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1. ÚVOD 

 

Cestovní ruch je často označován jako fenomén 21. století, protože je jedním 

z největších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslových odvětví světa. Vytváří nespočetné 

množství pracovních míst po celém světě, má vliv na tvorbu hrubého domácího produktu, 

devizových rezerv státu, záchranu kulturních, historických a uměleckých památek a 

v neposlední řadě zvyšuje všeobecnou vzdělanostní úroveň obyvatelstva. 

Základním motivem cestovního ruchu je především záměrná změna prostředí, touha 

poznat a objevit nové země, seznámit se s jejich kulturou a životním stylem obyvatel 

navštívené země. Lidé prostřednictvím účasti na cestovním ruchu uspokojují své potřeby, 

jako například potřebu odpočinku, klidu, poznání, pohybu, seberealizace nebo kulturních a 

estetických zážitků.    

Významnou roli v tomto odvětví hrají cestovní kanceláře spolu s cestovními 

agenturami, jelikož vystupují jako mezičlánek mezi účastníkem cestovního ruchu a dodavateli 

jednotlivých služeb cestovního ruchu. Po roce 1989 došlo na území tehdejšího 

Československa ke vzniku velkého množství cestovních kanceláří, který měl za následek 

výrazný převis nabídky služeb cestovních kanceláří nad poptávkou po těchto službách. 

V současné době si můžeme vybrat ze stovek cestovních kanceláří a agentur působících v ČR. 

Přesto firmám působícím v oblasti cestovního ruchu již nestačí pouze nabízet zajímavé 

zájezdy, ale musí se zaměřit na konkrétní segment zákazníků a charakter nabídky jim 

přizpůsobit.    

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala cestovní kancelář Amazonia, která se 

zaměřuje plně na výjezdový cestovní ruch. Aby se CK Amazonia udržela na trhu cestovního 

ruchu, bylo nutné upustit od původního záměru, kterým byla specializace na Řecko, a od roku 

2005 se CK Amazonia začala jako jedna z prvních cestovních kanceláří v ČR orientovat na 

exotické destinace.  

Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost vybraného segmentu zákazníků se 

službami nabízenými CK Amazonia. Zaměřila jsem se na zákazníky, kteří alespoň jednou 

navštívili některou z exotických destinací. Na základě výzkumu jsem sestavila návrhy a 
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doporučení pro vytvoření efektivní strategie, která by měla sloužit pro správné rozhodování 

manažerů CK Amazonia.  

Teoretické části bakalářské práce je věnována druhá kapitola, která je rozdělena na tři 

časti. První část je zaměřena na charakteristiku zákazníka, jeho typologii a základní principy 

péče o zákazníka. Druhá část této kapitoly se zabývá výzkumem zákazníků z pohledu jejich 

spokojenosti, potřeb a vnímání. V poslední části jsem popsala metodu CRM, její prvky, fáze a 

přínosy  použití této metody. 

Na základě teoretické části je vypracována část praktická, která se zaměřuje na 

charakteristiku CK Amazonia, její historii, nabízené produkty a marketingový mix. Kapitola 

s názvem Praktická aplikace byla rozčleněna na přípravnou fázi, která zahrnuje definování 

cíle výzkumu a stanovené hypotézy, a realizační fázi, kde je popisován samotný výzkum a 

struktura výběrového souboru. Následná analýza výsledků jednotlivých otázek zabývajících 

se spokojeností zákazníků CK Amazonia spolu s následnými návrhy a doporučeními je 

uvedena v páté a šesté kapitole.   
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Charakteristika zákazníka 

V současné době žijeme v tzv. „zákaznické ekonomice“, kde pánem je zákazník. 

Z tohoto důvodu dochází k nadměrné produkci výrobků ze strany firem. Přesto je velké 

množství podniků stále orientováno spíše na výrobu produktů než na získání zákazníků. 

