

� Hypotéza č. 2 

 U této hypotézy jsem zmínila určitou službu, o které předpokládám, že by měla u 

ubytovaných hostů úspěch. Proto se domnívám, že možnost minibaru na pokoji by uvítalo 

více než 60 % hostů. 39,42 % dotázaných by určitě s minibarem souhlasili, spíše by tuto 

službu přijalo 48,08 % respondentů. Vážený aritmetický průměr dosáhl hodnoty 1,73., 

přičemž hodnota 1 znamenala Určitě ano a v hodnotě 2 byla obsažena odpověď Spíše ano. 

Celkem by tedy minibar na pokoji uvítalo 87,5 % klientů hotelu, můžu tedy hypotézu 

potvrdit . 

 

� Hypotéza č. 3 

 Hotel Club Trio patří k levnějším hotelům v kategorií tří hvězdiček, ve které se 

nachází. Předpokládám, že zákazníci cenovou úroveň také takto vnímají, proto jsem stanovila 

hypotézu č. 3 v této podobě: Přes 90 % pravidelně navštěvujících zákazníků hotelu je 

spokojeno s cenovou úrovní hotelu. Z odpovědí dotazovaných jsem zjistila, že 88,46 % je 

spokojeno s cenou služeb v hotelu, tím se hypotéza nepotvrdila. Hypotézu tedy zamítám. 

 

� Hypotéza č. 4 

 Tato hypotéza je zaměřena na nejčastější používaný zdroj zjišťování informací o 

hotelu. Hypotéza č. 4 byla formulována takto: Za nejdůležitější zdroj informací o hotelu 

považuje nejvíce lidí internet. S obrovským rozdílem v porovnání s dalšími druhy zdrojů 

informací byl uváděn internet. 46,15 % klientů se dozvědělo o existenci hotelu právě pomocí 

tohoto média. Jednoznačně je internet nejpoužívanějším zdrojem informací pro ubytované 

hosty, proto je nezbytné webové stránky často aktualizovat a zlepšovat jejich provedení, aby 

potencionálního zákazníka upoutaly. Hypotézu přijímám .  



31 

5 Návrhy a doporučení 
 

 Hlavním cílem  této bakalářské práce bylo zjistit, v jaké míře jsou zákazníci hotelu 

Club Trio spokojeni s kvalitou a množstvím nabízených služeb, navrhnout případná 

doporučení za účelem zvýšení spokojenosti. 

 V závěrečné kapitole se zaměřím na konkrétní návrhy a doporučení ke zvýšení 

spokojenosti ubytovaných hostů. Pro přehlednost jsem rozdělila produkty, resp. služby, na 

ubytovací, stravovací a doplňkové služby. 

 

5.1 Ubytovací služby 
 

 Jelikož rekonstrukce budovy hotelu bylo dokončena na konci dubna roku 2004, hotel 

má moderní vybavení a působí příjemným dojmem. Z pohledu interiéru nelze hotelu nic 

vytknout. Z poziční mapy (viz obr. 4.14) lze jasně vidět, že hosté jsou spokojeni v rámci 

pokoje s čistotou a upraveností (90,39 %), vybavením (86,54 %) a s interiérem celého hotelu 

(88,46 %). Z hlediska lokality hotelu jsou hosté také spokojeni (89,43 %). Hotel se nachází 

v blízkosti Stodolní ulice, která láká návštěvníky rozmanitou nabídkou barů a klubů s 

různorodými žánry. 

 V jedné z uzavřených otázek jsem se zaměřila na službu, která je podle mne důležitou 

součástí nabízených služeb. Jednalo se o minibar, který by byl umístěný na hotelových 

pokojích.  Setkala jsem se s významným pozitivním ohlasem na tuto zmíněnou službu. 

