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1 Úvod 

Česká republika, díky své geografické poloze, patří mezi země ze středu Evropy, které 

nemají přístup k rozsáhlým zdrojům nerostného bohatství. Proto je také její ekonomika zcela 

závislá na obchodu s výrobky a službami.[12] Mezi ty nejvýznamnější služby, které jsou součástí 

jak národního tak světového trhu, jsou služby z oboru cestovního ruchu. 

Cestovní ruchu je významným společensko-ekonomickým fenoménem a také 

mnohostranným odvětvím, které zahrnuje zejména dopravu, turistická zařízení, poskytující 

ubytování a stravování, služby cestovních kanceláří, průvodcovské služby, turistický informační 

systém a další.[9]  

Všechny tyto trhy musí reagovat na neustálý rozvoj cestovního ruchu. Pro tuto 

diplomovou práci je však stěžejní vývoj hotelnictví, hotelového provozu a výstavba nových 

ubytovacích zařízení jakými jsou například hotely, hostely, ubytovny, motely a další.[12] 

Hotelnictví, jak jej známe dnes je relativně samostatný obor v rámci služeb cestující veřejnosti. 

Jeho předmětem činnosti je výstavba, řízení a organizace hotelů i celých skupin hotelů, 

zabezpečování jejich provozu a poskytování hotelových služeb.[3]  

V posledním desetiletí minulého století došlo k výraznému nárůstu hotelových kapacit 

a růstu konkurence. Tento vývoj vyústil ve spojování jednotlivých subjektů, čím byla ještě více 

posílena jejich konkurenceschopnost na trhu hotelů.[11] Pro získání, posílení nebo udržení 

postavení hotelu na trhu je velice důležitá marketingová komunikace a hlavně pak efektivní 

využití jejich jednotlivých prvků. 

Hotel Jan Maria má sestavený svůj komunikační plán. Mým úkolem je zjistit jak je tento plán 

efektivní a na základě těchto zjištění vytvořit nový plán marketingové komunikace, což je i cílem této diplomové 

práce. Hotel Jan Maria je mezi ubytovacími zařízeními v České republice úplným nováčkem. Jeho 

působení na trhu lze počítat na měsíce. Jako začátečník v tomto oboru využívá hotel Jan Maria 

prvky marketingové komunikace tak, aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o luxusní 

rodinný hotel, který nabízí svým klientům jen ty nejkvalitnější služby.   
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2 Teoretická východiska  

Tato část, věnovaná teoretickým východiskům, je zaměřena především na teoretické 

poznatky z oboru marketingové komunikace. Tyto informace byly využity k vypracování 

diplomové práce, která je zpracována na téma Tvorba plánu marketingové komunikace pro hotel 

v Ostravě, a která bude z těchto poznatků marketingových odborníků vycházet. 

2.1 Marketingová komunikace 

Marketing je: „Proces plánování a realizace koncepce cenové politiky, podpory a distribuce idejí, zboží 

a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle jednotlivců i organizací.“ K uspokojení těchto 

cílů má marketér, manažer značky apod. k dispozici řadu nástrojů marketingového mixu. 

Tradičně se tyto nástroje dělí do čtyř kategorií, tzv. 4P marketingového mixu – výrobek, cena, 

distribuce a komunikace (viz tab. 1.1, příloha 1).[1, 23] 

Podpora neboli marketingová komunikace je nejviditelnějším nástrojem marketingového 

mixu. Obnáší všechny nástroje, jejichž prostřednictvím firma komunikuje s cílovými skupinami, 

aby podpořila výrobky nebo image firmy jako takové. Tyto nástroje je třeba navrhnout tak, aby se 

jejich účinek znásoboval vzájemnou podporu. Značka bude silnější, je-li podpořena reklamou 

a jsou-li vhodně vybrána a uspořádána distribuční a prodejní místa. Prodejci se stanou 

úspěšnějšími, pokud bude jejich činnost podpořena aktivitami v oblasti public relations, slevami 

a propagací. Účinek sponzorství se znásobí, jestliže bude současně efektivně fungovat podpora 

prodeje a kampaně pro veřejnost, jež přilákají média na sponzorované akce. Intenzivní distribuce 

bude efektivnější tehdy, propojí-li se s komunikací v prodejních místech a s reklamou. Existuje 

však celá řada komunikačních nástrojů, z nichž každý má své typické znaky, silné a slabé stránky.  

Prvky marketingové komunikace jsou[1]: 

• reklama, 

• public relations, 

• sponzorování, 

• podpora prodeje, 

• přímý marketing, 
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• prodejní místa, 

• osobní prodej, 

• interaktivní marketing, 

• mezifiremní komunikace. 

2.1.1 Reklama 

Reklama je: „Nástrojem neosobní masové komunikace využívající média (rozhlas, televize, noviny, 

časopisy, billboardy apod.).“ Reklama je schopna ovlivnit vysoký počet zákazníků, obzvláště pak 

reklama televizní. S nízkými náklady na kontakt, také umožňuje opakovat reklamní sdělení podle 

potřeby prodávajícího. Tento prvek komunikačního mixu může společnost využít také k tomu, 

aby veřejnost informovala o své velikosti, popularitě a úspěšnosti. Obsah reklamy zadává 

objednatel (firma, organizace), který také reklamu platí. Vynakládají se na ni nemalé prostředky. 

I když některé její formy (novinová, rozhlasová) si mohou vystačit s menším rozpočtem. Žádná 

z dalších marketingových aktivit nevyvolává tolik veřejných diskuzí a rozporů. Využívá se 

zejména k budování dlouhodobého image produktu, ale také s ní může firma podpořit rychlejší 

prodej. 

Reklama má také mnoho nedostatků. Přestože dokáže zasáhnout velký počet osob 

najednou, je velmi neosobní a pouze jednosměrná (směrem k publiku), nedokáže přinutit 

k pozornosti a reakci. 

Stejně jako v případě ostatních komunikačních nástrojů je třeba věnovat konkrétní 

pozornost jednotlivým krokům ve vývoji kampaně a jejímu spojení se strategickým 

marketingovým plánem. Nejdůležitějším bodem v tomto procesu je transformace kreativních 

nápadů do provedení reklamy. Ale nejdříve je nutné stanovení reklamních cílů, ty musejí být 

formulovány podle předchozích rozhodnutí o cílovém trhu, positioningu a marketingovém mixu, 

protože to vše tvoří základ pro vymezení reklamy v celkovém marketingovém programu.[1, 26;5] 

 Cílové skupiny 

Ještě před sestavením reklamních cílů nebo zformulování strategie se zpracovává profil 

cílové skupiny. V ideálním případě lze použít několik proměnných, jak naznačuje obrázek číslo 1. 
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Obrázek 1.1  Definice cílové skupiny 

 

 

 

 

 

 

[1] 

 

V případě image produktu nebo značky je třeba v souvislosti s vnímáním řešit otázku 

positioningu značky. Co si cílová skupina myslí o kategorii produktů, o značce firmy a zejména 

o konkurenčních značkách? Jak působí firemní image ve srovnání s konkurenty? Bude obtížnější 

změnit negativní image než image pozitivní. Znalost značky a užití vyvolávají otázky. Používala 

cílová skupina produkt již dříve? Má dostatečné znalosti o kategorii produktů? Slyšeli již někdy 

o dané značce? Používali produkt dané značky? Ten, kdo připravuje reklamu, musí mít tyto 

informace, aby věděl, jak mnoho a jaký typ informací by měla kampaň obsahovat. Také je 

nezbytné vzít v úvahu skutečnost, že může být velmi nákladné přesvědčit neuživatele dané 

kategorie produktů, protože je potřeba nejprve vytvořit o značce a produktu povědomí, aby bylo 

možno stimulovat zájem o koupi.[1] 

Druhy reklamy  

Různé druhy reklamy se rozlišují na základě čtyř kritérií, jak je uvedeno v tabulce 1.2, 

příloha 1. Reklamu lze definovat podle subjektu, vysílatele sdělení. Výrobce iniciuje reklamu 

k podpoře své vlastní značky, je-li iniciátorem vláda, pak lze hovořit o kolektivní reklamně. Také 

obchodníci propagují sebe nebo své zboží. Někdy jsou to dvě firmy, výrobce a obchodník, kteří 

společně připravují kampaň, a v takovém případě jde o kooperativní reklamu. Kromě výrobků 

Cílová skupina 

Znalost značky a její 
používání 

Loajalita ke značce Image značky 

Demografické 
aspekty 

Životní styl 
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a služeb bývají obsahem reklamy také myšlenky, zejména pak v případě neziskových organizací. 

Zamýšleným příjemcem reklamy může být jak konečný zákazník, tak i jiná firma. V takovém 

případě firmy nakupují produkty pro další zpracování (průmyslová reklama) nebo pro obrat 

(obchodní reklama).   

Různé typy reklamy lze rozlišovat i podle typu sdělení. Pro vládní kampaně se používá 

také termín institucionální reklama. Podpoře konkrétní značky je věnována selektivní kampaň, 

zatímco kampaň druhová je zaměřena na podporu kategorie produktů. Tematická reklama se 

pokouší formovat dobré jméno značky a produktu. Akční reklama zase stimuluje zákazníka 

k okamžité koupi. 

Dalším rozlišujícím kritériem může být použité médium. Existují dvě hlavní kategorie 

tradičních neboli nad-linkových médií: audiovizuální a tištěná. Dalšími formami je komunikace 

v obchodech a přímá reklama, které jsou označovány jako pod-linkové.[1] 

Dělat úspěšnou reklamu je zčásti umělecké řemeslo, inspirace, ale nejvíce know-how 

a tvrdá práce. Klíčem k úspěchu je slíbit spotřebiteli nějakou výhodu pramenící z vlastnění 

daného výrobku. Smyslem většiny reklam není přimět lidi k tomu, aby vyzkoušeli propagovaný 

výrobek, ale smyslem je přimět je k tomu, aby jej užívali častěji než výrobky jiných značek.[7] 

2.1.2 Public relations 

Public relations jsou dalším komunikačním prostředkem. „Vztahy s veřejností zahrnují všechny 

činnosti, jejichž prostřednictvím firma komunikuje se svým okolím a všemi jeho subjekty.“ Okolí a jeho 

subjekty jako všichni ti, s nimiž chce mít firma dobré vztahy. Jedná se o jakousi projekci 

osobnosti firmy, o řízenou reputaci. Public Relations je plánovaným a trvalým úsilím, jehož cílem 

je vybudovat a udržet dobré vztahy, dobré jméno, vzájemné porozumění, sympatie s druhotnými 

cílovými skupinami, které nazýváme také veřejnost, publikum či stakeholdeři. Je to činnost, jež 

identifikuje a překovává rozdíly mezi tím, jak je firma skutečně vnímána klíčovými skupinami 

veřejností, a tím jak by chtěla být vnímána.[1, 26] 

Public relations mají značný dopad na povědomí veřejnosti za podstatně nižší náklady, 

než jaké vyžaduje reklama. Firma nekupuje mediální prostor ani čas, ale platí pouze lidi, kteří se 

starají o tvorbu a šíření informací a řídí firemní akce pro veřejnost. Pokud je firma schopna 
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nabídnou něco zajímavého, může vstoupit do různých médií, a to přinese minimálně stejný 

výsledek jako draze zaplacená reklama. Navíc se jí dostává více důvěryhodnosti, než jakou přináší 

reklama.[5] 

Public relations se také používá k ovlivnění pocitů, názorů a domněnek o propagaci 

v relevantní veřejnosti. Mezi hlavní nástroje využívané v oblasti public relations můžeme tedy 

zařadit:  

• Tiskové zprávy a agenturní činnost 

jedná se o tvorbu a umístění jakýchkoliv informačních materiálu v tisku s cílem upoutat 

pozornost k osobě, výrobku nebo také službě.  

• Publicita produktu 

získání pozorností médií věnované určitému produktu.  

• Veřejné zakázky 

jedná se zejména o pěstování a opečovávání vztahů v rámci země nebo komunity. 

• Lobování 

pěstování a pečování vztahů se zákonodárci a vládními úředníky s cílem ovlivnit 

legislativu a regulaci v odvětví.  

• Vztahy k investorům 

velice dobré udržování dobrých vztahů s akcionáři a dalšími subjekty finančního světa.  

• Pomoc sponzorů 

zařazujeme zde vztahy se sponzory nebo členy neziskového sektoru s cílem získávat nebo 

poskytovat finanční nebo dobrovolnickou pomoc.[5] 

Cíle a úkoly public relations 

Většina cílů public relations spočívá zejména v předávání informací, ovlivňování názorů 

a budování nebo udržování postojů a pocitů. Pouze někdy je cílem pro public relations změna 

chování. Přestože jsou cíle pro všechny cílové skupiny velmi podobné, částečně se liší podle 

vlastní cílové skupiny.[1] 

Mezi hlavní cíle PR firmy patří udržení a upevnění pozitivní image, zlepšení 

informovanosti, motivace vlastních zaměstnanců, podpora vážnosti podniku na veřejnosti, 
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informace o nových produktech a službách, upevnění image podniku, péče o vztahy ke 

společenským a politickým kruhům a odvracení útoků na firmu.[4] 

Společnost musí při sledování svých cílů vyrovnávat očekávání své veřejnosti (vnitřní 

i vnější) směrem, který jí dali její majitelé.[6] 

Cílové skupiny 

Jak již bylo zmíněno, veřejnost, různé publikum a stakeholdeři jsou skupiny lidí, kterým 

firma bezprostředně neprodává své produkty, ale jejich příznivé mínění je pro ni z dlouhodobého 

hlediska existenčně důležité. S ohledem na typ veřejnosti se rozlišují různé typy public relations. 

Tyto typy jsou přehledně zpracovány v tabulce 1.3 v příloze číslo 1. 

 První důležitý rozdíl lze identifikovat mezi PR firmy a PR marketingu. Public relations 

firmy jsou převážně zaměřeny na udržování dobrých vztahů a budování dobrého jména. 

V případě PR marketingu mají mnohem významnější roli přímá či nepřímá hlediska ziskovosti. 

Tento typ je zejména zaměřen na obchodní partnery a potencionální zákazníky. Dalším 

neopomenutelným rozdílem jsou vnitřní a vnější firemní vztahy. Interní PR jsou zaměřeny na 

zaměstnance, jejich rodiny a akcionáře. Zaměstnanci představují také důležitý mezičlánek, 

protože bývají v těsném kontaktu s jinými částmi veřejnosti. Do skupiny vnějších PR se řadí 

instituce pro veřejné záležitosti, finančníci a pracovníci médií.  

Měření výsledků public relations 

Působnost public relations můžeme měřit pouze tehdy, jsou – li stanoveny měřitelné cíle. 

To znamená, že krátkodobé nebo dlouhodobé povědomí, změny názorů, postoje a jména firmy 

je třeba změřit u cílové skupiny. Výsledky PR bývají občas pozoruhodné.[1] 

2.1.3 Sponzorování 

Sponzorování znamená, že sponzor poskytuje fondy, zboží, služby či know-how 

a sponzorovaný mu pomáhá v dosahování cílů v komunikaci, jako je např. posílení značky, 

zvýšení povědomí o značce, znovuzískání pozice značky nebo firemní image. Sponzorovány 

mohou být aktivity, umění, média, vzdělání, věda, společenské projekty a instituce, ale například 

i televizní pořady. Firmy mohou sponzorovat akce nebo organizovat akce vlastními silami. 
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Takové akce jsou obvykle určeny pro jejich prodejní týmy, klienty, zaměstnance či distribuční 

sítě.[1] 

Sponzorství můžeme definovat jako investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, jež 

otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou. Firmy 

podporují své zájmy a značky tím, že je spojují s určitými významnými událostmi nebo aktivitami. 

Cíle sponzorství 

Je to flexibilní nástroj, který může směřovat k řadě cílů a záměrů. Může být využit jak pro 

marketing, tak i pro další komunikační cíle firmy. Co se týče cílů marketingové komunikace, jde 

zejména o budování povědomí, v jisté míře o image. Efekty těchto cílů jsou pozorovatelné pouze 

v delším období. Avšak komunikační cíle jsou pro sponzorství stejně důležité. Nejdůležitější 

komunikační cíl sponzorství je podpora image firmy a dobrého jména u mnoha cílových skupin. 

Důležité jsou také interní komunikační a motivační cíle, zejména ve vztahu k zaměstnancům. 

Cílové skupiny 

Sponzorství je především spojeno s určitou událostí či akcí, a proto je nutné připojení 

další dimenze, jako je například kontaktování publika, kteří jsou účastníky dané akce (celebrity 

nebo hudebníci), živí diváci a pracovníci médií sledující tuto akci. 

Efektivnost sponzorství 

Sponzorství se podobá reklamě v tom ohledu, že jeho hlavním cílem je budování 

povědomí o značce u specifické cílové skupiny. V mnoha sponzorských projektech jsou výsledky, 

pokud jde o komunikaci, dosahovány nejen během sponzorované události, ale následně, na 

základě pokrytí médií. V praxi se rozlišují čtyři typy efektivnosti sponzorství. Co se týče vystavení, 

měří se další dva typy: počet účastníků události a vystavení, které je výsledkem pokrytí události 

médii. Dále se měří komunikační výsledky, tržní podíl a podíl na obratu, ale také je měřitelná 

zpětná vazba zúčastněných skupin. Efektivita sponzorství spočívá v reakci účastníků na 

pohostinnost firmy či v názorech zaměstnanců na sponzorské programy.[1] 
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2.1.4 Podpora prodeje 

Podpora prodeje: „Je kampaň stimulující prodej např. snížením cen, poskytováním různých kupónů, 

programy pro loajální zákazníky, soutěžemi či vzorky zdarma apod.“ 

 Podpora prodeje se skládá z podnětů podporujících nákup nebo prodej produktu nebo 

služby, ale také apeluje na okamžitý prodej produktu či služby. Je to podpora zaměřená zejména 

na delší časové období. Nástroje podpory prodeje používají různé druhy organizací, jako jsou 

výrobci, distributoři, maloobchodníci, obchodní sdružení nebo neziskové organizace. Jsou 

zaměřeny na konečné zákazníky, na subjekty maloobchodní a velkoobchodní sítě a na firmy. 

Firma musí vždy začít přípravu programu podpory prodeje stanovením cílů a nalézt nejlepší 

nástroje, které by dokázaly tyto cíle naplnit.[1, 26] 

Základní typy podpory prodeje 

Různé typy podpory prodeje se rozlišují na základě dvou jevů: kdo iniciuje podporu a jaké 

jsou cílové skupiny. Iniciátorem může být výrobce i obchodník. Podpora prodeje může být 

zacílena na tři druhy veřejnosti: distributory, prodejce a zákazníky. Obchodníci zpravidla zaměřují 

své podpůrné akce na konečné zákazníky, kdežto výrobce může podporovat všechny tři cílové 

skupiny.  

Mezi základní typy podpory prodeje patří: 

• zákazník podporovaný výrobcem, 

• zákazník podporovaný obchodníkem, 

• obchodní podpora výrobce pro distributora, 

• prodejci podporovaní výrobcem. 

Cíle a cílové skupiny podpory prodeje 

Zákaznické podpory mohou mít několik cílů a cílových skupin. Potenciální zákazníky je 

třeba přimět k vyzkoušení produktu, což je jeden z nejdůležitějších cílů podpůrných kampaní. 