Všichni se dostáváme do role spotřebitele a zákazníka. Spotřebitel je pojem obecnější, kterým 

označujeme zákazníka, který potřebuje daný produkt pro uspokojení své individuální potřeby. 

V tomto případě můžeme za spotřebitele považovat malé dítě, pro které maminka – zákaznice 

nakupuje dětskou výživu, plenky nebo boty. Zákazník je zjednodušeně řečeno ten, kdo zboží 

nakupuje, objednává a platí. [12, 14]     

Při prodeji je klíčovou postavou zákazník, a proto by mu mělo být téměř vše 

přizpůsobeno. Jako prodejce můžeme mít vynikající schopnosti a dovednosti, ale bez 

zákazníka jsou nám k ničemu. Při prodeji má tedy rozhodující úlohu zákazník, který je rovněž 

spolutvůrcem našeho úspěchu. Zákazníkovi neprodáváme výrobek, službu nebo informace. 

To, co mu prodáváme, je užitek, a proto se také tímto směrem musí vyvíjet naše nabídka. [2] 

Naši hlavní pozornost poutají ti zákazníci, kterým při marketingovém uvažování 

chceme plnit jejich přání a potřeby za podmínky současného plnění našich cílů, jako je zisk, 

image, tržní podíl. Ti pak tvoří naše odbytové trhy. V současné době existuje celá řada 

přístupů k analýzám zákazníků. Na začátku je nutné si vytýčit, kdo je naším cílovým 

zákazníkem, co kupuje, kde a kdy to kupuje. Teprve po určení našeho cílového zákazníka 

můžeme provádět hlubší analýzy zákaznických potřeb, vnímání, spokojenosti atd. Mezi 

představitele zákazníka patří:  

� Spotřebitelé – osoby, domácnosti nakupující naše produkty pro svou vlastní spotřebu. 

� Výrobci  – firmy nakupující naše produkty k dalšímu použití (zpracování, výroba). 

� Obchodníci – jednotlivci, organizace nakupující naše produkty k dalšímu prodeji. 

� Stát – státní instituce, orgány, neziskové organizace nakupující naše produkty pro 

plnění veřejných služeb. 

� Zahraniční zákazníci – kdokoli z výše uvedených skupin, kdo má bydliště, sídlo, 

místo podnikání v cizím státě. [11] 
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2.1.1 Typologie zákazníků 

Každý zákazník je jedinečná osobnost, a proto ke každému zákazníkovi volíme 

odlišný přístup, chceme-li být úspěšní. Z tohoto důvodu bylo vypracováno nesčetné množství 

typologií, které podle zjednodušených charakteristik umožňují přiřadit člověka k určitému 

typu a zároveň nás naučí, jak usměrnit své chování k němu. Uvedená typologie je zpracována 

K. F. Gretzem a S. R. Drozdeckem, kteří na základě dvou hlavních charakteristik dominance 

(charakteristika vůdčí osobnosti) a submitivity (charakteristika podřizující se osobnosti) 

vymezili čtyři osobnostní typy. Je důležité si uvědomit, že každý zákazník se občas chová 

jako každý z uvedených typů, přesto podle založení naší osobnosti máme sklon k určitému 

jednání v podobných situacích.   

 

Přizpůsobivý typ 

Mezi charakterové vlastnosti tohoto typu zákazníka řadíme laskavost, vstřícnost, 

hovornost, disciplinovanost a ochotu pomoci. Na druhou stranu se tento typ vyznačuje 

nerozhodností, nejistotou a zranitelností. Je lehce ovlivnitelný, bere si vše osobně a má snahu 

splynout s davem. Pozná se také podle nevýrazného stisku ruky, menšího očního kontaktu a 

nejistých gest. V konfliktní situaci raději ustoupí, i když je v právu. Tento zákazník potřebuje 

od prodejce získat pocit jistoty, že jeho rozhodnutí bylo správné.  