Dokonce i v otevřené otázce, která se zaměřila na služby, které respondenti v hotelu 

postrádají, se objevil požadavek respondentů, že by minibar rádi uvítali. Hotel by měl rozšířit 

své služby o možnost minibaru na hotelovém pokoji, prozatím může zavést minibar na 

apartmánu a nadstandardní pokoje a pokud služba dosáhne požadovaného úspěchu, 

postoupit ji i na standardní pokoje. Minibar by obsahoval alkoholické i nealkoholické nápoje 

a v případě, že by si zákazník jistý nápoj vybral, tak při odjezdu proběhne zaplacení na 

recepci hotelu zároveň s předáním klíčů od pokoje. Minibar si přeje umístit na pokoj zejména 

cílová skupina studentů (33,3 %). 

 Z výzkumu vyplývá, že velké části respondentů (21,15 %), chybí v hotelu výtah. 

Realizace výstavby výtahu momentálně není pro hotel adekvátní z důvodu současné 

ekonomické situace hotelu, nicméně navrhuji tuto alternativu do budoucna zvážit. 
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 Zaznamenala jsem absenci lednice v otevřené otázce týkající se požadavků na služby, 

které by si dotazovaní přáli. Vzhledem k tomu, že se v hotelu nachází restaurace a hosté mají 

k dispozici snídani, odpolední menu a případně i večeři, zastávám názor, že umístění lednice 

na pokoj nebude nutné. Pokud se vedení hotelu rozhodne o zavedení minibaru na pokoje, 

bude tato služba s chladícím efektem bohatě stačit. 

 Vzhledem k významné fluktuaci studentů v hotelu bych zavedla slevy z ceny 

ubytování v souvislosti s mezinárodním identifikačním průkazem studenta (ISIC karta). Mladí 

lidé se mohou lépe stát věrnými zákazníky, kteří při své spokojenosti budou rozšiřovat 

pozitivní reference svému okolí. Navrhuji vyzkoušet zavedení slevy 10 % majiteli karty 

ISIC na cenu ubytování a sledovat po dobu dvou měsíců, zda se zavedená situace stala 

přínosná pro hotel a studenti tuto slevu využívají. 

5.2 Stravovací služby 
 

 Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že spokojenost se stravovacími službami již 

není tak přesvědčivá jako v případě ubytovacích služeb. Všechny faktory týkající se 

stravování nabízené v otázce spokojenosti nezaznamenaly takový ohlas jako ostatní možnosti. 

Mezi tyto faktory patří: výběr pokrmů (80,29 %), kvalita stravy (80,77 %) a množství stravy 

(81,25 %).  

 První z oblastí, kterým by měl hotel věnovat více pozornosti je nabídka snídaní. Jak již 

bylo zmíněno v 1. kapitole, snídaně je nabízena v bufetovém stylu. Tento způsob podávání 

snídaně je sice časově  a personálně nenáročný, ale výhodný pro hosta je pouze v případě, že 

nabízí rozmanitý výběr jídla. Nabídka výběru snídaní by měla být pro každého hosta stejná. 

Snídaně bych rozšířila o nabízené ovoce, müsli, cereálií a různých druhů jogurtů. Z 

nabídky teplých verzí snídaní postrádám klasickou opečenou klobásu, která je velmi 

oblíbená zejména u mužů. 

 Dalším doporučením v oblasti gastronomických služeb je rozšíření nabídky 

bezmasých jídel v rámci zlepšení výběru jídel . V jídelním lístku restaurace hotelu Club Trio 

zákazníci naleznou u vegetariánských jídel sedm položek (viz příloha č. 4), z nichž jsou 

v nabídce různé varianty smažených sýrů. Navrhuji obohatit jídelní lístek o těstoviny, 

vařenou či smaženou zeleninu. Doplnila bych, že pokud je v hotelu ubytován host - 

vegetarián na více dní, je zde vysoká pravděpodobnost, že využije ke stravování jinou 

specializovanou restauraci v okolí. 
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 Předpokládám, že hosta zajisté zaujme specifická specialita restaurace, proto bych ji 

doporučila doplnit do jídelního lístku. Také jsem si všimla, že z hovězího masa má hotel na 

výběr málo pokrmů. Domnívám se, že steaků na různé způsoby by se dalo z hlediska nízké 

náročnosti, nízkých nákladů a vysoké kvality připravit více, než je uvedeno v nabídce. 