Tento „horizontální efekt“ je výsledkem „přepínání“ mezi značkami (zákazníci kupující 

konkurenční značku ji zamění za podporovanou značku) a získání zákazníků, kteří nikdy předtím 

značku nekupovali. Na tuto skupinu je ovšem potřeba více než pouze prodejní podporu. Podpora 
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vyzkoušení je důležitá především při zavádění nové značky nebo skupiny výrobků. Příkladem 

může být, když obchodník otevírá nový obchod, je podpora vyzkoušení důležitým nástrojem 

k posílení návštěvnosti. Podpora prodeje může být zacílena na tři druhy veřejnosti: distributory, 

prodejce a zákazníky. Obchodníci zpravidla zaměřují své podpůrné akce na konečné zákazníky.[1] 

Hlavní nástroje podpory prodeje 

• Spotřebitelské nástroje podpory prodeje 

Mezi spotřebitelské nástroje zařazujeme tři kategorie podpor. Jsou to finanční pobídky, 

podpora produktu a možnost vyhrát. Finanční pobídky mají různou podobu a vedou ke 

zlepšení vnímání vztahu ceny a kvality díky nabízené nižší ceně, další formou pobídky 

jsou kupony, vrácení peněz, extra objem a spořící karty. Další kategorií je podpora 

produktu kam se řadí vzorky, prémie, zasílání bez poštovních nákladů, samolikvidační 

prémie. Také soutěže, kvízy a loterie mohou podpořit prodej.    

• Podpora obchodní sítě 

Do této podpory zařazujeme zpravidla dočasné slevy, slevy spojené s objemem, obchodní 

výhody nebo výhody při společné reklamě a prezentace výrobků. Hlavním cílem však je 

stimulace obchodu k poskytnutí většího prostoru na regálech pro exitující nebo nový 

produkt. Dalším cílem je rozšiřovat distribuční sítě, ovlivňovat výši zásob obchodních 

firem zavést distribuci do nových oblastí a zkvalitňovat doprovodné služby. 

• Nástroje podpory pro firemní partnery 

Tyto nástroje podpory se využívají zejména k vytvoření nových podnikatelských 

příležitostí, ke stimulaci nákupu, k odměňování zákazníků nebo k motivaci obchodníků. 

Účinnost podpor prodeje 

Krátkodobě vede většina podpůrných aktivit k podstatnému zvýšení prodeje a tržního 

podílu. Podpora prodeje přitahuje do obchodů nové zákazníky a ti zvyšují obrat. Ze 

střednědobého hlediska (4 až 6 týdnů po podpůrné akci) může mít podpora prodeje negativní 

efekt na image značky. Celkové závěry o negativních a pozitivních efektech podpor závisí na 

mnoha faktorech a tyto faktory mohou být spojeny se značkou a produktem, charakteristikou 

zákazníků nebo marketingovou strategií. Efektivita kampaně výrazně souvisí s charakterem 

zákazníků. Ti, kteří hledají varianty a segmenty s větším sklonem k vyhledávání výhod, lze 

mnohem více ovlivnit podporami. Efektivitu podpůrných kampaní lze zvýšit jejich začleněním do 
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integrovaných marketingových komunikačních kampaní, takže potom mohou být posíleny 

komunikací v místech prodeje, obchodními podporami, reklamou a osobním prodejem. 

Z dlouhodobého hlediska na trhu, který je ke značce loajální, lze uplatnit podporu menší 

hodnoty. Značky s velkým podílem na trhu více získají z méně častých podpor a značky 

distributorů by se měly podporám vyhýbat.[1] 

2.1.5 Přímý marketing 

Přímý marketing: „Jedná se o přímý osobní kontakt se zákazníky a potencionálními zákazníky. 

Mohou to být speciálně zpracované brožurky pro konkrétní klienty (s možností zpětné vazby), přímé zásilky na 

adresáta, telemarketing, reklama s žádostí o odpověď aj.“ 

Přímý marketing (direct marketing) je navázání přímých vztahů s pečlivě vybranými 

zákazníky.  Výhodou je okamžitá reakce za strany zákazníka a budování dlouhodobých vztahů. 

Tato forma komunikace mezi firmou a zákazníkem se často realizuje interaktivně (vzájemným 

působením). S využitím databází pak firmy mohou připravit marketingovou nabídku 

přizpůsobenou přímo malým segmentům nebo individuálním zákazníkům. Kromě budování 

značky je pak snahou získat přímou, rychlou a měřitelnou reakci zákazníka. 

Přímý marketing nevyžaduje velké výrobní náklady a tím je mnohem dostupnější všem 

typům a velikostem firem. Je to také velmi flexibilní a vysoce selektivní prvek marketingové 

komunikace.[1, 26] 

Cíle a cílové skupiny přímého marketingu  

Přímý marketing je vhodným komunikačním nástrojem pro různé účely. Přímý prodej, je 

technika distribuce bez kontaktu s obchodními mezičlánky, jakými jsou prodejci, dealeři nebo 

maloobchodníci. Vhodným příkladem je katalogový zásilkový prodej podle objednávek. Přímý 

marketing může také podporovat aktivity prodejního týmu, dealerů a maloobchodníků. Přímý 

marketing tento prodej připravuje a stimuluje. Rovněž vhodný je přímý marketing pro zlepšení 

vztahů se zákazníky a zvýšení jejich spokojenosti a loajality. Marketing vztahů má dva pozitivní 

efekty, a to posílení vytrvalosti zákazníků v kombinaci se získáním nových s tím, že čím déle 

zůstanou se značkou, tím to bude pro ně výhodnější. 
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Mezi vhodné cílové skupiny přímého marketingu patří:  

• stárnoucí populace (méně nakloněna k provádění nákupů), 

• pracující rodiče (mají méně času na nákupy).   

Hlavní formy přímého marketingu:  

• katalogový prodej, 

• zásilkový prodej,  

• telemarketing, 

• teleshopping, 

• televizní, rozhlasová a tisková reklama přímou odezvou, 

• některé další formy využívající především Internet.  

Měření efektivnosti přímého marketingu 

Přímý marketing a interaktivní marketing se svým charakterem zaměřují na chování, 

a z tohoto důvodu je výzkum jejich efektivnosti postaven na testování reakcí a změn chování. 

Efektivnost se tedy měří pomocí tří ukazatelů: doba od posledního nákupu, četnost zaslaných 

objednávek (frekvence) a peněžní hodnota, což je průměrná finanční částka vynaložená na jeden 

nákup.[1]  

2.1.6 Komunikace v místě prodeje 

Komunikace v místě prodeje je: „Způsob marketingové komunikace probíhající zpravidla v obchodě 

a má řadu nástrojů: obrazovky s promítáním, reklama v obchodě, způsob nabízení zboží, písemná prezentace, 

uspořádání prodejního místa.“ 

Komunikace v místě prodeje je velmi mocným nástrojem, protože dosahuje na zákazníka 

v momentu rozhodování o nákupu produktu nebo značky.[1, 27] 

Cíle a nástroje komunikace v místě prodeje 

Podpora v místě prodeje se dá definovat jako skupina prostředků umístěných v obchodě. 

Komunikace je však také dána image podniku, jeho uspořádáním a vzhledem, vůní a hudbou 
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v pozadí, umístěním zboží v regálech a jeho balením. Komunikace v místě prodeje zahrnuje 

všechny aspekty daného obchodního místa, jež signalizují zákazníkovi kvalitu, ceny a sortiment, 

ať už to organizuje obchodník či výrobce. 

Tato komunikace má několik cílů. Vnější atraktivní vzhled obchodu přitahuje pozornost 

a může odlišit daný obchod od konkurenčního a zvýšit pravděpodobnost, že zákazník vstoupí do 

obchodu. Efektivní propagační materiál by měl zákazníkům připomínat probíhající nebo 

předcházející reklamu, PR, podporu prodeje nebo další kampaně a tím posilovat účinky 

komunikace. V místě prodeje má také informační funkci. Bývají to podrobnější informační 

tabule, velké stojany apod. Vzhled prodejny oslovuje cílovou skupinu a interaktivní obrazovky 

mohou pomoci zákazníkům při rozhodování o nákupu. 

Jiným cílem této komunikace je přesvědčit zákazníka, ovlivnit jeho rozhodování až 

k bodu impulzivního nákupu. Dalším je pak posilování image prodejny i produktu. 

Aby se produkty a značky daly účinně nabídnout, je nezbytná tržní segmentace 

a definování charakteristiky cílové skupiny. Různé cílové skupiny vyžadují odlišné atributy (cena, 

kvalita, služby, sortiment), proto je nutné dobře znát preference dané cílové skupiny, aby bylo 

možné podle těchto preferencí upravit interiér či exteriér prodejny, reklamní materiál, sortiment 

a celkové uspořádání tak, aby prodejna přímo vyzývala k návštěvě. 

Efektivnost nástrojů komunikace 

Komunikace v prodejnách má na zákazníky potenciálně velký vliv. Stojany, či sdělení na 

regálech vyvolávají nákupní reakce dokonce i tehdy, když cenové slevy nejsou markantní. Displeje 

na regálech a kupony jsou velmi efektivní, protože je známo, že lidé reagují snadněji na kupony v 

regálech než na snížení ceny ve stejném rozsahu. Přestože se v integrovaných komunikačních 

programech velmi obtížně odlišují efekty jednotlivých nástrojů, obchodníci jsou přesvědčeni, že 

slevy a reklama jsou nejefektivnějšími nástroji komunikačního mixu.[1] 

2.1.7 Osobní prodej 

Osobní komunikace je převážně přímá či využívající interaktivní postupy, anebo jde 

především o osobní prodej. 



18 

 

„Osobní prodej je dvoustranný proces komunikace „tváří v tvář“ mezi prodejcem a potenciálním 

zákazníkem a jeho hlavním smyslem je pomoci zákazníkovi poznat produkt, aby si ho zákazník koupil.“ 

Využívá se převážně na průmyslovém trhu, tj. v marketingu mezi podniky. Přestože je to 

nákladný komunikační nástroj, má díky svému osobnímu charakteru na zákazníky veliký vliv a je 

vynikajícím nástrojem pro budování dlouhodobých vztahů. Úkoly obchodníků jsou velmi 

rozmanité a zahrnují řízení informací, služby zákazníkům, výcvik, spolupráci s distributory, 

komunikaci, budování vztahů, řízení databází a samozřejmě také prodej.[1, 463] 

Osobní prodej je něco více než jen prodej a není zacílen na veřejnost, ale na kvalifikované 

potenciální zákazníky. V závislosti na cílových skupinách lze rozlišovat několik typů osobního 

prodeje zobrazené v tabulce 1.4 v příloze číslo 1. 

Cíl osobního prodeje 

Cílem osobního prodeje je nalézt zájemce, informovat je, předvést jim funkcionalitu 

výrobku, přesvědčit je, aby produkt koupili, a poskytovat jim poprodejní služby. Avšak prodej 

není zdaleka jediným cílem, tím je spokojený zákazník. Dalším cílem prodeje je prezentace firmy 

a zároveň je významným činitelem budování image firmy. 

Proces osobního prodeje 

Prodejní proces zahrnuje několik po sobě jdoucích stádií[1]: 

1. výběr a klasifikace budoucích zákazníků, 

2. příprava prvního kontaktu, 

3. kontakt, 

4. analýza potřeb zákazníka, 

5. prezentace, 

6. zvládání námitek, 

7. uzavření,  

8. následné udržování vztahů se zákazníkem.  

Důležitými prvky řízení je nábor prodejců a jejich výběr, plánování a organizování jejich 

aktivit, výcvik, motivace, odměňování a hodnocení výkonnosti. 
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Plánování a organizace prodejců 

Prvním úkolem řízení prodejců je stanovení cílů. Dalším úkolem pak je rozhodnout 

o typu, struktuře a počtu prodejců. Co se týče typu prodejců, firma může využít možnost, buď 

přímé prodejce, kteří jsou jejími zaměstnanci, nebo smluvní prodejce, případně nepřímé, tzn. 

nezávislé zástupce, agenty prodávající na provizní bázi. Vlastní prodejci mohou pracovat interně 

nebo externě. 

Nábor a výběr prodejců 

Úkoly jednotlivých prodejců můžou být rozdílné, a tudíž prvním krokem pro jejich nábor 

a výběr bývá zpracování přesného popisu práce, který obsahuje činnosti prodejce a jejich 

důležitost. Pak následuje zpracování profilu prodejce, orážející popis práce. Pro některé prodejce 

budou klíčovými dovednostmi komunikace a vyjadřování, u jiných budou důležitější technické 

znalosti a schopnost řešit problémy. 

Hodnocení výkonnosti 

Cílem hodnocení je řízení výkonnosti prodejců, je usměrňovat ji k dosažení krátkodobých 

a dlouhodobých firemních cílů. Prodejci proto vedou záznamy kontaktů, kam zaznamenávají 

denní aktivity. Dalšími zdroji informací pak je pro hodnocení zpětná vazba od klientů 

a pozorování.  

Výkonnost můžeme měřit kvantitativně, ale také kvalitativně. Kvalitativní metody 

zahrnují subjektivní hodnocení přístupu prodejce (spokojenost), znalosti produktu, vzhled, 

komunikační a prezentační dovednosti. Kvantitativní metody se pohybují ve velmi širokém 

spektru – od těch založených na chování až po orientované na obratové výsledky. Metody 

založené na chování měří vstupy (např. kolik návštěv vykonal), metody založené na výsledcích 

měří výstupy.[1] 

2.1.8 Internetová komunikace 

Interaktivní marketing je: „Typický využíváním nových medií, jako je internet s extraktem, jež 

umožňují nový způsob komunikace (interaktivní, dvou-či vícestranný) s různými subjekty a společně 

s elektronickým obchodem propojují komunikaci s prodejem.“[1, 27] 
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Internet určitě ani v budoucnu nenahradí další druhy komunikace, hlavně pak osobní 

formy, ale stává se stále významnější. Dá se říci, že marketingová komunikace, zejména pak 

internetová reklama, je nejnápadnějším projevem komerčního využití internetu. Tato reklama ani 

v budoucnosti neohrozí podíl televize či tisku. 

Vývoj internetu, reklamního trhu a e-komerce dal v průběhu let vzniknout desítkám 

konkrétních forem internetové reklamy. 

Základní druhy internetové reklamy: 

1) E-mailová reklama 

• reklamou je celý e-mail, 

• reklamou je část e-mailu. 

2) Grafická reklama 

• reklamní proužky neboli bannery, 

• jiné formáty, 

• pop-up okna. 

3) Textová reklama 

• obyčejná textová reklama, 

• kontextová textová reklama, 

• firemní systémy textové reklamy. 

4) Ostatní formy 

• virální marketing, 

• partnerské programy, 

• nepřímá reklama, 

• sponzorování obsahu, 

• microsites. 

Internetová reklama je na jedné straně svým způsobem nejnápadnějším projevem 

komerčního využití internetu, na druhou strany je však stále podceňována.[8] 
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2.1.9 Mezifiremní komunikace 

Marketing mezi podniky lze definovat jako: „Všechny činnosti, které jsou zaměřeny na marketing 

produktů pro organizace (podnikatelské, vládní, distribuční), s cílem jejich opakovaného nákupu nebo užití 

k výrobě spotřebních produktů, produktů pro další výrobu nebo pro usnadnění podnikatelských činností.“  

Skupiny zákazníků tohoto druhu marketingu lze rozdělit do čtyř kategorií, které se 

pochopitelně prolínají. Distributoři nakupují produkty, aby je následně prodali 

zprostředkovatelům v distribučním řetězci nebo konečným zákazníkům. Producenti základního 

výrobního zařízení nakupují průmyslové produkty a vkládají je do svých výrobků. Uživateli jsou 

průmyslové firmy, jež nakupují průmyslové výrobky nebo služby umožňující jim vyrábět nebo 

vykonávat další činnosti. Vládní organizace nakupují výrobky, služby, ale i produkty, jako jsou 

například cihly a stroje, aby je spolu s dalším zařízením použily pro budování silnic nebo 

elektráren. Vládní postupy pro nákup jsou typické komplexním rozhodováním a postupy 

vymezenými legislativou. Soukromé neziskové organizace jsou velmi různorodé: mohou to být 

školy, nemocnice, náboženské organizace, nátlakové skupiny, kulturní organizace apod. Obvykle 

nakupují produkty jako uživatelé. 

Nákupní chování závisí na mnoha faktorech, které se podstatně liší od těch, jež fungují na 

spotřebitelském trhu. Počet současných a budoucích zákazníků je mnohem menší a vztahy mezi 

obchodníky jsou na obou stranách mnohem těsnější. Nákupní motivy jsou racionálnější, 

ekonomicky podložené, objektivní a zacílené na efektivnost a zisk. Také riziko spojené 

s nákupem je značně vysoké. Zejména pak změna dodavatele je obvykle velmi nákladná. Na 

tomto trhu fungují loajálnější vztahy než na trhu spotřebitelském. 

V tabulce 1.5 v příloze číslo 1 jsou prezentovány nejčastěji používané nástroje 

marketingové komunikace, jež jsou rozděleny do dvou skupin jako specifické mediální nástroje 

a specifické nemediální nástroje. 

Je známo, že obsah a forma firemní komunikace se podstatně liší od spotřebitelské. 

Nejnápadnějšími znaky je méně lidí v inzerátech, podstatně větší proporce reklamního prostoru 

věnovaná firemnímu inzerátu, častěji se uvádějí hmotné charakteristiky produktů. Závěrem lze 

říci, že podniková inzerce se liší a lišit se bude od inzerce na spotřebním zboží.[1, 521] 
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2.2 Jak úspěšně komunikovat? 

Efektivní a úspěšná komunikace je taková, která při minimálních výdajích dosahuje 

maximálních cílů a v praxi se opírá o: 

• Důvěryhodnost 

komunikace stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů. 

• Volba vhodného času a prostředí, v němž komunikace probíhá. 

• Pochopitelnost a významnost obsahu 

sdělení musí mít význam nejen pro komunikátora, ale také pro příjemce, musí odpovídat 

jeho vlastnímu systému hodnot a musí být relevantní pro jeho situaci.  

• Jasnost 

sdělení musí být vyjádřeno jednoduchými symboly a pojmy. Složitější stanoviska by měla 

být zhuštěna do jednoduchých tezí a sloganů, které vznikají názorností a jasností. Čím 

dále sdělení putuje, tím by mělo být jednodušší, v každém případě by instituce měla 

hovořit, jedním a nikoli několika různými hlasy. 

• Soustavnost 

komunikace je nikdy nekončící proces vyžadující pro získání cíle neustálé opakování 

a rozvíjení. 

• Osvědčené kanály 

úspěšné, prověřené komunikační kanály je třeba náležitě využívat, neboť k těm má 

příjemce vytvořený vztah a respektu je, budování nových kanálů je složitější a výsledek 

nejistý. Různé kanály mívají rozdílné efekty a jsou různě vhodné v různých okamžicích 

komunikačního procesu. Pro dosažení určitého příjemce bývá vhodné využít několika 

odlišných kanálů. Také příjemce si s různými kanály spojuje různé hodnoty a významy. 