Pro prodejce je důležité působit přátelsky, být trpělivý, vzbudit v zákazníkovi důvěru a 

vytvořit kolem něj atmosféru bezpečí a pohody. Při rozhovoru by se mělo se zákazníky mluvit 

pomalu a klidně a zejména ověřovat si zpětně otázkami, zda bylo vše správně pochopeno. 

Tento zákazník potřebuje projevit uznání a ocenění a slyšet od vás pochvalu. 

  

Byrokratický typ 

Opakem přizpůsobivého typu zákazníka je typ byrokratický, který je charakteristický 

nedůvěřivostí projevující se prověřováním, zda chování ostatních není namířeno proti němu. 

Zajišťuje se předpisy, protože má rád řád a hierarchii. Jedná se spíše o osobu uzavřenou, 

podezíravou a nerozhodnou. Tento zákazník se projevuje nervózní gestikulací, vyhýbavým 

pohledem, nevýrazným stiskem ruky a větší osobním odstupem. Snaží se vyhýbat přímému 

střetu při konfliktu, zároveň ale skrývá svoji agresivitu. Bude raději pomlouvat a často má ke 
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všemu výhrady, které neřekne přímo do očí, zato je oznámí ostatním. Tento typ klienta musí 

získat od vedení firmy jistotu, která je dána předpisy a osobními výhodami. 

Pro prodejce je důležité zachovat klid a postupovat pomalu a trpělivě a snažit se 

nejprve získat zákazníkovu důvěru. Dodržování formálních pravidel by mělo být 

samozřejmostí. Jednotlivá tvrzení je nezbytné podkládat vždy konkrétními fakty, která budou 

logicky uspořádaná.   

 

Autoritativní typ 

U autoritativního typu zákazníka převažuje dominance, která se projevuje tím, že chce 

mít převahu, a domnívá se, že má „vždy” pravdu, všechno zná a všechno ví. Mezi jeho další 

charakteristiky řadíme podezíravost, sarkasmus, hrubost, hádavost, rád zastrašuje a dává 

najevo svou moc a agresivitu. Tento klient je ale také výborným odborníkem v oboru,  je 

schopen se rychle rozhodnout a nést riziko a odpovědnost. Jeho gestikulace je výrazná a 

sebevědomá, doplňuje ji silným stisknutím ruky a dlouhým upřeným pohledem. Mnohdy se 

stává, že svou řečí těla narušuje osobní prostor ostatních lidí. Konflikty se snaží často 

záměrně vyvolávat provokováním, neboť se nebojí střetů, poněvadž jedná z pozice síly a 

moci. Hlavním motivem jeho chování je potřeba moci, autority, prestiže, uznání a prostoru 

pro rozhodování.  

Při střetu s tímto typem zákazníka je nutné, aby se prodejce choval maximálně 

profesionálně a působil sebejistě. Velký důraz se klade na odbornost, proto je potřebné dostat 

se co nejdříve k jádru věci. Důvěra mezi klientem a prodejcem se získává postupně, přičemž 

je důležité se vyhýbat emocím. 

 

Tvořivý typ 

Na základě vlídnosti, přátelskosti a racionality v jednání a chování rozeznáme tvořivé 

typy zákazníků. Respektují názory druhých a umí si je vyslechnout, i přesto že jsou málo 

ovlivnitelní. Jsou schopni samostatně nést riziko a odpovědnost a orientovat se na cíl. Působí 

sebevědomě, otevřeně a neútočně, s přiměřeným stiskem ruky a očním kontaktem. Konflikty 

sami nevyvolávají, ale na druhou stranu se jim ani nevyhýbají. V případě střetnutí si stojí za 

svým názorem, pokud ho věcné důvody nepřesvědčí o jiném. Potřebují od prodejce korektní a 

přátelský přístup spolu s prostorem pro samostatnost.  
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Pro prodejce je podstatné zvolit k takovému zákazníkovi přátelský a otevřený přístup. 