Navrhla bych rozšíření nabídky hovězích pokrmů.  

 Z hlediska množství stravy doporučuji zvýšit gramáž u pokrmů na objednávku a u 

salátů, které jsou u hostů velmi oblíbené. 

 Navrhuji udržovat současnou kvalitu pokrmů, i když hodnota z dotazníků nebyla 

tak příznivá jako u ostatních faktorů, nicméně se objevila ve velmi pozitivní pozici, tj. 

v motivátorech. 

 Těmito přístupy se určitě zlepší úroveň poskytovaných služeb ve stravování. 

 

5.3 Doplňkové služby 
 

 Některá přání dotázaných jsou z technických důvodů těžko splnitelná, např. relaxační 

zařízení v podobě sauny a thajských masérek. 

 V dotaznících se objevil požadavek na rozšíření nabídky hygienických potřeb. 

Respondenti požadují možnost zakoupení sortimentu z lékárniček a větší variabilitu 

poskytovaných druhů kondomů. Domnívám se, že by bylo vhodné rozšířit doplňkové služby 

právě o řádné vybavení k poskytování první pomoci. 

 Otevřené otázky jsou výhodné v tom, že se respondent ve své anonymitě neobává 

sdělit své připomínky a náměty na zlepšení. Dalším doporučením je zavést interní telefon na 

pokoje pro spojení s recepcí a rozšířit tak služby o rychlost přenosu informací mezi recepční 

a hostem, a také o službu ranní buzení telefonem, která je celkově velmi oblíbená 

v konkurenčních hotelech. 

 Jelikož jsou nejčastější návštěvníci hotelu pracující ve věkové kategorii 26 – 35 let a 

dále studenti ve věku do 25 let, bylo by vhodné rozšířit služby i o zábavu. Zastupitelé těchto 

věkových skupin jsou mladí lidé, kteří mají potřebu se bavit, právě proto jim vyhovuje 

umístění hotelu v blízkosti Stodolní ulice. Protože se v přízemí a suterénu hotelu nachází 

prostorný Music Club s restaurací a bohatě zásobeným barem, příjemným posezením a 

tanečním parketem, může se hotel soustředit právě na tyto prostory a nalákat návštěvníky zde. 

V pátek a sobotu se zde konají pravidelné diskotéky, které bych obohatila příjemnou 

karaoke show, speciálními cenově akčními míchanými drinky nebo akcemi typu dva 
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drinky za cenu jednoho. Pro sportovní nadšence navrhuji sledování sportovních událostí 

na promítacím plátně. 

 V dnešní době je kladen obrovský důraz na elektronickou prezentaci. Její grafické a 

obsahové zpracování vypovídá o úrovni podniku. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že 

převážná většina respondentů (46,15 %) vyhledala informace o hotelu Club Trio právě na 

internetu. S množstvím informací na webových stránkách jsou respondenti spokojeni v 79,81 

% případů, dle provedeného výzkumu. Nicméně spokojenost je nižší než u ostatních 

porovnávaných faktorů, proto doporučuji pr ůběžně aktualizovat webové stránky a 

pravidelně doplňovat aktuality. Webové stránky jsou zajímavé v tom, že vedení hotelu na 

ně umístilo pohled na exteriér a interiér hotelu prostřednictvím webové kamery. V případě 

výrazné změny interiéru či exteriéru navrhuji m ěnit virtuální procházky pomocí webové 

kamery. Cílem úpravy stránek je zkvalitnění image hotelu. Vhodné by také bylo, aby hotel 

uváděl adresu internetových stránek na všech reklamních materiálech a předmětech, na 

kterých jsou uváděny identifikační údaje hotelu. 