• Znalost adresáta 

komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností adresáta, je nejefektivnější, 

jestliže vyžaduje co nejmenší úsilí na straně příjemce, což předpokládá znát jeho úroveň 

vzdělání atd. Čím více víme o adresátovi, tím efektivnější sdělení jsme schopni 

připravit.[2] 
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V této části, věnované teoretickým východiskům, se zaměřuji především na teoretické 

poznatky z oboru marketingové komunikace. Tyto informace využiji k vypracování diplomové 

práce, která je zpracována na téma Tvorba plánu marketingové komunikace, a která bude 

z těchto poznatků marketingových odborníků vycházet. 
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3 Charakteristika firmy a jejího marketingového prostředí 

Tato kapitola se zabývá charakteristikou vybrané společnosti a jejím marketingovým 

prostředím. Představuje vztahy nejen uvnitř firmy, ale také vztahy s okolním prostředím, které 

zcela jistě tuto společnost ovlivňují.  

3.1 Charakteristika hotelu Jan Maria 

Ostravská společnost KR Ostrava, a.s. byla založena dne 12. září v roce 2001 se sídlem v 

Ostravě na ulici Slívova 1946-7 a identifikačním číslem 258 90 981. Firma je v Obchodním 

rejstříku zapsána jako akciová společnost. Základní kapitál byl tedy získán vydáním 91 

kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 00 korun českých. Jediným vlastníkem této 

společnosti a současně předsedou představenstva je pan Štefan Polák, který je spolu s Ing. 

Ladislavem Šrámkem a Ing. Jiřím Stáňou jeho členem.[16]   

Předmětů činnosti má tato společnost hned několik, tím stěžejním je provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování, proto je také známá jako stavební společnost. Dále vlastní oprávnění 

na velkoobchod a hostinskou činnost. S tímto také souvisí skutečnost, že tato firma provozuje 

vinárnu a restauraci Jan Maria. KR Ostrava má ve svém vlastnictví celý areál bývalého ředitelství 

šachty Jan Maria, kde má nejen sídlo, ale také ze sklepních prostor vybudovala v roce 2002 tuto 

stylovou vinárnu s restaurací. Historická dokumentace vývoje Dolu Jan Maria od nálezu uhlí po 

současnost je zachycen v příloze číslo 2.[17]  

V roce 2006 napadla majitele myšlenka, že k restauraci nechá vystavět také hotel s wellnes 

centrem.  V následujícím roce společnost vytvořila návrh na získání dotace z EU, která byla 

použita na výstavbu hotelu. Tento návrh o získání dotace byl přijat a následně schválen. Výše 

dotace činila 40 procent celkových nákladů na výstavbu, zbylých 60 procent bylo poskytnuto 

majiteli KR Ostrava jako úvěr. 

Výběrové řízení na výstavbu hotelu vyhrála firma Petax společnost s ručením omezeným, 

která ještě téhož roku na podzim začala hotel stavět, stavební dokumentace je zachycena na 

obrázcích 2.3 a 2.4 v příloze číslo 2. Jednalo se o přístavbu moderního komplexu k již existující 

budově, kde v minulosti sídlilo ředitelství šachty. V dubnu roku 2008 byl projekt zcela dokončen 
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a byla provedena kolaudace celého hotelového komplexu. Hotel byl slavnostně otevřen 12. 6. 

2008, jak je zřejmé z obrázků 2.5 až 2.7 v příloze číslo 2. Hotel se příznačně jmenuje Jan Maria 

a hotelovou asociací mu byly uděleny čtyři hvězdičky, což v hotelové klasifikaci znamená First 

Class. Musí tedy splňovat daná povinná kritéria a také musí dosáhnout minimálně 120 bodů 

z katalogu fakultativních znaků.[13] 

Čtyřhvězdičkový hotel Jan Maria nabízí komfortní ubytování ve 22 moderních 

a nadstandardně vybavených pokojích Samozřejmostí je klidné a tiché prostředí Slezské Ostravy 

nedaleko centra města, které se přímo nabízí k relaxaci. 

Hotelové pokoje jsou nekuřácké, vybavené vysokorychlostním internetem, trezorem 

s číselným kódem, telefonem s přímou volbou, minibarem, LCD televizí se satelitním a rádiovým 

příjmem, vysoušečem vlasů a některé pokoje jsou dokonce vybaveny klimatizací. Dále hotel 

nabízí nepřetržitě otevřenou recepci, 4 bowlingové dráhy, posilovnu, masáže, vířivou vanu, 

infrasaunu, solárium, multifunkční sportovní hřiště s půjčovnou sportovního nářadí, možnost 

pořádání společenských akcí v soukromém salónku, jakými jsou například svatby, oslavy 

narozenin, promocí, pohřbů, nebo jen přátelské posezení s přáteli. Ale nabízí také možnost 

pořádání firemních akcí, tematických večírků, nebo ochutnávek specialit předních dodavatelů 

hotelu. Ceníky jednotlivých služeb jsou uvedeny v příloze č. 6.[15] 

Ceny, které jsou uvedeny v ceníku hotelu Jan Maria, jsou orientovány tržně. To znamená, 

že jsou přizpůsobeny jak požadavkům spotřebitelů, tak cenám konkurence. Cena je také jedním 

z faktorů, který zajišťuje jistou exklusivitu a kvalitu nabízené služby.  

Hotel s vinárnou a restaurací, které k hotelu bezesporu patří, se snaží vyjít svým hostům 

maximálně vstříc a plní jejich individuální i netradiční přání. 

3.2 Mikroprostředí hotelu Jan Maria 

Mikroprostředí je dáno faktory, které bezprostředně ovlivňují možnost firmy uspokojovat 

potřeby a přání zákazníků – jde o vnitrofiremní prostředí, dodavatele, firmy poskytující služby, 

charakter cílového trhu, konkurenci a vztahy k veřejnosti.[5]    
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3.2.1 Firemní prostředí 

Firemní prostředí je dáno především zaměstnanci, kteří vykonávají své funkce tak, aby byl 

zajištěný hladký a bezproblémový provoz tohoto hotelu. Na úplném vrcholu firemní pyramidy je 

ředitel a majitel v jedné osobě. Jeho pravou a levou rukou jsou provozní hotelu a provozní 

restaurace a vinárny, těm jsou pak podřízení další zaměstnanci. Za vrcholový management 

můžeme považovat pouze tyto tři zmíněné osoby. Je to velice úzký okruh osob s krátkým 

informačním kanálem, který zajišťuje dobou komunikaci, bez zbytečných komunikačních šumů. 

Jednotlivé úrovně této organizační struktury jsou podrobně vykresleny v příloze číslo 3.   

Všechny zaměstnance hotelu je možné rozdělit do čtyř skupin. Podle toho, jestli mají 

přímý nebo nepřímý vztah k marketingovému mixu a jestli jsou v častém kontaktu se zákazníkem 

či nikoli.[19] 

První skupinou jsou kontaktní pracovníci, kteří mají přímý vztah k marketingovému mixu 

a často se stýkají se zákazníky. Jsou jimi především recepční. V hotelu Jan Maria pracují na pozici 

recepční čtyři lidé a střídají se ve třísměnném provozu tak, aby byl na recepci zajištěn 24 

hodinový servis. Recepční musí splňovat určitá kritéria, mezi které patří perfektní znalost 

anglického jazyka, příjemný vzhled a vystupování. 

Druhou skupinou jsou obsluhující pracovníci, ti nemají přímý vztah k marketingovému 

mixu, ale jsou v častém kontaktu s klienty. Do této skupiny patří číšníci. Ti pracují hlavně ve 

vinárně a restauraci, ale současně se starají o obsluhu hostů v bowlingovém areálu, v konferenční 

místnosti a také obstarávají donášku na pokoje. Hotel a restaurace Jan Maria zaměstnává celkem 

4 číšníky, kteří na rozdíl od recepčních pracují na ranní a odpolední směny. Při výběru 

obsluhujícího personálu je také kladen důraz na vzhled a vystupování, ale také musí mít 

zkušenosti s obsluhováním hostů v restauraci. 

Třetí skupinu tvoří koncepční pracovníci. Tito zaměstnanci mají přímý vztah 

k marketingovému mixu, ale nemají žádný kontakt se zákazníky. Koncepčními pracovníky 

v hotelu a v restauraci jsou: ředitel, provozní hotelu, provozní restaurace a šéf kuchař. Koncepční 

pracovník má za úkol vytvořit takovou nabídku služeb, aby vyhovovala nejenom hostům, ale také 

plnila představy majitele hotelového komplexu. 
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Čtvrtou a poslední skupinou této klasifikace jsou pracovníci podpůrní. Podpůrnými 

pracovníky v hotelu Jan Maria jsou dvě uklízečky, pokojská, dva kuchaři a pomocná síla 

v kuchyni, administrativní pracovnice a údržbář. Tito zaměstnanci nemají přímý vztah 

k marketingovému mixu a s hotelovými hosty se stýkají jen výjimečně nebo vůbec. 

Noví zaměstnanci jsou vybíráni na základě výběrového řízení, musí tedy splňovat určité 

požadavky. Všichni zaměstnanci Hotelu Jan Maria pak mají výhody, mezi které patří například 

levnější jídlo, slevy na wellness služby a také na ubytování. Pokud nastává situace, kdy obsluhující 

personál pracuje do noci a ráno chystá snídaně, má možnost zdarma přespat v hotelovém pokoji. 

Zaměstnanci jsou ohodnocováni mzdou, ke které dostávají při dobrých výkonech prémie. 

Zaměstnavatel také poskytuje vzdělávací kurz angličtiny, což zajišťuje možnosti profesního růstu.     

3.2.2 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Aby mohl hotel Jan Maria bezproblémově fungovat, musí mít dokonale propracovanou 

dodavatelskou strukturu. Dodávky zboží by měly být včasné, v požadovaném množství a kvalitě 

a za předem dohodnutou cenu. Hotelový komplex má nepřeberné množství dodavatelů, mezi 

které například patří:  

• Bébel, s.r.o.    dodavatel živých květin, 

• ILLE Papír Servis s.r.o dodavatel příslušenství do koupelen, 

• Alfredo s.r.o   dodavatel kávy a porcelánu pro podávání kávy, 

• Nowaco Czech republic s.r.o dodavatel mražených polotovarů, 

• Nestle Česko  s.r.o.  dodavatel potravin, cukrovinek, nápojů a zmrzliny, 

• Philip Morris International dodavatel tabákových výrobků, 

• Algastra Czech s.r.o.  dodavatel alkoholických a nealkoholických nápojů, 

• GurmEko, s.r.o.  dodavatel koření a potravinových přípravků, 

• Mayak Corporation, a.s. dodavatel pečiva, 

• Gama O.O.P.P., s.r.o.  dodavatel pracovních oděvů, 

• Galtop, s.r.o.   dodavatel ložního prádla, 

• Marian Cikán   masér a další. 
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Do skupiny odběratelů se řadí všichni hoteloví hosté, kteří využívají nabízených služeb, 

ale také návštěvníci restaurace nebo vinárny. 

3.2.3 Poskytovatelé služeb 

Hotel Jan Maria má kromě dodavatelů zboží také spoustu obchodních partnerů, kteří 

hotelu poskytují své služby. Mezi ty přední poskytovatele patří marketingové agentura JVS 

Group, s.r.o. Tato agentura se postarala o velkolepý program, k příležitosti otevření hotelového 

komplexu. Na oplátku společnost KR Ostrava, která hotel vlastní, sponzoruje vybrané akce této 

agentury.  

Dalšími mezičlánky jsou cestovní kanceláře a infocentra. V nabídkových katalozích 

cestovních kanceláří Vítkovice Tours a Alexandria jsou uveřejněny upoutávky na víkendové 

wellness pobyty v hotelu Jan Maria. Také ve všech centrech označených zeleným písmenkem „i“ 

v Ostravě je možno nalézt propagační materiály hotelu. Jsou jimi brožury, vizitky a letáky 

s aktuální nabídkou.  

Pro výstavbu a provoz hotelu jsou velmi důležité finanční prostředky. Poskytovatelem 

těchto finančních služeb jsou ve většině případů banky. Společnost KR Ostrava má své účty 

otevřeny u několika bankovních institucí, ale pouze Komerční banka poskytla většinu prostředků 

na výstavbu hotelu Jan Maria. Zbylých 40% získala společnost KR Ostrava jako dotaci 

z evropských fondů. 

K dalším firmám, které poskytují hotelu své služby, patří firma Agnis s.r.o. Ta se zabývá 

vývojem informačního systému pro hotely a restaurace. Tento program usnadňuje práci většině 

zaměstnanců. Například provozním hotelu a restaurace, recepčním, kuchařům, servírkám 

a číšníkům. Do tohoto programu se zaznamenávají veškeré informace o klientech a jejich 

rezervacích, objednávkách a dodávkách všech služeb, ale také jídla, pití a dalších produktů 

nezbytných pro fungování hotelu. 

K tomu, aby byl hostům zajištěn maximální komfort a pohodlí, patří také dostatečné 

množství a čistota veškerého hotelového prádla (ručníky, povlečení, ubrusy, uniformy aj.) 

Pronájem, údržbu a servis hotelového prádla poskytuje firma Prádelna Vlček. Ale do budoucna 

plánuje vedení hotelu vybudování vlastní prádelny. 
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V neposlední řadě si vedení hotelu najalo správce webových stránek hotelu Jan Maria. 

Ten má na starost neustálou aktualizaci informací na těchto stránkách, ale také umisťování 

informací o hotelu a vinárně za poplatek na portálech s hotely a restauracemi. 

3.2.4 Charakter cílového trhu 

Struktura zákazníků, kteří navštěvují hotel Jan Maria a využívají jeho služeb, je velice 

různorodá. Cílovým segmentem jsou z geografického hlediska nejenom obyvatelé České 

republiky, ale také zahraniční hosté, kteří navštíví Ostravu ať už ze soukromých nebo firemních 

důvodů. 

Dle demografické segmentace je možné cílový trh charakterizovat podle několika faktorů. 

Například věku zákazníků. Hotel Jan Maria nemá výhradně určenou věkovou cílovou skupinu. 

Naopak se snaží nabídnout takové služby, které vyhovují jakékoli věkové kategorii. Trendem 

posledních let je, že obyvatelstvo České republiky stárne a stále více starších lidí uvědomuje 

důležitost zdraví a také využití volného času, proto se také zvyšuje poptávka seniorů po cestování 

a aktivním způsobu života. 

Cestování a vyhledávání relaxačních zařízení je skutečným novodobým boomem. Klienty 

hotelu jsou lidé v jakékoli životní fázi. Nejenom starší zákazníci vyhledávají tyto služby, ale také 

mladí a svobodní, manželé s dětmi, lidé ve středním věku, nebo rozvedení. Všichni se snaží 

aktivně využít svůj volný čas. 

Hotel Jan Maria patří do skupiny čtyřhvězdičkových hotelů. Tyto hvězdičky zajišťují 

klientům určitý luxus, pohodlí a kvalitu nabízených služeb, proto jsou tyto služby cenově 

dostupné pouze skupinám zákazníků se středními, vyššími příjmy. S tímto kritériem souvisí také 

psychografický faktor a tím je společenská třída. Klientela hotelu většinou bývá z řad střední 

pracující třídy, vyšší a střední třídy, bohatých a nejbohatších lidí. Výjimkou jsou chudší klienti, 

kteří jsou ubytovaní v hotelu a účastní se například firemního školení. Těmto hostům hradí jejich 

pobyt společnost, která tato školení pořádá. 
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3.2.5 Konkurence 

Z širšího a obecnějšího hlediska lze za konkurenty hotelového komplexu Jan Maria 

považovat všechna zařízení, která poskytují stejné nebo alespoň obdobné služby, které jsou 

nabízeny hotelem. Mohou jimi být restaurační zařízení, ubytovací zařízení, fitness centra, wellness 

centra, bowlingové centra, salóny krásy, sportovní centra aj. Poskytování těchto služeb hotel 

neomezuje pouze na ubytované hosty, ale naopak je nabízí široké veřejnosti, která o ně projeví 

zájem. 

Mezi hlavní konkurenty hotelového komplexu se řadí známý hotel Atom, hotel Imperiál 

a nově vybudovaný hotel Park Inn. Tyto hotely jsou nejbližšími konkurenty, protože jsou 

vystavěny přímo na půdě města Ostravy. Jako další konkurenty lze uvést všechny hotely na území 

České republiky, které mají minimálně čtyři hvězdičky. Hotelové komplexy vlastnící certifikát, 

vystavený asociací hotelů a restauračních zařízení, že jim byly přiděleny hvězdičky, se v této 

asociaci sdružují. Z toho vyplývá, že si navzájem poskytují samozřejmě v omezeném množství 

služby a informace. Úplnou novinkou této asociace je poskytování výměnných víkendových 

pobytů klientům, kteří cestují a mají zájem o ubytování s vysokým komfortem. 

Mezi konkurenční čtyřhvězdičkové hotely v Moravskoslezském kraji patří: 

• Hotel Atom Ostrava, 

• MaMaison Imperial hotel Ostrava, 

• Pakr Inn Ostrava, 

• Zámek Zábřeh Ostrava, 

• Hotel Brioni, 

• Ruby blue hotel, 

• Hotel Cvilín, a další. 

Hotelový komplex Jan Maria se od ostatních konkurentů liší svou jedinečností. Tato 

jedinečnost se vyznačuje především lokalitou, ve které působí. Slezská Ostrava je ta část, která se 

nachází v bezprostřední blízkosti centra Ostravy s výbornou dostupností jak osobním autem, tak 

hromadnou dopravou. I když je hotel téměř v centru města, je situován v klidném a tichém 

prostředí tohoto obvodu, které poskytuje hotelovým hostům nejenom soukromí, ale také již 
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zmíněný požadovaný klid a výhled na tu část, která je zastavěná rodinnými domy se spoustou 

zeleně.  

Dále se hotel odlišuje rekreačním vyžitím – wellness centrem (víceúčelové sportovní 

hřiště, infra sauna, solárium, perličková koupel, masáže, bowling), vinným sklípkem, kde je 

možno pořádat jak soukromé, tak také firemní akce atd. 

3.2.6 Vztahy s veřejností 

Veřejnost firmy je velmi sociálně diferencovaný celek, kam patří především finanční 

instituce, média, vládní instituce, místní samospráva a občané, široká veřejnost, zaměstnanci 

firmy.[5;6] 

Finanční instituce 

Mezi tyto instituce se především řadí ty, které poskytují finanční prostředky, nebo 

poradenství v oblasti efektivního využití volných prostředků, čili investování. Výstavba hotelu 

byla částečně financována Evropskou unií, ale podstatná část finančních prostředků byla 

poskytnuta Komerční bankou ve formě úvěru. 

Média 

Hlavními médii, která využívá hotel Jan Maria ke své potřebě propagovat nebo 

informovat patří regionální rádia, kde probíhala reklamní kampaň pouze dva měsíce po otevření 

hotelu. Tento asi minutu trvající spot byl uváděn v reklamních blocích, které byly vysílány co dvě 

hodiny. První měsíc probíhala tato kampaň v Hitrádiu Orion a v druhém měsíci v Rádiu Čas. 