Je důležité zdůrazňovat výhody nabídky, přičemž konečné rozhodnutí by prodejce měl 

ponechat na klientovi. Propagace výrobku či služby by se měla opírat o logické a racionální 

argumenty. Přemlouvání zákazníka v případě, že se již rozhodnul, není zcela na místě. [2] 

 

2.1.2 Spokojenost zákazníka 

Podle Kotlera (2007) je spokojenost pocit radosti nebo zklamání nějaké osoby 

vyvolaný porovnáním vnímaných výkonů k očekávání. Nedojde-li ke splnění očekávání, je 

zákazník nespokojený. Předčí-li výrobek nebo služba jeho očekávání, je zákazník vysoce 

spokojený nebo potěšený. Většina podniků klade větší důraz na velikost svého tržního podílu 

než na spokojenost zákazníků i přesto, že tržní podíl je výsledkem minulých let a naopak 

spokojeností zákazníků měříme budoucí výsledky společnosti. Jestliže zákazníci budou 

nespokojeni se společností, projeví se tato skutečnost poklesem tržního podílu podniku. 

Z tohoto důvodu je nesmírně důležité sledovat míru spokojenosti zákazníků a mít snahu ji 

neustále zvyšovat.  Platí zde pravidlo: „Čím jsou zákazníci spokojenější, tím víc jich u nás 

zůstane.” Následující body ukazují, proč je tak důležité, aby management podniku zavedl do 

podniku takovou strategii, která by měla za úkol měřit míru spokojenosti zákazníků.  

 

1) Náklady na získání nového zákazníka mohou být pětkrát až desetkrát vyšší než 

náklady vynaložené na péči o dosavadní zákazníky a jejich udržení. 

2) Průměrný podnik každoročně ztrácí 10 až 20 procent zákazníků. 

3) Pětiprocentní snížení míry odcházejících zákazníků může vést ke zvýšení zisku o 25% 

až 85 %, podle toho, v jakém oboru se společnost pohybuje. 

4) Ziskovost zákazníka, jehož si firma dokáže udržet, obvykle postupně roste. [10] 

 

Pro měření spokojenosti bývá často využíván KANO model, který je založen na 

rozdělení požadavků na vlastnosti požadovaného produktu nebo služby do tří základních 

skupin.  
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� Povinné (Must be): v případě, že tyto požadavky nejsou splněny, bude zákazník velice 

nespokojen. Na druhou stranu splnění požadavků má jen malý vliv na spokojenost, 

jelikož se jedná o základní kritéria produktu. Povinné požadavky znázorňuje spodní 

křivka na obr. 2.1. 

� Jednorozměrné (One-dimensional): spokojenost je proporcionálně závislá na jejich 

splnění. Čím více je požadavek splněn, tím spokojenější je zákazník. 

� Atraktivní  (Attractive): vykazují silný nárůst spokojenosti zákazníků při svém 

naplnění. Pokud tyto požadavky nejsou splněny, tak to nevede k nespokojenosti. [5] 

 

Obr. č. 2.1: KANO Model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: CHLEBOVSKÝ, V. CRM: Řízení vztahů se zákazníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 

2005. 190 s. ISBN 80-251-0798-1 

 

Firmy orientované na zákazníky nemají za svůj konečný cíl spokojenost svých 

zákazníků. V případě že chce firma zvýšit spokojenost zákazníků nižšími cenami nebo 

zvýšením svých služeb, projeví se to ve snížení zisku. Na výsledcích společnosti jsou ovšem 

závislí její zaměstnanci, akcionáři, dodavatelé a dealeři, kterým by se díky tomuto kroku 

snížily mzdy. Pokud se tedy společnost rozhodne poskytnout vyšší úroveň spokojenosti svým 

zákazníkům, musí ji v rámci svých dostupných zdrojů přinést i jiným zúčastněným osobám. 

[8] 



Bakalářská práce  Charakteristika zákazníka 

~ 8 ~ 

 

2.1.3 Základní principy péče o zákazníky 

Mezi základní principy péče o zákazníky řadíme: 

� Otevřenost - je základním kamenem dlouhodobého partnerství, kdy se na nás 

zákazník obrací jako na nejlepšího dodavatele služby. Pokud správně informujeme 

zákazníka o situaci, začne k nám být otevřený.  