 Pro zákazníky, kteří navštěvují hotel pravidelně, což v dotaznících vyplynulo právě u 

studentů, by bylo zajímavé vytvoření zákaznické karty. Představovala bych si to tak, že při 

páté návštěvě hotelu by klient obdržel pozornost ve formě reklamního předmětu za svou 

věrnost hotelu (klasická propiska, přívěšek na klíče, hrnek, podložku pod myš..), tím by byl 

potěšen jak host tak hotel, jelikož by zákazník poskytoval nadále reklamu hotelu určitým 

reklamním předmětem. Momentálně hotel žádný reklamní předmět se svými identifikačními 

údaji nemá, proto doporučuji zaměřit se na vytvoření reklamního předmětu 

charakterizující hotel Club Trio . 
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Závěr 
  

 Bakalářská práce se zabývala problematikou spokojenosti hostů s hotelovými 

službami. Cílem bylo zjistit, v jaké míře jsou zákazníci hotelu Club Trio spokojeni s kvalitou 

a množstvím nabízených služeb, získat inspirační podněty k jejich možnému zlepšování a 

navrhnout vedení hotelu určitá doporučení, která by vedla ke zlepšení služeb.  

 

 V teoretické části jsem se zaměřila na spokojenost zákazníků ve službách, měření 

spokojenosti zákazníků včetně představení vhodných vzorců a metod pro konkrétní měření. 

 

 Do praktické části jsem zařadila marketingový výzkum, který jsem realizovala 

písemnou formou dotazování. Podstatou marketingového výzkumu bylo provést analýzu 

spokojenosti zákazníků s hotelovými službami v hotelu Club Trio. 

 

 Na základě výsledků výzkumu jsem sestavila několik návrhů a doporučení na zvýšení 

spokojenosti a snažila jsem se o poskytnutí nejoptimálnějších možností. 

 

 Z důvodu zvyšujících se nároků zákazníků a z důvodu vznesených požadavků jsem 

hotelu doporučila rozšíření služeb o zavedení minibaru na apartmánu a nadstandardní 

pokoje. Jestliže se služba projeví v budoucnu jako žádaná, tak by bylo vhodné umístit milibar 

v každém pokoji. 

 

Z důvodu vysoké návštěvnosti internetových stránek hotelu a nižší spokojenosti, která 

byla zjištěna v marketingovém výzkumu, jsem poukázala na nezbytnost časté aktualizace 

internetových stránek a stálé zlepšování jejich provedení, aby potencionálního zákazníka 

upoutaly. Dále jsem uvedla doporučení, aby všechny reklamní materiály a předměty, které 

jsou označeny identifikačními údaji hotelu, obsahovaly adresu webových stránek. 

 

 Doufám, že práce napomohla odhalit slabé stránky hotelu Club Trio a doporučení 

vedoucí ke zvýšení spokojenosti zákazníků budou pro hotel přínosem. Věřím, že i samotné 

výsledky výzkumu mají význam pro vedoucího hotelu vzhledem k tomu, že výzkum 

obdobného charakteru doposud neprováděl. 
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s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou (bakalářskou) práci nebo poskytnout licenci 
k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 
ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
V Ostravě dne ……………………….. 
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Adresa trvalého pobytu studenta: 
 

6 …………………………………………………………
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 Příloha č. 1: Současná podoba exteriéru hotelu  

 



 

Příloha č. 2: Fotografie vybavení hotelového apartmánu 

  

  



 

Příloha č. 3: Ceníky ubytování 

 

Tab. 3.1: Ceník ubytování od 1. 2. 2008 (Pondělí – čtvrtek) 

 

Ubytování Cena včetně snídaně, parkoviště, DPH 

Jednolůžkový pokoj 1 450,- Kč 

Jednolůžkový pokoj + 1 700,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 2 000,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj + 2 300,- Kč 

Třílůžkový pokoj 2 700,- Kč 

Čtyřlůžkový pokoj 3 100,- Kč 

1 lůžkové apartmá 1 950,- Kč 

2 lůžkové apartmá 2 600,- Kč 

Přistýlka 300,- Kč 

 

 

Tab. 3.2: Ceník ubytování od 1. 2. 2008 (Pátek - neděle) 

 

Ubytování Cena včetně parkoviště, DPH 

Jednolůžkový pokoj 1 200,- Kč 

Jednolůžkový pokoj + 1 400,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 1 600,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj + 1 800,- Kč 

Třílůžkový pokoj 2 100,- Kč 

Čtyřlůžkový pokoj 2 500,- Kč 

1 lůžkové apartmá 1 600,- Kč 

2 lůžkové apartmá 2 000,- Kč 

Přistýlka 300,- Kč 

Snídaně 100,- Kč/os. 