Dalším médiem je časopis Nevěsta. Jedná se o svatební magazín vydávaný jednou ročně 

svatebním salonem Paris Ostrava. V letošním devátém ročníku je uvedeno vše co je potřeba při 

plánování svatby, do čehož se dá zařadit i ubytování v hotelu. Nejdůležitějším médiem, které 

hotel využívá v plném rozsahu a od doby otevření hotelu je internet. Stránky hotelu a restaurace 

jsou průběžně aktualizovány, takže se klienti mohou vždy s dostatečným předstihem informovat 

o aktuálních nabídkách. Stránky jsou plně interaktivní, což umožňuje klientům zasílat objednávky 

na ubytování nebo rezervaci v restauraci, či dotazy související s hotelovým komplexem. Internet 

je zároveň nevyužívanějším médiem poslední doby. 
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Vládní instituce 

Evropskou unií byla poskytnuta dotace na výstavbu hotelu s wellness centrem a současně 

na vybudování nových pracovních míst, čímž se podpořila zaměstnanost v regionu. Zda byly tyto 

prostředky využity v souladu s podmínkami dle schváleného projektu, permanentně kontroluje 

komise vytvořena speciálně pro dozorování tohoto projektu. 

Mimo jiné musí hotel Jan Maria splňovat a dodržovat zákony, vyhlášky a nařízení platné 

v České republice pro provozování hotelového zařízení. Kontrolu těchto nařízení mají za úkol 

instituce uvedené v následující podkapitole. 

Místní samospráva 

Jak již bylo výše zmíněno, instituce uvedené v této podkapitole zajišťují kontrolu nad 

dodržováním pravidel pro výstavbu a provoz hotelu a restaurace Jan Maria. Těmito institucemi 

jsou:  

• okresní správa sociálního zabezpečení, 

• finanční úřad,  

• úřad práce,  

• okresní hygienická stanice,  

• památkový úřad – Důl Jan Maria je památkově chráněné místo,  

• zdravotní pojišťovny, 

• instituce pro ochranu životního prostředí, 

• katastrální úřad, 

• stavební úřad. 

Občané a široká veřejnost 

Podpora aktivního života obyvatel Ostravy, kteří navštěvují hotel za účelem využití jeho 

nabízených služeb, jakými jsou například fitness, multifunkční hříště, bowling. Dále pak jsou 

hotely nedílnou součástí cestovního ruchu v regionu. V současnosti, kdy probíhá světová 

ekonomická krize, je cestovní ruch a mnoho dalších odvětví v útlumu, ale tato situace nepotrvá 

dlouho a cestovní ruch bude dále napomáhat k rozvoji celého Moravskoslezského kraje. 
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Během celého roku nastávají také období, kdy lidé více či méně cestují a přitom využívají 

ubytovacích služeb. Slabší většinou bývají počátky roku, kdy je v České republice zimní období 

a obyvatelé navštěvují převážně lyžařská střediska v horách. Tento trend se podle očekávání 

podepsal také na návštěvnosti hotelu Jan Maria. Pomalý obrat nastává s přicházejícím jarním 

obdobím, kdy především firmy a společnosti pořádají různá školení a k těmto účelům využívají 

právě hotelové komplexy a úplný boom je pak letní období, ve kterém stále více obyvatel v rámci 

své dovolené poznává krásy České země a při tom vyžadují určitou výši komfortu. Za silné 

období se pak dá považovat také konec roku. V tomto čase se pořádají společenské a firemní 

předvánoční akce a hotel s restaurací je pro tyto akce přímo ideální. 

Zaměstnanci 

Tato problematika byla již výše zmíněna v kapitole 3.2.1 Firemní prostředí.  

3.3 Makroprostředí hotelu Jan Maria 

Makroprostředí je dáno vnějšími okolnostmi, které ovlivňují mikroprostředí. A jsou jimi 

faktory demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní.[5] 

3.3.1 Demografické prostředí 

Vzhledem k tomu, že hoteloví hosté nepocházejí pouze z jednoho regionu, ale z celé 

České republiky a výjimkou nejsou ani zahraniční hosté, jsou informace v této kapitole zaměřeny 

právě na území České republiky. 

Počet obyvatel 

Na konci roku 2007 měla Česká republika 10 322 689 obyvatel. Počet obyvatel v roce 

2008 ještě není v databázi Českého statistického úřadu. Toto množství je závislé na počtu 

obyvatel v předcházejícím roce a na změně počtu obyvatel závislé na přirozeném přírůstku 

obyvatelstva a přírůstku zapříčiněném migrací. U středního stavu obyvatelstva došlo mezi léty 

2002 a 2003 k minimálnímu nárůstu 0,1% (což činí 887 jedinců). Tento vývoj byl ale zapříčiněn 

migrací a nikoli přirozeným přírůstkem.[20]  
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Počet uzavřených sňatků 

Aktuální počet sňatků uzavřených v České republice je v posledních letech výslednicí 

několika faktorů. Jsou jimi hospodářská a sociální situace obyvatelstva, také obecné postoje 

obyvatelstva, především svobodných mužů a žen a v neposlední řadě celkové populační klima 

a předchozí úroveň sňatečnosti a rozvodovosti. Za posledních 13 let došlo k výraznému snížení 

počtu sňatků v České republice. V absolutním vyjádření činí pokles 35 632 uzavřených sňatků. 

S tímto poklesem souvisí také zvýšení průměrného věku snoubenců (ženy 27,3 let a muži 31,3 

let).[20]  

Porodnost a potratovost 

Vývoj porodnosti v 90. letech byl charakterizován prudkým a následně pak pozvolným 

poklesem počtu živě narozených dětí. Výraznější nárůst byl zaznamenán mezi roky 2001 a 2003 

ten byl způsoben tím, že ženy narozené v populační vlně z poloviny 70. Let začínají dosahovat 

větší úrovně porodnosti. Také u tohoto ukazatele došlo k nárůstu průměrného věku prvorodiček, 

tento trend bude i nadále pokračovat stejným směrem. 

Pozitivní výsledky přinesla analýza potratovosti. Od roku 1990 dochází neustále ke 

snižování. Dochází k tomu zejména zlepšením zdravotní péče, zkvalitněním antikoncepce 

a zlepšením výchovy v oblasti sexuality a plánovaného rodičovství.[20] 

Úmrtnost 

V České republice od roku 1990 docházelo k poklesu počtu úmrtí až na 107 755 jedinců 

v roce 2000, ale od roku 2001 docházelo k opačnému jevu, čili k nárůstu na 111 288 zemřelých 

obyvatel v roce 2003. Bohužel počet zemřelých v České republice převyšuje počet narozených 

a podíl mezi těmito ukazateli neustále roste, z čehož vyplývá, že populace v České republice 

pomalu vymírá.[18] 

Trend vývoje demografických ukazatelů a jejich predikce do roku 2009 

Jelikož Český statistický úřad doposud nedisponuje aktuálními daty z roku 2008, a pro 

zhodnocení demografické situace pro uskutečnění výzkumu jsou nutná aktuální data, proto je 

nezbytné vycházet z vývojových trendů a predikcí. 
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Tyto predikce zajištěné na základě vybrané trendové funkce u živě narozených počítá 

s nárůstem na 123 839 jedinců v roce 2009. Tato prognóza je dosti optimistická v porovnání 

s oficiální prognózou Českého statistického úřadu, který naopak počítá s poklesem. Rozdíly mezi 

těmito predikcemi jsou značné a reálnější je varianta ČSÚ.  

Pro rok 2009 se počítá s velmi malou změnou počtu zemřelých v České republice 

a s tímto problémem se také potýkají všechny vyspělé státy a ČR není výjimkou. 

U predikce středního stavu obyvatelstva a počítá s klesajícím trendem. Počet obyvatel by 

měl být v roce 2009 10 093 454 obyvatel. Se vstupem do Evropské unie se potvrdila prognóza, 

kdy se očekával příliv obyvatel z méně vyspělých států či ze zemí Evropské unie. Česká republika 

musela z důvodů vymírání populace přijmout pro své občany dost nepopulární opatření 

a otevřela se přílivu imigrantů z východních zemí.[20] 

3.3.2 Ekonomické prostředí 

V České republice se na tvorbě HDP podílí 54,5% služby, 41,8% průmysl a z  3,7% 

zemědělství. Úroveň hrubého domácího produktu se pohybuje okolo 19 500 USD na jednoho 

našeho obyvatele. Což v porovnání s jedním z nejvyspělejších států Evropy, Německem, je asi 

o 10 000 méně, ale vezmeme-li v potaz hospodářský růst, který v naší republice představuje 8%, 

dá předpokládat, že se HDP České republiky v příštích letech bude rapidně zvyšovat a přibližovat 

se nejvíce vyspělým zemím Evropy.  

Inflace představuje v dnešní době všeobecnou hrozbu a výstrahu pro všechny státy. Míra 

inflace se v současnosti pohybuje okolo  7,5%. Jedná se tedy o inflaci mírnou, ale největší inflaci 

za posledních 8 let. Podle výpočtů České Národní banky se tedy usuzuje, že se inflace bude 

pohybovat kolem hranice 5% na začátku roku 2009.[18]  

Výše nezaměstnanosti je také velice diskutovaný ekonomický jev. V České republice se 

výše nezaměstnanosti představuje 5,3%. To je zajisté přijatelné číslo, protože v minulosti dosáhla 

podstatně vyšších čísel. V roce 2004 dosahovala nezaměstnanost až k hrozivým 10%. Největší 

procento nezaměstnaných je tradičně každý rok v oblasti Moravsko-slezské a Severo-západní. Na 

počátku roku 2009 se výrazně na nezaměstnanosti podepsala finanční krize, která zapříčinila 

krach mnoha podniků nebo nutnou restrukturalizace a tyto faktory jsou příčinou úbytku mnoha 
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pracovních míst. Co se dosaženého vzdělání týče, dá se říci, že výše nezaměstnanosti úměrně 

klesá s dosaženým nejvyšším vzděláním. 

Deficit státního rozpočtu pro tento rok by neměl přesáhnout 90 miliard korun. Snížení 

státního deficitu je jedním z kritérií pro přijetí eura a vláda se tak snaží státní deficit regulovat 

novými vyhláškami, jako je například zavedení rovné daně. Snižování státního deficitu se daří, 

například v roce 2002 a 2003 se státní deficit pohyboval okolo 170 miliard, což je skoro 

dvojnásobek dnešního schodku. 

Vývoj průměrné mzdy v České republice má růstovou tendenci. Průměrná hrubá mzda 

 se každoročně zvyšuje alespoň o 5%, což může být zavádějící, protože díky rostoucí inflaci se 

nedá říct, že by životní úroveň nějak výrazně stoupala. V současné době je průměrná hrubá mzda 

23 542Kč. Díky nedávné reformě financí a zavedením rovné 15% daně z příjmů by si lidé měli 

polepšit. Je dokázáno, že lidé s průměrnou mzdou si vlivem inflace spíše pohoršili. 15% daň je 

bezesporu výhodná pro lidi s vyššími příjmy, jako jsou úspěšní podnikatelé nebo politici. Pro lidi 

s nižšími a průměrnými příjmy 15% rovná daň takové výhody nepřináší. Průměrná mzda je velice 

zkreslený ukazatel, protože v České republice průměrné mzdy asi 65% lidí nedosahuje. Její 

úroveň zvyšují hlavně vysoké platy vysokých úředníků a podnikatelů. Souměrně s průměrnou 

mzdou se zvyšuje také minimální mzda, která v dnešní době dosahuje 8 000 Kč, což je při 

normální pracovní době 8 hodin denně, 48,10Kč/hod.[18]  

3.3.3 Přírodní prostřední 

Nárůst cestovního ruchu v dané oblasti s sebou přináší řadu změn. Na jedné straně vede 

ke zvýšení ekonomických aktivit, na straně druhé dochází k narušování přírodního prostředí. 

Jeho regulaci nelze provádět pouze nařízeními a zákazy, ale jako mnohem úspěšnější cesta se jeví 

vhodné přesměrování zájmu účastníků z ohrožených oblastí do méně ohrožených.  

V poslední době rostou požadavky rekreantů na čistotu a přírodní hodnotu oblasti 

pobytu, což tradiční cestovní ruch již ne zcela splňuje.  

 Cestovní ruch a rekreace se mohou v krajině projevovat řadou negativních vlivů, které je 

třeba eliminovat. K poškození přírodního prostředí dochází zejména v oblastech se zvýšenou 

koncentrací těchto rekreačních aktivit. Bohužel se jedná většinou o místa chráněných oblastí, 
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přírodních rezervací, místa výskytu vzácných rostlin a živočichů. Pro odstranění negativních vlivů 

je třeba tyto vlivy znát a informovat o nich i návštěvníky v těchto oblastech.[10]  

Negativní vlivy cestovního ruchu na životní prostředí  

• Zabírání zemědělské a lesní půdy  

spojené s výstavbou objektů a zařízení cestovního ruchu a sportu a příjezdových 

komunikací. To vede k otevírání lesních porostů, které jsou pak vystaveny účinkům větru 

a mrazu, což vede k jejich vysychání, vývratům a velkoplošným polomům.  

• Ohrožení zdrojů pitné vody   

nedostatek hygienických zařízení, zejména v chatových oblastech.  

• Poškozování vzhledu krajiny a znečišťování krajiny skládkami pevných odpadů 

a vytváření černých skládek (chataři).  

• Zvýšené nebezpečí požárů 

nedostatečná protipožární zařízení chat a chalup vystavěných v blízkosti lesů.  

• Poškozování půd a rostlinstva sešlapáváním 

snižuje se pórovitost půdy, její schopnost vsakovat, což vede k poškození bylinných 

porostů a kořenů stromů. Turisté rozšiřují horské chodníky, uvolňují a strhávají drny 

a tím otevírají prostor ničivé erozi. V posledních letech se rozšiřují škody způsobené 

zejména jízdou na horských kolech mimo cesty.  

• Poškozování krajiny a přírody provozem motorových vozidel 

exhalace, ropné látky, saponáty, nadměrný hluk.  

• Nadměrná koncentrace cestovního ruchu v některých oblastech 

životní prostředí se tak začíná podobat prostředí městských aglomerací, před kterým 

člověk ujíždí z města.  

• Poškozování estetického vzhledu krajiny 

zahrádkářské a chatové osady plné architektonicky nehodnotných a často provizorních 

stavem hyzdících krajinu - živelné stavění chat bez odpovídajícího technického zázemí a s 

neestetickým vzhledem. Tato živelná zástavba je ve velké míře pozůstatkem minulých let.  

• Rušení zvěře přítomností a nevhodným chováním návštěvníků 

zvěř nemá klid ke své reprodukci a k příjmu potravy, což má za následek oslabení až úhyn 

jedinců.  
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• Záměrné ničení vegetace 

sběrem, průchodem porosty mimo cesty, nadměrný sběr plodů a jiných využitelných částí 

volně žijících rostlin.  

• Neprůjezdnost a ucpávání komunikací  

v důsledku nadužívání určité infrastruktury či zařízení cestovního ruchu s kapacitou, jejíž 

únosnost byla překročena (především v letním období). To je negativně vnímáno nejen 

návštěvníky, ale i rezidenty, protože infrastruktura cestovního ruchu se do značné míry 

prolíná s běžnou občanskou vybaveností.  

Aby nedošlo k nadměrnému znečišťování, narušování a zneužívání přírodního prostředí, 

využívá Česká republika jeho regulaci a ochranu vyhlášky, právní předpisy a organizace pro 

ochranu životního prostředí.[10] 

3.3.4 Technologické prostředí 

Jedním z nejsilnějších vnějších vlivů působícím na marketingové rozhodování podniků 

jsou změny v technologii a technice. Zahrnují všechny hlavní změny v surovinách, výrobcích 

a výrobních postupech. Mají vliv na rozvoj jednotlivých průmyslových odvětví a podnikům 

vytvářejí další možnosti v rozvoji nových výrobků a vytváření zcela nových trhů.  

Průmysl tvoří přibližně 40% HDP České republiky. Po roce 1945 nastala velká změna, 

kdy se převážná produkce těžkého strojírenství změnila v produkci lehkého strojírenství 

a výrazně se zlepšila na našem území produkce chemického, textilního a sklářského průmyslu.     

Mezi hlavní průmyslová odvětví v České republice nyní patří hutní průmysl, strojírenský průmysl, 

spotřební průmysl a průmysl chemický.[18] 

Česká republika patřila v 80. letech k nejvýznamnějším producentům oceli na světě. 

Z důvodu nedostatku potřebné suroviny byla ale v posledních letech výroba značně omezena, 

i přes to jsou ale v České republice stále významní a známí producenti hutních produktů. 

Celosvětově proslulá je výroba automobilů. Na našem území má své výrobní pobočky 

mnoho zahraničních, tak českých automobilek. Za zmínku stojí například německou značku 

Volkswagen, Hyundai v Nošovicích, Toyota, Peugeot, Citroën jako TCPA v Kolíně, nebo značku 

nákladních automobilů LIAZ, či Škoda, jejichž výroba má v České republice dlouholetou tradici 
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a vyrábí se v mnoha úpravách jako například dodávky do Velké Británie přizpůsobené pro jízdu 

vlevo. 

Česká republika se ještě do nedávna mohla chlubit také sklářskou výrobou, která patřila 

mezi nejžádanější a nejkvalitnější v Evropě. Opírala se o domácí surovinovou základnu a byla 

rozmístěna hlavně v severozápadních a severních Čechách. Ale i na sklářský průmysl, který má na 

území České republiky stoletou tradicí, dolehla finanční krize, která zapříčinila dosavadní 

naprosté uzavření všech skláren skupiny Bohemia Crystalex Trading, na které byl uvalen konkurz. 

Naproti tomu, z hlediska budoucích perspektiv ve sklářském průmyslu, budou mít s ohledem na 

zahraniční investice výhodnou situaci výrobci plochého skla, textilních vláken.[18] 

V současnosti pracují vědci na řadě nových technologií, které by měly změnit charakter 

výroby a výsledných produktů. V případě této diplomové práce se jedná hlavně o nové: 

• hotelový, recepční a rezervační systémy, 

• logistický systémy, 

• nové informační a komunikační technologie, 

• nové technologie zpracování a uchování potravin, 

• inovace v oblasti vytápění, osvětlení, 

• čistící technologie, 

• zpracování odpadu. 

3.3.5 Politicko - právní prostředí 

Provoz hotelového komplexu Jan Maria je podřízen mnoha zákonům, vyhláškám, 

normám a nařízením, které platí pro všechna hotelová zařízení v České republice. Tyto právní 

normy jsou v souladu s právními předpisy a nařízeními Evropské unie.  

Hlavní legislativní normy, které musí provozovatel hotelu Jan Maria dodržovat, jsou 

uvedeny v příloze č. 7.  
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3.3.6 Sociálně - kulturní prostřední 

Vzhledem k tomu, že je cestování stále více neodmyslitelnou součástí života všech 

obyvatel České republiky, mají změny ve společnosti, stejně tak jako změny ekonomické či změny 

životního stylu, následný a neustálý vliv na cestovní ruch. Pro sektor cestovního ruchu je velmi 

důležité tyto změny a trendy akceptovat a přizpůsobovat jim nabídku cestovního ruchu.[13] 

Preference a chování lidí a s nimi i nabídka služeb a produktů cestovního ruchu se 

neustále vyvíjejí. Zatímco dříve nabídka určovala poptávku, dnes je tomu právě naopak. Stále 

větší nasycení trhu, rostoucí zájem spotřebitelů o sebe sama, vyšší disponibilní příjmy a rostoucí 

fond volného času působí na dodavatele služeb v oblasti cestovního ruchu. Do této oblasti 

samozřejmě patří také hotelnictví a pohostinství. 