 

Příloha č. 4: Jídelní lístek hotelu  

 
Snídaně 

Snídaně podáváme od 7.30 do 9.45 hod. 

 

Míchaná vejce na cibulce, zeleninová přízdoba, pečivo 47,-- 

Míchaná vejce se sýrem, zeleninová přízdoba, pečivo 47,-- 

Dušená šunka s máslem a sýrem, zeleninová přízdoba,  

pečivo       47,-- 

Hemenex, zeleninová přízdoba, pečivo   47,-- 

Jemné párky s hořčicí, pečivo    47,-- 

 

Studené předkrmy 

 

70 g rajče plněné křenovou šlehačkou   30,-- 

70 g vejce s italským dresinkem    30,-- 

70 g kuřecí koktejl     40,-- 

 

Polévky 

 

0,33 l vývar s kuřecím masem a nudlemi   22,-- 

0,33 l česneková speciál     26,-- 

0,33 l dle denní nabídky     15,-- 

 

 

Teplé předkrmy 

 

100 g topinka "Pikant"     48,-- 

/nudličky z vepřového masa s lečem, posypané strouhaným sýrem/ 

100 g topinka s kuřecím masem    48,-- 

/kuřecí nudličky se zeleninou, kečupem, posypané strouhaným sýrem/ 

 

Ryby 

 

150 g rybí filé na másle s bazalkou    65,-- 

150 g smažené rybí filé     65,-- 

150 g rybí filé s teplou zeleninou    70,-- 

150 g pstruh na másle s mandlemi    89,-- 

150 g pstruh pečený po mlynářsku    89,-- 

/u pstruha účtujeme za každý dkg navíc 3,50 Kč/ 

 

Kuřecí maso 

 

200 g  grilovaný steak      89,-- 

/kuř. stehenní, grilovací koření/ 

200 g grilovaný steak se sýrem    95,-- 

/možnost výběru - hermelín, niva, eidam/                

150 g přírodní kuřecí plátek zapečený se sýrem  76,-- 

150 g kuřecí plátek na žampionech    76,-- 

150 g kuřecí plátek s broskví a sýrem   80,-- 

150 g kuřecí plátky se zeleninou na pivě   84,-- 



 

150 g kuřecí nudličky s anglickou omáčkou   89,-- 

/kuř. prsa, cibule, kečup, hořčice, červ. víno, chilli/ 

150 g kuřecí soté      85,-- 

/kuř. prsa, tymián, smetana, bílé víno/ 

150 g kuřecí nudličky se zeleninou a vermutem  89,-- 

150 g kuřecí nudličky po indicku    89,-- 

/kuř. prsa, jablka, zakysaná smetana, kari/ 

150 g kuřecí Kung Pao     84,-- 

150 g guláš "Istanbul"     84,-- 

/nudličky z kuř. prsíček, restovaná zelenina, balkánský sýr/ 

150 g smažený kuřecí řízek    72,-- 

150 g smažená kuřecí kapsa plněná šunkou a sýrem  80, 

Vepřové maso 

 

150 g přírodní vepřový řízek zapečený se sýrem  72,-- 

150 g smažený vepřový řízek    72,-- 

150 g vepřové nudličky s pórkem a vermutem  78,-- 

150 g vepřové soté /vepř. kýta, pórek, smetana,bílé víno/ 78,-- 

150 g vepřové nudličky po čínsku    74,-- 

  /vepř. kýta, hl. zelí, soj. om., worchestr/ 

150 g masová směs veselých flamendrů   78,-- 

/vepř. a kuřecí maso na nudličky, cibule, rajčata, žampiony/ 

150 g tokáň dle řezníka Špalíka    74,-- 

/nudličky z kýty, cibule, česnek, okurky, kečup/ 

 

 

Hovězí maso 

 

200 g pfeffer steak     189,-- 

200 g steak se sázeným vejcem a šunkou   189,-- 

150 g svíčkové řezy s teplou zeleninou   158,-- 

 

Bezmasá jídla 

 

120 g smažený sýr     50,-- 

120 g smažený sýr se šunkou    56,-- 

120 g smažený hermelín     60,-- 

120 g smažený hermelín se šunkou    66,-- 

120 g smažený hermelín s anglickou slaninou  66,-- 

150 g smažený špíz "TRIO"    70,-- 

/3 druhy sýrů/ 

150 g milánské špagety     70,-- 

/se směsí šunky, cibule, kečupu, červ. vína, posypané sýrem/ 

 

Něco k vínu 

 

200 g obložený talíř     72,-- 

/3 druhy salámů, 3 druhy sýrů/ 

200 g sýrová mísa     72,-- 

/4 druhy sýrů/ 

 

 



 

Jídla na objednávku do 24 hodin 

 

10 dkg grilované vepřové koleno    20,-- 

/hořčice, křen, chleba/  

10 dkg grilovaná žebra "Speciál"     7,50  

/hořčice, křen, chleba/ 

10 dkg pečená kachna dle naší babičky   24,-- 

150 g houskový knedlík     15,-- 

150 g bramborový knedlík    15,-- 

200 g červené zelí     20,-- 

200 g bílé zelí      20,-- 

 

Moučníky 

 

220 g palačinky s ovocem a zmrzlinou   48,-- 

380 g zmrzlinový pohár s ovocem a šlohačkou  46,-- 

300 g zmrzlinový pohár se šlehačkou, čok. pol., oplatek 42,-- 

380 g pohár "TRIO"     49,-- 

/3 druhy ovoce, nanukový dort, šlehačka, čok. pol., oplatek/ 

 

Saláty 

 

200 g okurkový salát     22,-- 

200 g okurkový salát se smetanou    26,-- 

200 g míchaný salát s petrželkou    28,-- 

200 g šopský salát     34,-- 

200 g řecký salát      36,-- 

200 g rajčatový salát s balsamicem    36,-- 

200 g kuřecí salát s bílým jogurtem   68,-- 

200 g zeleninový salát s tuňákem    65,-- 

200 g těstovinový salát s kuřecím masem a parmazánem 75,-- 

200 g ovocný salát     36,-- 

 

Přílohy 

 

200 g vařený brambor     14,-- 

200 g opékaný brambor     18,-- 

200 g smažené hranolky     18,-- 

200 g smažené krokety     20,-- 

200 g americké brambory     22,-- 

200 g rýže      15,-- 

200 g šunková rýže     17,-- 

200 g hrášková rýže     17,-- 

1 ks topinka        3,-- 

50 g tatarská omáčka     12,-- 

50 g ďábelská omáčka     14,-- 

50 g kečup      14,-- 



 

Příloha č. 5: Dotazník pro tuzemské zákazníky 

Dotazník 
Vážení hosté, 
jmenuji se Aneta Ščígelová a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské – Technické 
Univerzity Ostrava. Tento dotazník je součástí bakalářské práce na téma Měření spokojenosti hotelových hostů 
se službami hotelu. Dotazník je zcela anonymní a bude sloužit ke zjištění případných nedostatků 
v problémových oblastech a ke zvýšení spokojenosti hostů v hotelu Club Trio. Děkuji Vám za jeho pečlivé a 
pravdivé vyplnění.  
Pokud není uvedeno jinak, označte jednu odpověď. 
 