V následujícím textu této kapitoly jsou shrnuty základní budoucí trendy ovlivňující 

cestovní ruch. Je důležité rovněž zdůraznit, že trendy působí v mnoha případech společně, není 

tedy možné stanovit u každého z nich přesný následek a období působení. 

Jak již bylo výše zmíněno, během několika let dojde k výraznému nárůstu osob ve vyšším 

věku, přičemž senioři budou mnohem zdravější a budou disponovat vyššími příjmy, než tomu 

bylo v minulosti. Díky tomuto faktu poroste poptávka zkušenějších turistů – seniorů mnohem 

rychleji než obecně zaměřená poptávka po cestovním ruchu. S tímto trendem souvisí také 

rostoucí poptávka po kvalitě, pohodlí a bezpečnosti, rostoucí poptávka po relaxačních aktivitách 

(golf), rostoucí poptávka po produktech zaměřených na jednotlivce. V marketingových aktivitách 

by měl být kladen méně důraz na věk a více na pohodlí rostoucí poptávka i po kratších pobytech 

(prodloužené víkendy). 

Lidé si stále častěji uvědomují významu zdraví. A tento trend bude v budoucnosti 

neustále narůstat. S tím souvisí růst poptávky po wellness produktech, lázeňských pobytech 

a fitness centrech. Soudobá společnost také klade větší tlak na běžný život člověka a tak stimuluje 

jeho poptávku po volném čase a relaxaci. Na druhou stranu má tento trend opačný vliv na volné 

disponibilní příjmy vzhledem k rostoucímu počtu dnů placené dovolené. Tyto okolnosti mají vliv 

na rostoucí poptávku po relaxačních pobytech, ale také na zkracování hlavní delší dovolené a její 

nahrazování větším počtem krátkodobějších dovolených. 



41 

 

Dalším trendem moderní společnosti je životní styl. Ten se bude v západní společnosti 

postupně měnit, což ovlivní pohled turistů na jejich osobní potřeby a chování. Chování ve 

volném čase bude více individualizované, poroste poptávka spíše po menších ubytovacích 

jednotkách (menší rodinné hotely, farmy), dodavatelé získají vyšší zisky, pokud budou schopni 

vytvořit zcela nové produkty, bude stále důležitější jejich specializace v souvislosti se specifickými 

koníčky a zájmy.[14] 

3.4 Charakteristika prvků SWOT Analýzy 

Je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (anglicky Strengths) a slabé 

(anglicky Weaknesses) stránky, příležitosti (anglicky Opportunities) a hrozby (anglicky Threats), 

spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou podobně. Jedná se o metodu 

analýzy užívanou především v marketingu. S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit 

fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Tato analýza je také součástí 

strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

• Silné stránky 

za silnou stránku jsou považovány ty interní faktory, díky kterým má firma silnou pozici 

na trhu. Mezi nejsilnější prvky marketingové komunikace hotelu Jan Maria patří podpora 

prodeje. Zde hotel využívá permanentky, víkendové akce, slevy při opakovaných 

návštěvách, ale také věrnostní čipové karty. Tuto kartu vlastní hotelový klient po celou 

dobu pobytu a slouží nejenom jako klíč k otevírání dveří od pokoje a aktivace 

elektroinstalace, ale na kartu se zaznamenávají veškeré objednávky služeb, jídla, pití, 

příchody, odchody z hotelu a jiné informace o klientovi hotelu. Na základě těchto dat se 

pak v systému Agnis vytvoří klientova složka. 

Druhým neméně významným prvkem je internetová komunikace. Na stránkách hotelu 

Jan Maria se mohou klienti dozvědět jaká je aktuální nabídka pořádaných akcí a jaké 

služby hotel nabízí. Mohou si také prohlédnout jídelní a vinný lístek restaurace. U všech 

služeb jsou uváděny aktuální ceníky. Z těchto stránek si také může potencionální hotelový 

host zarezervovat pokoj nebo stůl v restauraci. 

• Slabé stránky 

jsou přesným opakem silných stránek, Firma je něčem slabá, úroveň některých faktorů je 

nízká, někdy nedostatek určité silné stránky znamená slabou stránku. Tímto prvkem, který 
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může hotel Jan Maria považovat za slabou stránku je public relations. Hotel tento prvek 

marketingové komunikace nevyužívá.   

• Příležitosti 

příležitosti představují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší využití 

disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Mezi tyto možnosti patří například dotace 

z evropských fondů, rozvoj cestování a turistiky, aktivní životní styl obyvatel ČR, nebo 

novodobý demografický trend. A tím je stárnoucí obyvatelstvo se stále lepším zdravotním 

stavem. 

• Hrozby 

Nepříznivá situace či změna v podnikovém okolí znamená překážku pro činnost. Může 

znamenat hrozbu úpadku či nebezpečí neúspěchu. V současné době se dá za hrozbu 

považovat právě probíhající ekonomická krize, která zasáhla nejen Českou republiku, ale 

i ostatní vyspělé ekonomiky. Vedení hotelu tedy musí rychle reagovat odpovídajícím 

způsobem, aby dopady hrozeb odstranilo či minimalizovalo. 

V charakteristice prvků SWOT analýzy, příloha číslo 4, byl zmapován dosavadní stav 

marketingové komunikace hotelu Jan Maria. Jednotlivé prvky této komunikace, jsou po 

konzultaci s provozním hotelu, zaneseny do tabulky tak jak je chápe a vnímá management hotelu. 

  



43 

 

4 Metodika primárního výzkumu 

Čtvrtá kapitola této diplomové práce se zabývá metodikou sběru primárních dat, je zde 

popsán postup, který byl nezbytný pro zjišťování primárních údajů, to jsou takové údaje, které 

doposud nebyly nijak zjišťovány a nadále uchovávány. Nejprve byl definován základní problém, 

který je předmětem řešení a následně pak cíle, kterých bylo za pomoci tohoto kvantitativního 

výzkumu dosáhnuto. 

4.1 Definice problému 

Hlavním problémem, proč byl tento výzkum proveden, je že vedení hotelu Jan Maria 

nezná reakce svých klientů na kroky, které podniká v oboru marketingové komunikace, která mají 

za úkol oslovit co největší spektrum potencionálních zákazníků. Jak již bylo výše zmíněno, že 

hotel Jan Maria je na trhu nováčkem a chce se zapsat do podvědomí svých hostů tím nejlepším 

způsobem, aby byli maximálně spokojeni a nadále se vraceli. 

4.2 Cíle marketingového výzkumu 

Cílem tohoto marketingového výzkumu bylo zjištění, kde hoteloví hosté hledají 

informace o ubytovacích zařízeních. Jestli vnímají jednotlivé prvky marketingové komunikace, 

a které z těchto prvků je ovlivňují, když si vybírají hotel, kde se ubytují při návštěvě největšího 

města v Moravskoslezském kraji. Ať už jsou důvody návštěvy hotelových klientů zcela soukromé, 

nebo z důvodů firemních aktivit. 

4.3 Programové otázky 

Pro čtyřhvězdičkový hotel Jan Maria doposud nebyl proveden žádný marketingový 

výzkum od počátku jeho působení na trhu, z toho vyplývá, že dosažené výsledky tohoto 

výzkumu není možné srovnat s daty s výzkumů předcházejících. A právě proto byl sestaven 

dotazník, který vychází z několika nadefinovaných programových otázek, které by měly prověřit, 

jak je doposud nastavená marketingová komunikace úspěšná. 

1. Kdo nebo co ovlivnilo rozhodnutí respondentů o výběru právě hotelu Jan Maria? 
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2. Setkali se dotazovaní s některými prvky marketingové komunikace hotelu Jan Maria? 

3. Kde a jak často získávají respondenti informace o ubytovacích zařízeních? 

4. Využívají respondenti nabízených služeb hotelu Jan Maria? 

4.4 Výběrový soubor a způsob výběru vzorku 

Základním souborem tohoto marketingového výzkumu jsou všichni hoteloví hosté, kteří 

byli v průběhu výzkumu ubytováni, nebo již v hotelu Jan Maria bydleli. Do tohoto souboru 

ovšem nepatřili návštěvníci hotelové restaurace a vinárny, kteří nestrávili v hotelu Jan Maria 

minimálně jednu noc. Výběrovým souborem jsou pak hoteloví návštěvníci, kteří na požádání 

dotazník vyplní. Výzkum bude prováděn přímo na recepci hotelu a osloveni budou všichni hosté, 

kteří se v období provádění výzkumu budou z hotelu Jan Maria odhlašovat. 

4.5 Typy shromažďovaných dat 

Jediným a základní typem dat, se kterými bylo pracováno při realizaci tohoto výzkumu, 

jsou data primárního charakteru. Tato data nebyla nikdy v minulosti nashromážděna. Metodou, 

které byla využita v tomto výzkumu pro sběr informací, je písemné dotazování. Zde se data 

získávají prostřednictvím strukturovaného dotazníku. 

4.6 Struktura dotazníku 

Pro primární marketingový výzkum byl použit dotazník, který měl klasickou tištěnou 

podobu s rozsahem tří stran formátu A4 (viz příloha číslo 5). 

Dotazník obsahoval celkem 18 otázek a byl rozdělený do dvou částí. Dotazník také 

obsahoval úvodní část, která měla oslovit respondenta a podat mu základní informace o využití 

údajů získaných tímto výzkumem, anonymitu dotazníku a poděkování. 

První část dotazníku byla zaměřena na získání informací v oblasti znalostí prvků 

marketingové komunikace, a jak tyto prvky hoteloví hosté vnímají a jestli ovlivňují rozhodování 

při výběru hotelového zařízení. 
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Druhá část byla orientována na identifikační údaje. Zde byly kladeny otázky na pohlaví, 

věk respondentů, příjem, bydliště, povolání a vzdělání. 

Pilotáž, která je prováděna s cílem ověřit správnost a pochopitelnost formulovaných 

otázek v dotazníku byla provedena víkend před samotným dotazováním. Toto prověření otázek 

bylo uskutečněno s několika zaměstnanci hotelu. Byli to zaměstnanci z řad recepčních a provozní 

hotelu Jan Maria. Ti měli několik připomínek k některým otázkám a také k možnostem odpovědí. 

Problémové otázky byly na základě těchto poznatků přeformulovány a doplněny čí redukovány 

byly také možnosti odpovědí k otázkám v dotazníku. Například otázka číslo 6. byla doplněna 

o vysvětlivku a v otázce číslo 9. byly odpovědi omezeny pouze na výběr ze tří možností. 

4.7 Rozpočet výzkumu 

Do rozpočtu na tento výzkum byly zahrnuty veškeré náklady, které souvisely s jeho 

provedením. Jsou jimi veškeré náklady na tisk: 

Náklady na tisk     1.80 Kč/kus (200 ks) 

Ostatní náklady     530 Kč 

(náklady na jízdné, benzín a telefonickou komunikaci) 

_____________________________________________________________                                             

Celkové náklady                890 Kč 

4.8 Časový harmonogram 

Plánování výzkumu 1. 3. 2009 – 20. 3. 2009 

Pilotáž k dotazníku 21. a 22. 3. 2009 

Realizace výzkumu 23. 3. 2009 – 12. 4. 2009 

Zpracování a vyhodnocení získaných dat 14. 4. 2009 – 22. 4. 2009  

Interpretace získaných výsledků Červen 2009 



 

4.9 Realizace výzkumu

První částí výzkumu byla pilotáž, která byla provedena 21. a 22. 3. 2009, kde byly 

odhaleny nedostatky v dotazníku, které byly následně odstraněny.

Na tuto pilotáž navazoval samotný výzkum. Ten byl proveden během tří týdnů na 

přelomu měsíce března a dubna. Dotazníky byly uloženy 

a recepční měla za úkol tento formulář

z hotelu. Během vyřizování všech formalit, které jsou zapotřebí při odhlašování hosta,

čekání na odvoz měl klient dostatek času na jeho vyplnění daného dotazníku.

dotazníků v procentuálním vyjádření zachycuje 

Graf 4.1  Návratnost dotazníků v %

4.10 Způsob vyhodnocování a analýza dat

Pro zpracování získaných údajů 

nashromážděny veškeré získané údaje, které byly zpracovány do podoby datové matice. Dále 

pomocí tohoto programu byly provedeny konkrétní statistické propočty, jakými jsou četnosti, 

procentuální vyjádření a další. Pro vyhodnocení dat byla použita také analýza kontingenčních 

tabulek – třídění druhého stupně. A nakonec pro grafické vyjádření výsledků bylo využito 

základních typů grafů v programu MS Excel.
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5 Analýza výsledků marketingového výzkumu hotelu Jan 

V této části diplomové práce je vypracovaná analýza jednotlivých

Tohoto marketingového výzkumu se zúčastnilo celkem 128 hotelových hostů. Většinu 

návštěvníků tvoří muži a to celých 63%, ve věku 41 

s maturitou (49%), kteří patří do skupiny pracujících (66,5%). Nejčastěji navštěvují hotel Jan 

Maria klienti bydlící na Moravě (41%). Skutečnost, že hotel Jan Maria patří do kategorie luxusních 

hotelů s vyšší cenovou relací, potvrzují i výsledky

měsíční příjem se pohybuje v 

respondentů.(viz příloha č. 8

středoškolské, středoškolské s matur

neměl pouze základní vzdělání nebo výuční list a zároveň ani jeden z

nebyl nezaměstnaný nebo studentem.

Graf 5.1  Identifikační otázka týkající se věku respondentů v

5.1 Výběr hotelu Jan Maria

Tato podkapitola je věnovaná otázkám, které se týkají výběru hotelu Jan Maria. Jsou zde 

zařazeny otázky: Kdo z okolí respondenta rozhodl o výběru hotelu

využití hotelových služeb?, Která z

rozhodnutí dotazovaného o výběru ubytovacího zařízení?

37,50%

8,59%
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lýza výsledků marketingového výzkumu hotelu Jan 

této části diplomové práce je vypracovaná analýza jednotlivých programových

Tohoto marketingového výzkumu se zúčastnilo celkem 128 hotelových hostů. Většinu 

tvoří muži a to celých 63%, ve věku 41 – 50 let (38%) se středoškol

%), kteří patří do skupiny pracujících (66,5%). Nejčastěji navštěvují hotel Jan 

Maria klienti bydlící na Moravě (41%). Skutečnost, že hotel Jan Maria patří do kategorie luxusních 

vyšší cenovou relací, potvrzují i výsledky výzkumu. Většina hostů přiznala, že jejich 

 rozmezí 25 001 – 45 000 Kč a to 44% ze všech dotazovaných 

č. 8) Hosté hotelu Jan Maria, kteří se zúčastnili výzkumu, mají 

středoškolské, středoškolské s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání. Žádný z

neměl pouze základní vzdělání nebo výuční list a zároveň ani jeden z hostů hotelu Jan Maria 

nebyl nezaměstnaný nebo studentem.  

Identifikační otázka týkající se věku respondentů v procentech. 

Výběr hotelu Jan Maria 

Tato podkapitola je věnovaná otázkám, které se týkají výběru hotelu Jan Maria. Jsou zde 

okolí respondenta rozhodl o výběru hotelu Jan Maria

využití hotelových služeb?, Která z možností (internet, televize, rádio, tisk a další) ovlivňuje 

rozhodnutí dotazovaného o výběru ubytovacího zařízení? 

11,72%

36,72%
37,50%

8,59%
5,47%

Věk

lýza výsledků marketingového výzkumu hotelu Jan Maria 

programových otázek. 

Tohoto marketingového výzkumu se zúčastnilo celkem 128 hotelových hostů. Většinu 

%) se středoškolským vzděláním 

%), kteří patří do skupiny pracujících (66,5%). Nejčastěji navštěvují hotel Jan 

Maria klienti bydlící na Moravě (41%). Skutečnost, že hotel Jan Maria patří do kategorie luxusních 

výzkumu. Většina hostů přiznala, že jejich 

000 Kč a to 44% ze všech dotazovaných 

častnili výzkumu, mají 

ní. Žádný z respondentů 

hostů hotelu Jan Maria 

 

Tato podkapitola je věnovaná otázkám, které se týkají výběru hotelu Jan Maria. Jsou zde 

Jan Maria?, Jaké jsou důvody 

(internet, televize, rádio, tisk a další) ovlivňuje 

18 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více let



 

Kdo z okolí respondenta rozhodl o výběru hotelu Jan Maria?

Většinou je to právě sám host, kdo si vybírá ubytovací zařízení. Ale někdy tomu tak není.

A právě zodpovězení této otázky by mělo dopomoci vedení hotelu Jan Maria k

zacílení marketingové komunikace. Jestli se mají další komunikační kroky zaměřit na jednotlivce, 

rodinu nebo firmu. 

Téměř ve všech sledovaných kategoriích (pohlaví, věk

označená odpověď, že si host vybral hotel sám. Tato odpověď se pohybuje v

Jedinou výjimkou je skupina pracujících, zde se tato odpověď vyskytovala pouze z 28%, což je 

zapříčiněno tím, že se ve sledované

případech rozhoduje o výběru hotelu firma.(viz příloha č. 9

Zajímavostí je, že ve skupině důchodců a lidí starších 61 let měla vyšší procento uvedení 

odpověď, že této skupině vybírají tento hotel členové

se rodina stará o kvalitní využití volného času svých dědečků a babiček.

Graf 5.1.1  Otázka č. 1 – dle povolání v %

 

 

28,24%

57,14%

55,56%
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okolí respondenta rozhodl o výběru hotelu Jan Maria?  

Většinou je to právě sám host, kdo si vybírá ubytovací zařízení. Ale někdy tomu tak není.

A právě zodpovězení této otázky by mělo dopomoci vedení hotelu Jan Maria k

zacílení marketingové komunikace. Jestli se mají další komunikační kroky zaměřit na jednotlivce, 

Téměř ve všech sledovaných kategoriích (pohlaví, věk, vzdělání a další) byla nejčastěji 

označená odpověď, že si host vybral hotel sám. Tato odpověď se pohybuje v

Jedinou výjimkou je skupina pracujících, zde se tato odpověď vyskytovala pouze z 28%, což je 

zapříčiněno tím, že se ve sledovaném období konalo v hotelu několik školení a v

hotelu firma.(viz příloha č. 9) 

Zajímavostí je, že ve skupině důchodců a lidí starších 61 let měla vyšší procento uvedení 

odpověď, že této skupině vybírají tento hotel členové rodiny (14%).  Z tohoto faktu vyplývá, že 

se rodina stará o kvalitní využití volného času svých dědečků a babiček. 

dle povolání v % 

12,94%

1,18%

20,00%

0,00%

14,29% 14,29%

2,78% 5,56% 13,89%

Většinou je to právě sám host, kdo si vybírá ubytovací zařízení. Ale někdy tomu tak není. 

A právě zodpovězení této otázky by mělo dopomoci vedení hotelu Jan Maria k přesnějšímu 

zacílení marketingové komunikace. Jestli se mají další komunikační kroky zaměřit na jednotlivce, 

, vzdělání a další) byla nejčastěji 

označená odpověď, že si host vybral hotel sám. Tato odpověď se pohybuje v rozmezí 35 a 55%. 