1. Jakým způsobem jste se dozvěděl(a) o našem hotelu Club Trio? 

� Internet 
� Tisk 
� Rodina, přátelé 
� Cestovní agentura 
� Propagační materiály hotelu 
� Zaměstnavatel 

 
2. Kolikrát jste již tento hotel navštívil(a)? 

� Poprvé 
� Podruhé 
� Několikrát 
� Navštěvujete hotel pravidelně 
 

3. Jste spokojen(a) s umístěním hotelu Club Trio v blízkosti Stodolní ulice? 
� Velmi spokojen(a) 
� Spíše spokojen(a) 
� Spokojen(a) 
� Spíše nespokojen(a) 
� Velmi nespokojen(a) 

 
4. Uvítal(a) byste možnost minibaru na pokoji? 

� Určitě ano 
� Spíše ano 
� Nevím 
� Spíše ne 
� Určitě ne 
 

5. Jak byste ohodnotil(a) spokojenost s těmito faktory? (1 – velmi spokojen, 2 – spíše spokojen,  
     3 – spokojen, 4 – spíše nespokojen, 5 – velmi nespokojen) 
                                       1    2   3   4   5 

Vyřízení Vaší objednávky  � � � � � 
Přihlášení na recepci hotelu  � � � � � 
Čistota a upravenost pokoje � � � � � 
Vybavení pokoje   � � � � � 
Cenová úroveň hotelu  � � � � � 
Ochota personálu   � � � � � 
Parkování   � � � � � 
Výběr pokrmů   � � � � � 
Kvalita stravy   � � � � � 
Množství stravy   � � � � � 
Přehlednost webových stránek � � � � � 
Interiér hotelu   � � � � � 
Dostupnost hotelu  � � � � � 
 

6. Napadá Vás nějaká další služba, která Vám v hotelu chybí? 
…………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….… 



 

7. Jak vnímáte u těchto faktorů důležitost? (1 – velmi důležité, 2 – spíše důležité, 3 – důležité, 
     4 – spíše nedůležité, 5 – velmi nedůležité) 
 
                                       1    2   3   4   5 
 Vyřízení Vaší objednávky  � � � � � 
 Přihlášení na recepci hotelu  � � � � � 

Čistota a upravenost pokoje � � � � � 
Vybavení pokoje   � � � � � 
Cenová úroveň hotelu  � � � � � 
Ochota personálu   � � � � � 
Parkování   � � � � � 
Výběr pokrmů   � � � � � 
Kvalita stravy   � � � � � 
Množství stravy   � � � � � 
Přehlednost webových stránek � � � � � 
Interiér hotelu   � � � � � 
Dostupnost hotelu  � � � � � 

 
8. Jak jste celkově spokojen(a) se službami našeho hotelu? 

� Velmi spokojen(a) 
� Spíše spokojen(a) 
� Spokojen(a) 
� Spíše nespokojen(a) 
� Velmi nespokojen(a) 

 
9.  Uvažujete o další návštěvě hotelu Club Trio? 

� Určitě ano 
� Spíše ano 
� Nevím 
� Spíše ne 
� Určitě ne 

 
10. Vaše pohlaví 

� Muž 
� Žena 
 

11. V jakém věkovém rozmezí se nacházíte? 
� do 25 let 
� 26 – 35 let 
� 36 – 45 let 
� 46 – 55 let 
� 56 a více let 

 
12. Jste 

� Podnikatel(ka) 
� Pracující 
� Nezaměstnaný/á 
� Student(ka) 
� Důchodce 
� Jiné (uveďte)…………………………………………………………………………………...…… 

 
13. Chtěl(a) byste ke službám hotelu ještě něco sdělit? 
…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………..................................... 
 
 
 
Za Vaši spolupráci Vám děkuje studentka třetího ročníku VŠB-TU Ostrava. 
Přeji Vám pěkně prožitý den.       Aneta Ščígelová 



 

Příloha č. 6: Dotazník pro zahraniční zákazníky 

Questionnaire 
Dear guests, 
My name is Aneta Ščígelová. I have been studying the third year at the Faculty of economy at VŠB – Technical 
University of Ostrava. This questionnaire is a part of my bachelor project which deals with the topic Measuring 
of customers satisfaction with hotel services. This questionnaire is anonymous. It has for its object to 
determinate eventual imperfections in Club Trio hotel´s trouble areas.  I would like you to ask to fill the 
questionnaire carefully and truthfully. Thank you very much. 
Unless indicated in other way, tick off just one answer. 
 