Jedinou výjimkou je skupina pracujících, zde se tato odpověď vyskytovala pouze z 28%, což je 

hotelu několik školení a v těchto 

Zajímavostí je, že ve skupině důchodců a lidí starších 61 let měla vyšší procento uvedení 

tohoto faktu vyplývá, že 

 

37,65%

14,29%

22,22%

Pracující

Důchodce

Podnikatel



 

Jaké jsou důvody využití hotelových služeb?

Jako odpověď na tuto otázku mohli hoteloví klient

využití hotelových služeb soukromé nebo firemní. Tato skutečnost může vést k

hotelové vedení mohlo například nastavit výhodnější nabídku pro firemní klientelu.

  Většina všech dotazovaných hostů hotelu Jan M

hotelových služeb jsou zcela soukromé. Tuto možnost označilo více než 50

příloha č. 10) 

Pouze skupina spoluobčanů bydlících v

50 let odpověděla, že jejich důvody pro využití ho

svědčí o tom, že většina klientů, kteří pocházející z

základě firemních záležitostí. 

Graf 5.1.2  Otázka č. 2 – dle bydliště v %

K výjimce patřila také skupina pracujících. Ta v

hotelových služeb hotelu Jan Maria jsou firemní (52%). S

období není typické pro dovolenou a to díky klimatickým podmínkám v

také navštěvuje skupina pracujících hotel Jan Maria především z

Slezsko

75,00%

25,00%
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Jaké jsou důvody využití hotelových služeb? 

tuto otázku mohli hoteloví klienti zaznačit možnost, jestli jsou důvody 

využití hotelových služeb soukromé nebo firemní. Tato skutečnost může vést k

hotelové vedení mohlo například nastavit výhodnější nabídku pro firemní klientelu.

Většina všech dotazovaných hostů hotelu Jan Maria odpověděla, že důvody využití 

hotelových služeb jsou zcela soukromé. Tuto možnost označilo více než 50

Pouze skupina spoluobčanů bydlících v Čechách a také skupina ve věkovém rozmezí 41 

ůvody pro využití hotelu jsou firemní. (viz graf 5.1.3

svědčí o tom, že většina klientů, kteří pocházející z Čech navštěvují Ostravu a hotel Jan Maria na 

dle bydliště v % 

ila také skupina pracujících. Ta v dotazníku uváděla, že důvody využití 

hotelových služeb hotelu Jan Maria jsou firemní (52%). S tímto výsledkem souvisí fakt, že jarní 

období není typické pro dovolenou a to díky klimatickým podmínkám v České republice a pr

také navštěvuje skupina pracujících hotel Jan Maria především z firemních důvodů. 

Čechy Morava

38,46%

58,49%
61,54%

41,51%

i zaznačit možnost, jestli jsou důvody 

využití hotelových služeb soukromé nebo firemní. Tato skutečnost může vést k tomu, aby 

hotelové vedení mohlo například nastavit výhodnější nabídku pro firemní klientelu. 

aria odpověděla, že důvody využití 

hotelových služeb jsou zcela soukromé. Tuto možnost označilo více než 50% respondentů.(viz 

Čechách a také skupina ve věkovém rozmezí 41 – 

telu jsou firemní. (viz graf 5.1.3) Tato data 

Čech navštěvují Ostravu a hotel Jan Maria na 

  

dotazníku uváděla, že důvody využití 

tímto výsledkem souvisí fakt, že jarní 

České republice a proto 

firemních důvodů.  

Soukromé

Firemní



 

Která z možností (internet, televize, rádio, tisk, cestovní agentura, doporučení 

známých, předchozí zkušenosti)

ubytovacího zařízení? 

V této otázce měli respondenti uvést, který z

ubytovacího zařízení. V dotazníku byla uvedena u každého z

znamenalo, že 1 ovlivňuje rozhodování nejméně a 5 naopak nejvíce. Tyto

hotelovému vedení, aby se do budoucna mohlo soustředit na ty faktory, které klienty hotelu 

nejvíce ovlivňují ve výběru. 

Prvním faktorem byl internet. Tento faktor byl nejčastěji hodnocen známou 4. Což 

znamená, že internet hraje podstatnou 

čemu divit, je to komunikační prostředek, který v

Graf 5.8  Otázka č. 8 – Internet dle vzdělání, 

Dalšími médii, která lze využít 

a rádio, ale z výzkumu vyplynulo, že tato média návštěvníky příliš neovlivňují. Hodnotili je 

známkou, která v průměru nepřesáhla dvojku, což je hodnocení velmi podprůměrné. Tento fakt 

je dán i tím, že televizní a rádiové spoty jsou velmi krátké a poskytují mnoho informací, které jsou 

nahuštěny do tohoto krátkého časového úseku.

Středoškolské

3,94

50 

možností (internet, televize, rádio, tisk, cestovní agentura, doporučení 

známých, předchozí zkušenosti) ovlivňuje rozhodnutí dotazovaného 

této otázce měli respondenti uvést, který z uvedených faktorů je ovlivňuje při výběru 

dotazníku byla uvedena u každého z faktorů škála od 1 do 5, což 

znamenalo, že 1 ovlivňuje rozhodování nejméně a 5 naopak nejvíce. Tyto

hotelovému vedení, aby se do budoucna mohlo soustředit na ty faktory, které klienty hotelu 

Prvním faktorem byl internet. Tento faktor byl nejčastěji hodnocen známou 4. Což 

znamená, že internet hraje podstatnou roli v rozhodování hostů o ubytovacím zařízení. A není se 

čemu divit, je to komunikační prostředek, který v poslední době ovlivňuje životy stále více lidí.

Internet dle vzdělání, hodnocení známkami 

Dalšími médii, která lze využít k ovlivnění rozhodování potencionální klientů je televize 

výzkumu vyplynulo, že tato média návštěvníky příliš neovlivňují. Hodnotili je 

průměru nepřesáhla dvojku, což je hodnocení velmi podprůměrné. Tento fakt 

že televizní a rádiové spoty jsou velmi krátké a poskytují mnoho informací, které jsou 

krátkého časového úseku. 

Středoškolské s 
maturitou

Vysokoškolské

3,90

4,15

možností (internet, televize, rádio, tisk, cestovní agentura, doporučení 

dotazovaného o výběru 

uvedených faktorů je ovlivňuje při výběru 

faktorů škála od 1 do 5, což 

znamenalo, že 1 ovlivňuje rozhodování nejméně a 5 naopak nejvíce. Tyto odpovědi umožní 

hotelovému vedení, aby se do budoucna mohlo soustředit na ty faktory, které klienty hotelu 

Prvním faktorem byl internet. Tento faktor byl nejčastěji hodnocen známou 4. Což 

rozhodování hostů o ubytovacím zařízení. A není se 

poslední době ovlivňuje životy stále více lidí. 

 

ovlivnění rozhodování potencionální klientů je televize 

výzkumu vyplynulo, že tato média návštěvníky příliš neovlivňují. Hodnotili je 

průměru nepřesáhla dvojku, což je hodnocení velmi podprůměrné. Tento fakt 

že televizní a rádiové spoty jsou velmi krátké a poskytují mnoho informací, které jsou 

Průměrná známka
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Průměrnou známkou 3 byly hodnoceny faktory tisk, doporučení známých a předchozí 

zkušenosti. Toto zjištění ukazuje, že lidé při výběru ubytovacího zařízení potřebují čas 

a informace, aby se rozhodli co nejlépe, proto jsou také inzeráty v tisku a katalogy cestovních 

kanceláří stále oblíbené. Lidé se také nechávají ovlivňovat svými známými, pokud někdo vypráví, 

jak báječně se měl na dovolené v hotelu, vzrůstá touha poznat to místo také. A pokud se lidé cítí 

v hotelu maximálně spokojeni, vzrůstá možnost, že se do tohoto hotelu ještě vrátí. 

Posledním faktorem, který byl hodnocen nadprůměrnou známkou 4, je cestovní agentura. 

Lidé si často vybírají svou dovolenou a tím i hotel, podle nabídek cestovních kanceláří.(viz 

příloha č. 16) 

5.2 Vnímání marketingové komunikace hotelu Jan Maria 

V této části je věnována pozornost účinnosti marketingové komunikace hotelu Jan Maria. 

Tyto otázky měly prověřit, jestli si respondenti všimli některého z nástrojů komunikačního mixu, 

a kterého z těchto prvků. 

Setkal se respondent s některými prvky marketingové komunikace hotelu Jan 

Maria? 

 Hotel Jan Maria využívá jen některé prvky marketingové komunikace a kladná odpověď 

na tuto otázku ukázala, jak si těchto prvků všímají hoteloví hosté. Tedy jak jsou tyto komunikační 

prvky účinné. Pokud respondent odpověděl záporně na tuto otázku, měl pokračovat otázkou 

číslo 6., protože by nemohl objektivně zatrhnout možnosti další otázky. 

 Z výzkumu vyplynulo, že kromě důchodců a hotelových hostů ve věku od 51 do 60 let se 

všechny ostatní skupiny klientů hotelu Jan Maria setkaly s alespoň jedním prvkem marketingové 

komunikace.  

 

 

 



 

Graf 5.2.1  Otázka č. 4 – dle věku respondentů

Tuto skutečnost lze považovat za úspěch. A za tento úspěch mohou například propagační 

materiály jako je akční nabídka, která je zasílána spolu s

v hotelu elektronickou poštou. Na tomto úspěchu se podílí také reklam

umístěný na nejbližší křižovatce. Tento poutač má ale také jiný účel, má usnadnit klientům přístup 

k hotelu.(viz příloha č. 12)  

Se kterými prvky marketin

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří v

Odpověď „Ano“ v otázce č. 4 označilo 54% dotazovaných hostů hotelu Jan Maria.

S reklamou v rádiu a v tisku se nesetkal téměř žádný z

hlavně tím, že public relations jako prvek marketingové komunika

nevyužívá, co se týká reklamy v

2 měsíce po otevření hotelu. 

Dalšími prvky, se kterými se návštěvníci nesetkali, jsou jimi sponzorství akcí a materiály 

cestovních kanceláří. Společnost KR Ostrava, která vlastní hotel Jan Maria, sponzoruje některé 

akce pořádané agenturou JVS Group. Tuto skutečnost hoteloví hosté vůbec netuší, je to dáno 

tím, že hotel vlastní stavební společnost a ta je tedy uváděna jako sponzor. A tato situ

18 - 30 let 31 -

60,00% 61,70%

40,00%
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dle věku respondentů v % 

Tuto skutečnost lze považovat za úspěch. A za tento úspěch mohou například propagační 

materiály jako je akční nabídka, která je zasílána spolu s potvrzením objednávky na ubytování 

hotelu elektronickou poštou. Na tomto úspěchu se podílí také reklam

umístěný na nejbližší křižovatce. Tento poutač má ale také jiný účel, má usnadnit klientům přístup 

Se kterými prvky marketingové komunikace? 

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří v otázce číslo 4. odpověděli kladně. 

otázce č. 4 označilo 54% dotazovaných hostů hotelu Jan Maria.

tisku se nesetkal téměř žádný z hotelových hostů. Je to zapříčiněno 

hlavně tím, že public relations jako prvek marketingové komunikace hotel Jan Maria vůbec 

nevyužívá, co se týká reklamy v rádiu, již výše bylo zmíněno, že tato kampaň probíhala pouze 

Dalšími prvky, se kterými se návštěvníci nesetkali, jsou jimi sponzorství akcí a materiály 

ří. Společnost KR Ostrava, která vlastní hotel Jan Maria, sponzoruje některé 

akce pořádané agenturou JVS Group. Tuto skutečnost hoteloví hosté vůbec netuší, je to dáno 

tím, že hotel vlastní stavební společnost a ta je tedy uváděna jako sponzor. A tato situ

- 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více let

61,70%
56,25%

27,27%

14,29%

38,30%
43,75%

72,73%

85,71%

 

Tuto skutečnost lze považovat za úspěch. A za tento úspěch mohou například propagační 

potvrzením objednávky na ubytování 

hotelu elektronickou poštou. Na tomto úspěchu se podílí také reklamní poutač, který je 

umístěný na nejbližší křižovatce. Tento poutač má ale také jiný účel, má usnadnit klientům přístup 

4. odpověděli kladně. 

otázce č. 4 označilo 54% dotazovaných hostů hotelu Jan Maria. 

hotelových hostů. Je to zapříčiněno 

ce hotel Jan Maria vůbec 

e tato kampaň probíhala pouze 

Dalšími prvky, se kterými se návštěvníci nesetkali, jsou jimi sponzorství akcí a materiály 

ří. Společnost KR Ostrava, která vlastní hotel Jan Maria, sponzoruje některé 

akce pořádané agenturou JVS Group. Tuto skutečnost hoteloví hosté vůbec netuší, je to dáno 

tím, že hotel vlastní stavební společnost a ta je tedy uváděna jako sponzor. A tato situace je velice 

61 a více let

85,71%

Ano

Ne
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spletitá a pro hotelového hosta nečitelná. Nepřemýšlí nad tím, kdo hotel vlastní, nebo kdo 

sponzoruje akce. Hotel Jan Maria prozatím oslovil pouze dvě cestovní kanceláře, aby uvedla 

inzerát na wellness pobyty v tomto hotelu. Navíc tyto kanceláře operují především 

v Moravskoslezském kraji, takže je účinnost tohoto prvku marketingové komunikace velmi 

omezená. 

Pouze asi 40% vybraných hotelových hostů odpovědělo, že se setkali s propagačními 

materiály nebo reklamním poutačem a to jen díky tomu, že propagační materiály jsou zasílány 

spolu s potvrzením objednávky na ubytování poštou. A reklamní poutač je postaven na nejbližší 

křižovatce tak, aby klienti bezpečně dorazili přímo k hotelu.(viz příloha č. 13) 

5.3 Získávání informací o ubytovacích zařízeních 

Tato část je zaměřena na otázky týkající se informací. Kde je respondenti získávají, jak 

často je vyhledávají a jestli by ocenili zasílání novinek hotelu Jan Maria elektronickou poštou. 

Kde získávají respondenti informace o ubytovacích zařízeních?  

V otázce číslo 1. již respondenti odpovídali, kdo ovlivnil výběr hotelu Jan Maria, ale pro 

komunikační účely jsou nepostradatelné také informace „kde“ hoteloví hosté hledají informace 

o ubytovacích zařízeních. Na výběr měli z pěti možností jako je například reklama v rádiu, 

v tisku, doporučení známých. Respondenti mohli označit i více než jednu odpověď. 

Na doporučení od známých dají podle výsledků výzkumu více muži než ženy a to 49%. 

Věkové kategorie, které nejvíce ovlivňují doporučení známých, jsou 41 – 50 let a lidé starší než 61 

let se středoškolským vzděláním. Co se týče povolání a příjmu, v těchto dělení z výzkumu 

nevyplynuly žádné větší rozdíly. Zde se lidé nechávají ovlivňovat z 50 procent. 

Pouze obyvatelé České republiky žijící v Čechách nechají svůj úsudek ovlivnit svými 

známými pouze z 26%.(viz příloha č. 11) 

Možnost „reklama v rádiu“ není při hledání informací o hotelech a jiných ubytovacích 

zařízeních příliš účinná. Téměř žádný z hotelových hostů možnost reklama v rádiu jako svou 

odpověď neuvedl. Tuto skutečnost ovlivňuje hlavně fakt, že reklamní spot v rádiu běžel pouze 2 

měsíce po otevření hotelu Jan Maria a v poslední době tento komunikační prvek hotel nevyužívá. 



 

Na rozdíl od reklamy v

informace o ubytovacích zařízeních v

A na úplném vrcholu pyramidy je možnost internet. Tuto odpověď uvedla naprostá 

většina dotazovaných hostů. Tento výsledek je ovlivněn hlavně neustále se rozvíjející sítí 

internetu, novými technologiemi a touho

je možné najít neomezené množství in

Graf 5.3.1  Otázka č. 3 – Internet dle pohlaví v %

Další možností, kterou si mohli respondenti sami vyplnit, podle svého

toho, kde ještě vyhledávají informace o hotelových komplexech, je katalog cestovní kanceláře. 

Tuto možnost uvedla v průměru polovina dotazovaných. Pouze skupina důchodců katalogy 

cestovních kanceláří, jako zdroj informací nepreferuje.

Jak často vyhledávají respondenti

Odpověď na tuto otázku pomůže zjistit, jak často klienti hotelu Jan Maria vyhledávají 

informace o hotelech a podobných zařízeních. Respondenti měli na výběr ze tří možností: jednou 

za rok, několikrát za rok a možnost, že informace o hotelech vůbec nevyhledávají. Na základě 

těchto výsledků má vedení hotelu v

dle odpovědí v otázce číslo 11., cílenějším způsobem a to elektronickou poštou.

Nezodpovězeno

12,50%
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Na rozdíl od reklamy v rádiu, více než 50% všech dotazovaných hotelových hostů, hle

informace o ubytovacích zařízeních v tisku. 

A na úplném vrcholu pyramidy je možnost internet. Tuto odpověď uvedla naprostá 

většina dotazovaných hostů. Tento výsledek je ovlivněn hlavně neustále se rozvíjející sítí 

internetu, novými technologiemi a touhou uživatelů po poznání, protože na webových stránkách 

je možné najít neomezené množství informací z jakéhokoli oboru.(viz graf 5.3.1

Internet dle pohlaví v % 

Další možností, kterou si mohli respondenti sami vyplnit, podle svého

toho, kde ještě vyhledávají informace o hotelových komplexech, je katalog cestovní kanceláře. 

průměru polovina dotazovaných. Pouze skupina důchodců katalogy 

cestovních kanceláří, jako zdroj informací nepreferuje.  

často vyhledávají respondenti informace o ubytovacích zařízeních?

Odpověď na tuto otázku pomůže zjistit, jak často klienti hotelu Jan Maria vyhledávají 

hotelech a podobných zařízeních. Respondenti měli na výběr ze tří možností: jednou 

několikrát za rok a možnost, že informace o hotelech vůbec nevyhledávají. Na základě 

těchto výsledků má vedení hotelu v úmyslu zasílat informace o nabídkách hotelu poštou, nebo 

otázce číslo 11., cílenějším způsobem a to elektronickou poštou.

Nezodpovězeno Odpovězeno

87,50%

10,42%

89,58%

rádiu, více než 50% všech dotazovaných hotelových hostů, hledá 

A na úplném vrcholu pyramidy je možnost internet. Tuto odpověď uvedla naprostá 

většina dotazovaných hostů. Tento výsledek je ovlivněn hlavně neustále se rozvíjející sítí 

u uživatelů po poznání, protože na webových stránkách 

jakéhokoli oboru.(viz graf 5.3.1) 

 

Další možností, kterou si mohli respondenti sami vyplnit, podle svého uvážení a podle 

toho, kde ještě vyhledávají informace o hotelových komplexech, je katalog cestovní kanceláře. 

průměru polovina dotazovaných. Pouze skupina důchodců katalogy 

informace o ubytovacích zařízeních? 