1. How have you known about  hotel Club Trio? 

� Internet 
� Daily press 
� Family, friends 
� Travel agency 
� Hotel´s advertising brochure 
� Employer 

 
2. How many times have you visited this hotel? 

� Once 
� Twice 
� Several times 
� You visit this hotel regularly 
 

3. Are you satisfied with Club Trio´s position near to Stodolní street?  
� Absolutely satisfied 
� Rather satisfied 
� Satisfied 
� Rather dissatisfied 
� Absolutely dissatisfied 

 
4. Would you welcome the opportunity of having mini-bar in the room? 

� Absolutely yes 
� Rather yes 
� I don´t know 
� Rather not 
� Absolutely not 
 

5. How do you analyze the satisfaction with those elements? (1 - very content, 2 - rather content,  
    3 - content, 4 - rather discontent, 5 - very discontent) 
       1    2   3   4   5 
 Order fulfilment    � � � � � 
 Check in hotel´s reception            � � � � � 

Cleanness and orderliness of room  � � � � � 
Accommodation standard   � � � � � 
Hotel´s price range   � � � � � 
Goodwill of staff    � � � � � 
Parking     � � � � � 
Variety of meals    � � � � � 
Quality of meals    � � � � � 
Quantity of meals   � � � � � 
Web pages´ lucidity          � � � � � 
Hotel´s interior    � � � � � 
Hotel´s location      � � � � � 

 
6. Do you know any other service, which the hotel do not offer? 
…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

7. How do you analyze the importance with those elements? (1 - very important, 2 - rather important, 3 - 
important, 4 - rather unimportant, 5 - very unimpor tant) 
 
       1    2   3   4   5 
 Order fulfilment    � � � � � 
 Check in hotel´s reception   � � � � � 

Cleanness and ordeliness of room  � � � � � 
Accommodation standard   � � � � � 
Hotel´s price range   � � � � � 
Goodwill of staff    � � � � � 
Parking     � � � � � 
Variety of meals    � � � � � 
Quality of meals    � � � � � 
Quantity of meals   � � � � � 
Web pages´ lucidity          � � � � � 
Hotel´s interior     � � � � � 
Hotel´s location     � � � � � 

                  
8. Are you satisfied with the hotel services? 

� Absolutely satisfied 
� Rather satisfied 
� Satisfied 
� Rather dissatisfied 
� Absolutely dissatisfied 

 
9.  Is possible our other visit of hotel Club Trio? 

� Absolutely yes 
� Rather yes 
� I don´t know 
� Rather not 
� Absolutely not 

 
10. What is your sex? 

� Man 
� Woman 
 

11. How old are you? 
� less than 25 years  
� 26 – 35 years 
� 36 – 45 years  
� 46 – 55 years 
� 56 and more years 

 
12. You are 

� Businessman 
� Employed 
� Unemployed 
� Student 
� Pensioner 
� Others ………………………………………………………………………………...…………..… 

 
13. Would you like to convey to services of this hotel anything else? 
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 
Thank you very much for your cooperation. 
Have a nice day.                  Aneta Ščígelová 



 

Příloha č. 7: Pozvánka na Silvestr 2007 

 



 

Příloha č. 8: Grafy z třídění druhého stupně 

Obr. 8.1: Frekvence návštěvnosti hotelu u mužů a žen 
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Obr. 8.2: Spokojenost s umístěním hotelu Club Trio v blízkosti Stodolní ulice u mužů a žen 
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Obr. 8.3: Věková struktura u tuzemských a zahraničních zákazníků 
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Obr. 8.4: Profil respondenta u tuzemských a zahraničních zákazníků 
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Obr. 8.5: Pohled na možnost minibaru na pokoji u jednotlivých věkových kategorií 
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Obr. 8.6: Celková spokojenost se službami hotelu u jednotlivých věkových kategorií 
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Obr. 8.7: Možnost další návštěvy hotelu u jednotlivých profilů respondenta 
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Obr. 8.8: Pohlaví u jednotlivých profilů respondenta 
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