Odpověď na tuto otázku pomůže zjistit, jak často klienti hotelu Jan Maria vyhledávají 

hotelech a podobných zařízeních. Respondenti měli na výběr ze tří možností: jednou 

několikrát za rok a možnost, že informace o hotelech vůbec nevyhledávají. Na základě 

úmyslu zasílat informace o nabídkách hotelu poštou, nebo 

otázce číslo 11., cílenějším způsobem a to elektronickou poštou. 

Muži

Ženy



 

Většina dotazovaných uvedla v

několikrát do roka.(viz příloha č. 17) Tento fakt je zapříčiněn tím, že lidé plánují dovolenou 

několikrát do roka. V dnešní uspěchané době je to téměř jediná šance jak 

starostí běžného života. A proto také lidé stále častěji vyhledávají luxusní hotely, kde je jim 

poskytnuta maximální péče. 

Možnost „nevyhledávám“

a z toho vyplývá, že obyvatelé České r

Graf 5.3.2  Otázka č. 9 – dle pohlaví v %

Kde získal dotazovaný

Podle odpovědí, které v

kde získali informace přímo o tomto hotelu. Získané údaje pak může vedení hotelu využít při 

sestavování dopisů s novinkami, inzerátů, letáků s

internetových stránek. Jako odpovědi na tuto otázky mohli respondenti uvést ně

Poslední si mohli klienti vyplnit sami, podle toho jestli získali informace také z

bylo uvedeno v možnostech. Na tuto otázku odpovídali pouze, že informace o hotelu Jan Maria 

získali ve firmě, pro kterou pracují.

Jednou za rok

17,50%

10,42%
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Většina dotazovaných uvedla v dotazníku, že informace o ubytovacích zařízeních hledají 

několikrát do roka.(viz příloha č. 17) Tento fakt je zapříčiněn tím, že lidé plánují dovolenou 

dnešní uspěchané době je to téměř jediná šance jak 

proto také lidé stále častěji vyhledávají luxusní hotely, kde je jim 

„nevyhledávám“ uvedlo jen mizivé procento dotázaných hotelových hostů 

toho vyplývá, že obyvatelé České republiky se zajímají o to, jak a kde stráví své volné chvíle.

dle pohlaví v % 

Kde získal dotazovaný informace o hotelu Jan Maria? 

Podle odpovědí, které v dotazníku hosté hotelu Jan Maria označili, je možné se dovědět, 

získali informace přímo o tomto hotelu. Získané údaje pak může vedení hotelu využít při 

novinkami, inzerátů, letáků s akčními nabídkami nebo při aktualizaci 

internetových stránek. Jako odpovědi na tuto otázky mohli respondenti uvést ně

Poslední si mohli klienti vyplnit sami, podle toho jestli získali informace také z

bylo uvedeno v možnostech. Na tuto otázku odpovídali pouze, že informace o hotelu Jan Maria 

získali ve firmě, pro kterou pracují. 

Několikrát za rok Nevyhledávám

73,75%

8,75%10,42%

81,25%

8,33%

dotazníku, že informace o ubytovacích zařízeních hledají 

několikrát do roka.(viz příloha č. 17) Tento fakt je zapříčiněn tím, že lidé plánují dovolenou 

dnešní uspěchané době je to téměř jediná šance jak si odpočinout od 

proto také lidé stále častěji vyhledávají luxusní hotely, kde je jim 

uvedlo jen mizivé procento dotázaných hotelových hostů 

epubliky se zajímají o to, jak a kde stráví své volné chvíle. 

 

dotazníku hosté hotelu Jan Maria označili, je možné se dovědět, 

získali informace přímo o tomto hotelu. Získané údaje pak může vedení hotelu využít při 

akčními nabídkami nebo při aktualizaci 

internetových stránek. Jako odpovědi na tuto otázky mohli respondenti uvést několik možností. 

Poslední si mohli klienti vyplnit sami, podle toho jestli získali informace také z jiných zdrojů, než 

bylo uvedeno v možnostech. Na tuto otázku odpovídali pouze, že informace o hotelu Jan Maria 

Muži

Ženy



 

Výsledky výzkumu potvrdily očekávání, že většina hotelových hostů získala informace 

prostřednictvím internetu (63%). Proto je také velmi důležité pečlivě se o tento zdroj informací 

starat a neustále jej aktualizovat.

Graf 5.3.3  Otázka č. 10 – Internet dle příjmu 

Možnosti firma a doporučení od známých hodnotili respondenti velmi podobně. Toto 

hodnocení se pohybovalo okolo 30%. Z

trendu odměňovat své klienty propagačními materiály. Tyto „dárečky“ vyvolávají v

pocit radosti, spokojenosti, důležitosti a také pocit, že je o něj pečováno. 

V informačních centrech a na reklamních poutačích většinou respondenti informace 

nezískali, to ovšem neznamená, že by se na tyto prvky komunikace mělo zapomínat. Není na 

škodu mít jeden poutač, aby upozornil návštěvníka hotelu, že se už blíží k

Přivítal by respondent

elektronickou poštou? 

Jak již bylo výše zmíněno, kladná odpověď na tuto otázk

Maria zasílat klientovi pravidelné informace o

do 25 000 Kč

39,58%

60,42%
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výzkumu potvrdily očekávání, že většina hotelových hostů získala informace 

prostřednictvím internetu (63%). Proto je také velmi důležité pečlivě se o tento zdroj informací 

starat a neustále jej aktualizovat. 

Internet dle příjmu v % 

Možnosti firma a doporučení od známých hodnotili respondenti velmi podobně. Toto 

hodnocení se pohybovalo okolo 30%. Z čehož vyplývá, že by se i nadále mělo vedení držet 

trendu odměňovat své klienty propagačními materiály. Tyto „dárečky“ vyvolávají v

pocit radosti, spokojenosti, důležitosti a také pocit, že je o něj pečováno.  

informačních centrech a na reklamních poutačích většinou respondenti informace 

nezískali, to ovšem neznamená, že by se na tyto prvky komunikace mělo zapomínat. Není na 

škodu mít jeden poutač, aby upozornil návštěvníka hotelu, že se už blíží k cíli.(viz příloha č. 18)

Přivítal by respondent pravidelné zasílání informací o aktuální nabídce hotelu 

Jak již bylo výše zmíněno, kladná odpověď na tuto otázku umožní vedení hotelu Jan 

Maria zasílat klientovi pravidelné informace o aktuálním dění v hotelovém komplexu. 

25 001 - 45 000 Kč nad 45 001 Kč

39,29%

29,17%

60,42% 60,71%

70,83%

výzkumu potvrdily očekávání, že většina hotelových hostů získala informace 

prostřednictvím internetu (63%). Proto je také velmi důležité pečlivě se o tento zdroj informací 

 

Možnosti firma a doporučení od známých hodnotili respondenti velmi podobně. Toto 

čehož vyplývá, že by se i nadále mělo vedení držet 

trendu odměňovat své klienty propagačními materiály. Tyto „dárečky“ vyvolávají v návštěvníkovi 

informačních centrech a na reklamních poutačích většinou respondenti informace 

nezískali, to ovšem neznamená, že by se na tyto prvky komunikace mělo zapomínat. Není na 

cíli.(viz příloha č. 18) 

pravidelné zasílání informací o aktuální nabídce hotelu 

u umožní vedení hotelu Jan 

hotelovém komplexu.  

Nezodpovězeno

Odpovězeno



 

Kladnou odpověď na tuto otázku uvedlo 58% mužů a 67% žen. Většinou jsou to lidé ve 

věku do 60-ti let. U mladších lidí je tento podíl vyšší (80%)

tento poměrně nový komunikační nástroj.(viz příloha č. 19)

Podle očekávání jsou výjimkou důchodci. Tato skupina si většinou nepřeje zasílat 

informace o hotelu elektronickou poštou, protože už samotné ovládání počítače je

občany velmi složité.(viz graf 5.3.4

větší touhu se učit novým věcem. Pořádají se kurzy pro seniory, ve kterých se plně naučí využívat 

možnosti internetu, s čím samozřejmě souvisí t

technik. 

Graf 5.3.4  Otázka č. 11 – dle povolání v %

5.4 Využití služeb hotelu Jan Maria

Otázky v této kapitole jsou zaměřeny především na využívání služeb, které hotel Jan 

Maria nabízí. Patří mezi ně například in

aktualizace webových stránek hotelu Jan Maria

o interaktivní návštěvu tohoto hotelu.

 

Pracující

55,29%

44,71%
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Kladnou odpověď na tuto otázku uvedlo 58% mužů a 67% žen. Většinou jsou to lidé ve 

ti let. U mladších lidí je tento podíl vyšší (80%), protože právě oni hojně využívají 

tento poměrně nový komunikační nástroj.(viz příloha č. 19) 

Podle očekávání jsou výjimkou důchodci. Tato skupina si většinou nepřeje zasílat 

informace o hotelu elektronickou poštou, protože už samotné ovládání počítače je

any velmi složité.(viz graf 5.3.4) Ale novodobé trendy ukazují, že i starší obyvatelé mají stále 

větší touhu se učit novým věcem. Pořádají se kurzy pro seniory, ve kterých se plně naučí využívat 

čím samozřejmě souvisí také používání e-mailu a jiných komunikačních 

dle povolání v % 

Využití služeb hotelu Jan Maria 

této kapitole jsou zaměřeny především na využívání služeb, které hotel Jan 

Maria nabízí. Patří mezi ně například infrasauna, masáže, perličková koupel nebo pravidelná 

aktualizace webových stránek hotelu Jan Maria, které by se do budoucna mohly rozšířit 

interaktivní návštěvu tohoto hotelu. 

Důchodce Podnikatel
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Kladnou odpověď na tuto otázku uvedlo 58% mužů a 67% žen. Většinou jsou to lidé ve 

, protože právě oni hojně využívají 

Podle očekávání jsou výjimkou důchodci. Tato skupina si většinou nepřeje zasílat 

informace o hotelu elektronickou poštou, protože už samotné ovládání počítače je pro starší 

) Ale novodobé trendy ukazují, že i starší obyvatelé mají stále 

větší touhu se učit novým věcem. Pořádají se kurzy pro seniory, ve kterých se plně naučí využívat 

mailu a jiných komunikačních 
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sauna, masáže, perličková koupel nebo pravidelná 
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Chybí Vám interaktivní návštěva hotelu na webových stránkách hotelu Jan Maria?

Tato otázka souvisí s novou technologií oslovení potencionálních klientů, kterou využívají 

velké hotely v zahraničí. Interaktivní návštěva umožní při prohlídce webových stránek hotelu Jan 

Maria klientovi reálné zobrazení všech prostor hotelového komplexu.

zobrazení má návštěvník těchto stránek skutečný přehled o tom, jak hotel v

pokoj je ten jedinečný. Dotazovaní měli na výběr ze tří možností.

Tato unikátní možnost prohlédnout si prostory hotelu by se více zamlouvala mužům 

(54%) nežli ženám. Odpověď „Ano“

klientovi úplně jedno, jestli by se mohl prostřednictvím internetu procházet po ho

prostorách, uvedlo v průměru 40%

Zvláštností zůstává opět skupina důchodců, která uváděla pouze třetí možnost z

a tou byla: „je mi to jedno“. Dále je pak zajímavý fakt, že s

o interaktivní návštěvu hotelu. Vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou více nakloněni novým 

technologiím a poznatkům. Nebojí se nových možností, které internet nabízí. Jejich vzdělání jim 

umožnilo to, že mají daleko větší informační přehled než lidé s

Graf 5.4.1  Otázka č. 6 – vzdělání v 
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Chybí Vám interaktivní návštěva hotelu na webových stránkách hotelu Jan Maria?

novou technologií oslovení potencionálních klientů, kterou využívají 

zahraničí. Interaktivní návštěva umožní při prohlídce webových stránek hotelu Jan 

Maria klientovi reálné zobrazení všech prostor hotelového komplexu. Na základě tohoto 

zobrazení má návštěvník těchto stránek skutečný přehled o tom, jak hotel v 

pokoj je ten jedinečný. Dotazovaní měli na výběr ze tří možností. 

Tato unikátní možnost prohlédnout si prostory hotelu by se více zamlouvala mužům 

„Ano“ uvedla většina dotazovaných hostů hotelu. Skutečnost, že je 

klientovi úplně jedno, jestli by se mohl prostřednictvím internetu procházet po ho

průměru 40% dotazovaných.(viz příloha č. 14) 

Zvláštností zůstává opět skupina důchodců, která uváděla pouze třetí možnost z

Dále je pak zajímavý fakt, že s nižším vzděláním klesá zájem 

teraktivní návštěvu hotelu. Vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou více nakloněni novým 

technologiím a poznatkům. Nebojí se nových možností, které internet nabízí. Jejich vzdělání jim 

umožnilo to, že mají daleko větší informační přehled než lidé s nižším vzdělán
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Chybí Vám interaktivní návštěva hotelu na webových stránkách hotelu Jan Maria? 

novou technologií oslovení potencionálních klientů, kterou využívají 

zahraničí. Interaktivní návštěva umožní při prohlídce webových stránek hotelu Jan 

Na základě tohoto 

 reálu vypadá a který 

Tato unikátní možnost prohlédnout si prostory hotelu by se více zamlouvala mužům 
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předpokládat, že pokud host navštíví takovou akci s
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Sledujete novinky a aktuální nabídky na stránkách hotelu Jan Maria?
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Tyto akce jsou pořádány celým komplexem hotelu, tedy i vinárnou a restaurací, ale dá se 

předpokládat, že pokud host navštíví takovou akci s doprovodným programem, která probíhá 

i hotelu, využije také možnost zde přenocovat. 
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Z výzkumu vyplynulo, že další služby wellness centra jako jsou posilovna, masáže, 
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službu nevyužili. V možnostech byly uvedeny všechny wel
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6 Návrhy a doporučení pro vedení hotelu Jan Maria 

Tato kapitola je zaměřena především na doporučení vedení společnosti, která vycházejí 

s provedeného marketingového výzkumu. Tato doporučení by měla vést k sestavení nového 

komunikačního plánu, který bude efektivněji využívat nástroje marketingové komunikace a také 

by měl minimalizovat náklady, které jsou nevýhodně na jednotlivé prvky komunikace vynaloženy. 

6.1 Reklama 

V rámci media mixu hotelu Jan Maria bych svá doporučení směřovala převážně na oblast 

venkovní reklamy a tisku. Výsledky výzkumu dokládají, že televizní i rádiová reklama se jeví 

v tomto odvětví jako neúčinná. Doporučuji využití klasických billboardů na významných 

dálničních a silničních tazích ve směru do centra města Ostravy, aplikace tohoto prvku je velmi 

výhodná, protože řidič je vystaven jeho působení čelně a současně se tímto způsobem posiluje 

povědomí o tomto hotelu. Navrhuji umístění těchto reklamních ploch na hlavních tazích do 

Ostravy v měsících červen, červenec a srpen. Tyto letní měsíce pro oblast cestovního ruchu velmi 

atraktivní. Pronájem těchto ploch činí za v průměru 20 000 Kč na dobu 3 měsíců. 

Tiskové inzerce hotel Jan Maria téměř nevyužívá. Proto také doporučuji se zaměřit na 

periodika vydávaná na území Moravskoslezského kraje. Inzeráty na tento hotel doporučuji 

umisťovat v měsíčníku Program, v Ostravském zpravodaji nebo v měsíčníku Moravskoslezský 

kraj. A také samozřejmě v regionálních periodikách (MF Dnes, Deník a další.), které vycházejí 

jako deníky a vydávají se ve vysokých nákladech, aby byly dostupné všem občanům. Dále pak 

doporučuji inzerovat v odborně zaměřených publikacích, mezi které patří například autoatlasy, 

turistické průvodce, informační brožury, katalogy CK, kulinářská periodika nebo mapy. Reklamní 

kampaň doporučuji realizovat v průběhu roku 3 dvouměsíční bloky tiskové inzerce, a to nejprve 

v měsících červenec a srpen, následně pak v měsících listopad a prosinec a naposledy v průběhu 

měsíců březen a duben. Tato kampaň by neměla přesáhnout půl milionu korun českých. 

6.2 Public Relations 

Co se týče nástroje public relations, doporučuji vedení hotelu začít tento prvek plně 

využívat. Navrhuji zaměřit pozornost hlavně na tiskové zprávy. Hotel Jan Maria vůbec nevyužívá 
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tiskové zprávy jako standardní nástroj public relations. Proto navrhuji, aby vedení hotelu začalo 

tento prvek aktivně využívat. Doporučuji vytvořit a neustále aktualizovat databázi novinářů podle 

oblasti jejich zajmu a regionů, v nichž působí. Doporučuji věnovat větší prostor novým nabídkám 

hotelu a reportům z akcí, které v hotelovém komplexu již proběhly. Zprávy tohoto charakteru 

považuji za velice vhodný materiál pro klasické tiskové zprávy. 

6.3 Sponzorování 

Doporučuji udržet intenzitu sponzorských aktivit na stávající úrovni. Jelikož v tomto 

případě sponzoring nefunguje jako komunikační nástroj, nýbrž jako podpora agentury pořádající 

marketingové akce v celé ČR. A pokud tato agentura pořádá své akce v Severomoravském kraji, 

pak členové realizačního týmu nocují právě v hotelu Jan Maria. Jedná se o dohodu mezi KR 

Ostrava a JVS Group. 

6.4 Podpora prodeje 

Vzhledem k tomu, že tento prvek marketingové komunikace patří mezi nejvyužívanější je 

zapotřebí hledat stále nové myšlenky a nápady, jak neotřelou formou přitáhnout pozornost 

potencionálních návštěvníků. K dosavadnímu propracovanému nastavení podpory prodeje hotelu 

Jan Maria doporučuji dále pořádat tematické večery nebo víkendy a nedělní obědy pro ubytované 

klienty. Navrhuji také prodej dárkových poukazů v různých hodnotách na wellness služby nebo 

na relaxační pobyty v hotelu Jan Maria. Tyto poukazy mohou být vhodným dárkem pro 

kteréhokoli člena rodiny či známého.  

Dále bych doporučila sestavování wellness balíčku, který bude pro každého hosta hotelu 

jedinečný. Každý host bude mít možnost vybrat si z nabídky služeb, právě ty které chce využít v 

jakémkoli množství. S těmito baličky zároveň souvisí „Testovací program“, který je navržený pro 

hosty, kteří ještě nejsou rozhodnuti, jaké služby chtějí využít (5 minut v soláriu, 15 minut 

v infrasauně, perličkové koupeli nebo posilovně, 30 minut bowlingu).  
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6.5 Přímý marketing 

V rámci tohoto marketingového prvku doporučuji zaměřit se především na direct mail. 

Vzhledem k legislativním změnám, tj. přijetí novely zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách 

informačních společností, jsou možnosti využití direct mailu k zasílání obchodních sdělení omezené. 

Proto doporučuji, aby hotelové recepční při registraci nových hostů, pokládaly otázku, jestli si 

klienti přejí zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty. Hotel Jan Maria také 

může na své internetové stránky umístit krátký formulář, který by návštěvníkům těchto stránek 

umožnil udělit souhlas k takovéto vyžádané poště. Tato vyžádaná obchodní sdělení by mohla být 

rozesílána každé 3 měsíce a obsahovala by pozvánky na hotelem pořádané akce nebo seznam 

akčních nabídek služeb.  

6.6 Komunikace v místě prodeje 

Komunikace v místě prodeje patří k nejvyužívanějším z prvků marketingového mixu. 

V tomto případě bych jen doporučila vychystat pro klienty hotelu rozlučkové tašky, ve kterých 

budou propagační předměty jako víno, doutník, tričko s límečkem, svíčka, CD s relaxační 

muzikou, mapa Ostravy, hrneček, diář, propiska. Všechny upomínkové předměty budou opatřeny 

logem hotelu Jan Maria. Tyto tašky se hostům budou předávat při odhlašování z hotelu a pro 

ženy bude připravena květina. Hodnota tohoto dárku by neměla přesáhnout 1000 Kč a budou na 

něj mít nárok jen hosté, kteří utratí v hotelu částku vyšší než 8 500 Kč. Také u příležitosti výročí 

hotelu bude tato taška pro hosty milou pozorností.  

6.7 Osobní prodej 

V této oblasti marketingové komunikace nenavrhuji žádné podstatné změny, pouze 

doporučuji, aby hotel i nadále tento prvek nevyužíval. Hotel Jan Maria je luxusní čtyřhvězdičkový 

komplex a právě tyto hvězdičky zaručují klientům hotelu určitý standart kvality poskytovaných 

služeb. Aplikace tohoto prvku marketingového mixu by mohla hotelu Jan Maria dokonce 

uškodit. 
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6.8 Interaktivní marketing 

Pro efektivní využití internetu jako prostředku marketingové komunikace doporučuji 

věnovat zvýšenou pozornost aktivnímu využívání search engine optimization a search engine marketingu. 

SEO zajistí umístění webové stránky hotelu na předních místech českých i světových 

vyhledávačů, před konkurenčními odkazy, a SEM generuje dobře cílenou návštěvnost webových 

stránek hotelu. Aktivní využívání SEO a SEM přinese hotelu Jan Maria konkurenční výhodu 

v podobě zvýšení efektivnosti komunikačního mixu. Prostřednictvím internetu lze posílit také 

public relations a to díky uvedení aktualit, fotek a zpráv z pořádaných akcí hotelového komplexu. 

Doporučuji na webových stránkách hotelu Jan Maria uveřejnit také reference 

spokojených hotelových hostů. Navrhuji prostřednictvím stránek hotelu vyzvat návštěvníky 

k vyjádření názoru ohledně spokojenosti s poskytovanými službami, následně pak kontaktovat 

autory nejvhodnějších ohlasů a požádat je o možnost zveřejnění jejich názoru včetně uvedení 

jejich jména nebo názvu společnosti. Tyto reference představují velmi účinný a věrohodný nástroj 

marketingové komunikace vyžadující minimální investice a časovou nenáročnost. 

6.9 Mezifiremní komunikace 

Tento nástroj marketingové komunikace je prováděn prostřednictvím Asociace hotelů, ve 

které je čtyřhvězdičkový komplex Jan Maria členem. Z tohoto důvodu nedoporučuji, aby vedení 

hotelu podnikalo nějaké mezifiremní kroky na vlastní pěst. Pouze mohu doporučit, aby 

maximálně využívalo výhod, které z tohoto členství plynou. 

6.10 Nový komunikační plán hotelu Jan Maria 

Na základě návrhů a doporučení vedení hotelu Jan Maria jsem vytvořila nový plán 

marketingové komunikace hotelového komplexu. Celkové investice do tohoto marketingového 

plánu činí 1500 000 Kč a navržen na období jednoho roku. V tomto časovém horizontu je také 

možné některé nástroje (venkovní reklama) po uplynutí půl roku zopakovat. V tomto případě se 

pak navýší finanční plán o 100 000 Kč. Tento plán navíc vyžaduje dodatečně přijmout jednoho 

externího pracovníka, který bude spravovat databázi klientů a vytvářet obchodní sdělení, která 

bude následně rozesílat všem hostům, kteří o tuto službu projevili zájem. Po uplynutí jednoho 
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roku, v červnu 2010 doporučuji, aby vedení hotelu tento výzkum zopakovalo. Z finančních 

důvodů doporučuji oslovit studenty ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, oboru 

marketing a obchod, aby v rámci svých diplomových nebo bakalářských prací tento výzkum 

zopakovali. 

Tabulka 6.1 Komunikační plán 

Prvky marketingové 

komunikace 
Časový plán Finanční plán 

Reklama 

- 5 ks billboardu, 

- tisková inzerce 

- červen, červenec, srpen 

2009, 

- 3 dvouměsíční bloky 2009 - 

2010 

- 100 000 Kč 

- 500 000 Kč 

Public relations červen 2009 – červen 2010 60 000 Kč 

Sponzorování červen 2009 – červen 2010 300 000 Kč 

Podpora prodeje červen – prosinec 2009 200 000 Kč 

Přímý marketing 
květen, srpen, listopad 2009, 

únor 2010 

plat externího pracovníka 

50 000 Kč 

Komunikace v místě 

prodeje 
červen, červenec, srpen 2009 150 000 Kč 

Interaktivní marketing červen 2009 – červen 2010 150 000 Kč 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout čtyřhvězdičkovému hotelu Jan Maria 

konkrétní opatření v oblasti skladby komunikačního mixu vedoucí k zefektivnění marketingové 

komunikace tohoto hotelu. Navržená doporučení jsou zaměřena hlavně na oblast 

Moravskoslezského kraje. 

V praktické části diplomové práce byla provedena analýza současného stavu hotelu Jan 

Maria, mikroekonomického a makroekonomického prostředí, které tento hotel obklopuje. 

Současně byla vytvořena podrobná charakteristika prvků marketingové komunikace 

prostřednictvím SWOT analýzy. Výsledky provedeného marketingového výzkumu ukázaly, jak 

vnímají klienti tohoto hotelu jednotlivé prvky dosavadního komunikačního mixu. 

Z charakteristiky prvků marketingové komunikace, které byly zaneseny do SWOT analýzy 

vyplynulo, že hotel Jan Maria téměř vůbec nevyužívá některé prvky této komunikace. Mezi tyto 

prvky patří například public relations nebo přímý marketing. A právě tyto nástroje mohou 

radikálně přispět ke zlepšení povědomí o tomto hotelu. Výsledky marketingového výzkumu pak 

prokázaly, že některé z prvků komunikace, které hotel využívá, nebyly ubytovanými hosty 

zaznamenány. Patří mezi ně například reklama v rádiu, telemarketing nebo sponzorství akcí. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření nového plánu marketingové komunikace pro 

hotel Jan Maria. Tento nový komunikační plán je zaměřen hlavně na oblast reklamy, public 

relations, podpory prodeje, přímého marketingu, komunikace v místě prodeje a využití internetu 

jako prostředku marketingové komunikace. 

Trh hotelových služeb v České republice představuje velice perspektivní, avšak vysoce 

konkurenční odvětví. S růstem konkurence a míry nasycení tohoto trhu nabývá problematika 

marketingové komunikace na svém významu. Samotné využití komunikačního mixu je na tomto 

trhu samozřejmostí. Důraz je kladen především na rozhodnutí o skladbě konkrétního 

komunikačního mixu, preferencích a intenzitě využití jednotlivých prvků této komunikace. Tato 

rozhodnutí významně ovlivňují budoucnost hotelu Jan Maria a omyly v této oblasti mohou mít 

nedozírné následky.   
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Příloha 1 

Tabulka 1.1 Nástroje Marketingového mixu 

Výrobek Cena Místo, distribuce Komunikace, propagace 

Přínos, prospěšnost Deklarovaná cena Cesty Reklama 

Vlastnosti Slevy Logistika Public relations 

Varianty Úvěrové podmínky Sklady Sponzorování 

Kvalita Platební lhůty Doprava Podpora prodeje 

Design Zvýhodnění Sortiment Přímý marketing 

Značka  Umístění Prodejní místa 

Balení   Výstavy a veletrhy 

Služby   Osobní prodej 

Záruky   Interaktivní marketing 

[1] 

Tabulka 1.2 Druhy reklamy 

Vysílatel Sdělení 

Výrobce Informativní 

Skupina Transformační 

Obchodník Institucionální 

Družstvo Selektivní nebo obecně použitelné 

Nápad Tematické nebo zaměřené na aktivity 

Příjemce Média 

Zákazník Audiovizuální 

Mezipodnikové prostředí Tisk 

 Nákupní místa 

 Přímá  

 [1] 
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Tabulka 1.3 Různé typy PR a veřejnost 

Korporace 

Marketing 
Interní, vnitřní 

Externí, vnější 

Veřejné vztahy Finanční Média 

Zaměstnanci Veřejnost Investoři Televize Dodavatelé 

Rodiny pracovníků Místní komunita Bankéři Rozhlas Distributoři 

Odbory Vláda Konzultanti Tisk Konkurenti 

Akcionáři Obchodní asociace Burza Obchodní tisk Velkoobchodníci 

 Nátlakové skupiny   Maloobchodníci 

[1] 

Tabulka 1.4 Typy osobního prodeje 

Typ prodeje Cílová skupina 

Obchodní prodej Supermarkety, smíšené zboží, lékárny. 

Misionářský prodej Zákazníci našich zákazníků 

Maloobchodní prodej Zákazníci 

Busines-to-Business Podniky a organizace 

Profesionální prodej Ovlivňovatelé cílové skupiny 

[1] 
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Tabulka 1.5 Nástroje marketingové komunikace mezi podniky a organizacemi 

Specifická média 

Rozhlas 

Spoty v rádiu 

Spoty v televizi 

Infomercials 

Tisk 

Reklama v komerčních časopisech 

Reklama ve spotřebitelských časopisech 

Reklama v novinách 

Nespecifická média 

Zasílání materiálů 

Brožury o firmě a produktu 

Technické specifikace 

Direct mail 

Telemarketing 

Účast na obchodních výstavách 

Videa o firmě a produktu 

Publicita 

Tiskové zprávy 

Obrázky produktů 

Tiskové konference 

Články 

Technická sdělení 

[1] 
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Příloha 2 

Obrázek 2.1 Historický vývoj 

 

 

Obrázek 2.2 Důl Jan Maria v roce 1928 

 

 

 

 

Obrázek 2.2 Důl Jan Maria v roce 1928 
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Obrázek 2.3 Výstavba hotelu č. 1 

 

 

Obrázek 2.4 Výstavba hotelu č. 2 
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Obrázek 2.5 Slavnostní otevření č. 1 

 

 

Obrázek 2.6 Slavnostní otevření č. 2 
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Příloha 3 Organizační struktura 

 

 

  



79 

 

Příloha 4 Charakteristika prvků SWOT Analýza 

Prvky komunikace Silné stránky Slabé stránky 

Reklama 

• reklama v regionálním rádiu • reklama v rádiu pouze 2 měsíce 
po otevření hotelu 

• poutače • minimální reklama v tisku 
(časopis nevěsta) 

  
• žádná reklama v televizi 

Public Relations 
  

• hotel neuplatňuje tento prvek 

Sponzorství • podpora projektů agentury JVS • sponzorství je omezeno pouze 
na agenturu JVS 

Podpora prodeje 

• permanentky 

• vedení hotelu nepořádá žádné 
soutěže 

• zákaznické čipové karty 

• slevy při opakovaných 
návštěvách 

• víkendové slevové akce 

Přímý marketing 
  

• tento prvek hotel neuplatňuje 

Komunikace v místě prodeje 

• televizní spot běžící non-stop 
na speciálním programu v 
televizích v pokojích a na 
velkoplošném televizoru na 
recepci 

  
• brožury, vizitky, propisky - 
zdarma 

• další upomínkové předměty - 
hrnečky, zapalovače, nožíky apod. 

Osobní prodej 
  

• tento prvek hotel neuplatňuje 

Internetová komunikace 

• prezentace aktuální nabídky 
pořádaných akcí 

• hostům nejsou zasílány 
informace o akcích 
prostřednictvím e-mailových 
adres 

• aktivní a aktualizované webové 
stránky 
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• možnost objednávek a dotazů 

Mezifiremní komunikace • členství v asociaci hotelů • žádná podpora komunikace s 
konkurencí 

Vnější prvky Příležitosti Hrozby 

Demografické • trend stárnoucího obyvatelstva 
• region stále není příliš 
přitažlivý 

Politicko - právní   

• kontrola památkového úřadu 

•kontrola hygieniků 

• dohled nad správným využitím 
poskytnutých zdrojů 

Ekonomické • dotace z evropských fondů • probíhající ekonomická krize 

Technologické • neustálý vývoj nových 
technologií, zásobovací programy 

  

Přírodní • podpora rozvoje cestovního 
ruchu 

• rozvoj enviromentální politiky 
- schvalování různých omezení 

Sociálně - kulturní • aktivní životní styl, cestování, 
turistika 
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Příloha 5 Dotazník 

DOTAZNÍK 

Vážení respondenti, 

jsem studentkou VŠB – TU Ostrava, obor Marketing a obchod, a pro svou diplomovou práci 
provádím výzkum v oblasti analýzy marketingové komunikace čtyř hvězdičkového hotelu Jan 
Maria v Ostravě.  Vaše odpovědi budou použity pouze pro marketingový výzkum. Dotazník je 
anonymní. Předem děkuji za spolupráci a Váš čas. 

 

Není-li uvedeno jinak, zakřížkujte pouze jednu odpověď. 

          

1. Kdo z Vašeho okolí rozhodl o výběru právě tohoto hotelu?  

  vy sám/sama     firma 

  manžel/manželka     netušíte 

  ostatní členové rodiny    někdo jiný (kdo) ………….  

 

2. Jaké jsou Vaše důvody využití služeb hotelu Jan Maria? 

  soukromé      firemní 

 

3. Kde získáváte informace o ubytovacích zařízeních? Možnost více odpovědí. 

  doporučení od známých   reklama v rádiu    reklama v tisku   

  internet     jiné (uveďte jaké) ………………………………… 

 

4. Setkal/a jste se při návštěvě města Ostravy s některým z prvků marketingové 

komunikace hotelu Jan Maria? (pokud ne, pokračujte otázkou č. 6)  

  ano                  ne            

 

5. Se kterými prvky marketingové komunikace jste se setkal/a? Možnost více odpovědí. 

  reklamou v rádiu     reklamou v tisku     telemarketing   

  reklamní poutače     propagační materiály (brožury, vizitky apod.) 

  akční nabídky     sponzorství akcí            materiály CK 
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6.   Chybí Vám interaktivní návštěva hotelu na webových stránkách hotelu Jan Maria? 

   (možnost prohlídky areálu hotelu, během návštěvy webových stránek) 

 ano                               ne     je mi to jedno 

 

7.   Sledujete novinky a aktuální nabídky na stránkách hotelu Jan Maria? 

 ano, pravidelně         spíše ne    vůbec 

                                                   

8. Která z následujících možností ovlivňuje Vaše rozhodování o výběru ubytovacího 

zařízení? (1 - ovlivňuje nejméně,……., 5 –ovlivňuje nejvíce)  

 

     Internet:     1 2 3 4 5 

     Televize:     1 2 3 4 5 

     Rádio:     1 2 3 4 5  

     Tisk:     1 2 3 4 5    

Cestovní agentura:    1 2 3 4 5          

      Doporučení známých:   1 2 3 4 5  

Předchozí zkušenosti:   1 2 3 4 5                

               

9.  Jak často vyhledáváte informace o ubytovacích zařízeních? 

   jednou za rok    několikrát za rok                  nevyhledávám    

 

10.    Kde jste získal/a informace o hotelu Jan Maria? Můžete zatrhnout i více odpovědí. 

   na internetu    v cestovní agentuře   reklamní poutače 

   od známých    v informačním centru       jinak (uveďte) ……………… 

 

11.   Přivítal/a byste pravidelné zasílání informací o aktuální nabídce hotelu elektronickou 

poštou? 

  ano             ne 
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12. Které z wellness služeb jste během pobytu v hotelu Jan Maria využil/a? Možnost 

více odpovědí. 

  posilovna    masáže   solárium     perličková koupel 

  infrasauna    bowling   multifunkčním hřiště   žádnou 

 

13. Pohlaví 

  muž             žena   

 

14. Věk 

  18 – 30 let             31– 40 let           41 – 50 let         51 – 60 let           61 a více let 

 

15. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

  základní           vyučen               středoškolské      středoškolské s maturitou              

  vysokoškolské 

 

16. Povolání 

  student            pracující            nezaměstnaný     důchodce  

  podnikatel 

 

17. Bydliště 

  Slezsko                 Čechy                         Morava  

 

18. Váš hrubý měsíční příjem domácnosti?  

  do 25 000 Kč       25 001 – 45 000 Kč      nad 45 001 Kč         
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Příloha 6 Ceníky služeb hotelu Jan Maria 
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Příloha 7 Seznam platných norem ČR pro hotel Jan Maria 

 

č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, 

č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod,      

č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník,      

č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník,      

č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky,     

č. 500/2002 Sb. Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele,      

č. 591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech,      

č. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční,      

č. 338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí,      

č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty,     

č. 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů,      

č. 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění,      

č. 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění - účinný od 1.1.2009,      

č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech,     

č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech,      

č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů,  

č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele,    

č. 143/1992 Sb. Zákon o platu,    

č. 589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení,    

č. 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,  

č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně,      

č. 100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení,   

č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních,      

č. 337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků,   

č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích,     

č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví,      

č. 266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců,    

č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění,      

č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách,      

č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti,      
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č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,      

č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 8 Grafy k identifikačním otázkám

Graf 8.1 Identifikační otázka dle pohlaví v %

Graf 8.2 Identifikační otázka dle vzdělání v %

Graf 8.3 Identifikační otázka dle povolání v %
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Graf 8.4 Identifikační 

Graf 8.5 Identifikační otázka dle příjmu v %
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Příloha 9 Grafy k otázce č. 1

Graf 9.1  Otázka č. 1 dle pohlaví v %

Graf 9.2 Otázka č. 1 dle věku v %
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Graf 9.5 Otázka č. 1 dle příjmu v %
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Příloha 10 Grafy k otázce č. 2

Graf 10.1 Otázka č. 2 dle věku v %

 

Graf 10.2 Otázka č
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Příloha 11 Grafy k otázce č. 3
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Graf 11.4 Otázka č. 3 
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Příloha 12 Grafy k otázce č. 4

Graf 12.1 Otázka č. 
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Příloha 13 Grafy k otázce č. 5

Graf 13.1 Otázka č. 
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Graf 13.4 Otázka č. 

 

Graf 13.5 Otázka č. 
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Příloha 14 Grafy k otázce č. 6

Graf 14.1 Otázka č. 
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Příloha 15 Grafy k otázce č. 7

Graf 15.1 Otázka č. 
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Příloha 16 Grafy k otázce č. 8

Graf 16.1 Otázka č. 

Graf 16.2 Otázka č. 

Graf 16.3 Otázka č. 
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Graf 16.4 Otázka č. 

Graf 16.5 Otázka č. 

Graf 16.6 Otázka č. 
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Příloha 17 Grafy k otázce č. 9

Graf 17.1 Otázka č. 
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Příloha 18 Grafy k otázce č. 10

Graf 18.1 Otázka č. 
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Příloha 19 Grafy k otázce č. 11

Graf 19.1 Otázka č. 
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Příloha 20 Grafy k otázce č. 12

Graf 20.1 Otázka č. 
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