� Proaktivita  - znamená předvídavost schopnou odhalit předem, co zákazníka může 

trápit, co od nás může očekávat. Zásada proaktivity nám tedy říká, že vyskytne-li se 

jakákoli objektivní věc mezi dodavatelem a zákazníkem, obrací se dodavatel na 

zákazníka jako první. 

� Férovost - ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem dochází k výměně informací, 

které mohou být samozřejmě zneužity ze strany dodavatele. Využití takovéto výhody 

zákazník vnímá nefér, a proto je potřeba se tomu vždy vyhnout. Výhoda má pouze 

krátkodobý charakter a může vést až k ukončení vztahu se zákazníkem. 

� Znalost zákazníka - základním předpokladem dlouhodobého vztahu se zákazníkem je 

znát toho, kdo od nás kupuje, a to po jednotlivcích i segmentech. [12] 

 

2.1.4 Péče o významné klienty 

Péče o zákazníka vychází z předpokladu, že výrobky a služby a následná péče spojená 

s uspokojením potřeb zákazníka splňuje a ve většině případů předčí očekávání. V dnešní době 

se klade velký důraz na prodej významným klientům a s tím spojenou péčí o tyto klienty, 

protože je běžné, že více jak 70% prodeje firmy zajišťují právě tito klienti. Prodejci si stále 

více uvědomují specifické postavení těchto zákazníků, poněvadž ztráta i jen jednoho by se 

značně projevila na prodeji a zisku společnosti.  

Základním předpokladem pro to, aby zákazník dosáhl statutu významného klienta, je 

vysoký kupní potenciál.  Druhým charakteristickým rysem je komplexní nákupní chování, 

kde se jedná zejména o velké rozhodovací jednotky s mnoha kritérii výběru, často rozmístěné 

v rozdílných geografických lokalitách. Jako třetí znak pro získání statutu významného klienta 

je navázání dlouhodobého spojenectví či partnerství. Taková pozice s sebou přináší mnoho 

výhod, jako např. vysokou úroveň služeb, lepší komunikaci, snazší řešení problému, 

spolehlivost dodávky a snížení rizika. 
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Podle Hiseho a Reida (2001) je pro zajištění úspěchu péče o významné klienty potřeba 

splnit těchto šest podmínek: 

1. Integrace programu péče o významné zákazníky do celkového prodejního programu 

společnosti. 

2. Podpora a porozumění úkolu péče o významné zákazníky od vedoucích pracovníků. 

3. Jasné a praktické komunikační dráhy mezi odlehlými prodejními a servisními 

jednotkami. 

4. Stanovení cílů a poslání. 

5. Kompatibilní pracovní vztahy mezi vedoucími prodejního oddělení a terénními 

prodejci 

6. Jasné definování a stanovení, kterým zákazníkům má být udělen statut významného 

klienta. [6] 

 

V tabulce 2.1 jsou uvedeny některé rozdíly mezi transakčním prodejem a péčí o 

významné klienty: 

Tab. č. 2.1: Rozdíly mezi transakčním prodejem a péčí o významné klienty  

 Transakční prodej Péče o významné klienty 

Celkový cíl Prodej Status preferovaného dodavatele 

Prodejní dovednosti Kladení otázek,  

vypořádání se s námitkami, 

uzavření obchodu 

Budování důvěry, 

 poskytování vynikajících služeb 

Povaha vztahu Krátký, občasný Dlouhá, intenzivní reakce 

Cíl prodeje Uzavřít obchod Rozvíjet vztah 

Povaha prodejců Jeden nebo dva prodejci 

 na jednoho zákazníka 

Mnoho prodejců,  

často i multifunkční týmy 

Zdroj: JOBBER David; LANCASTER Geoff. Management prodeje. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 431 s. 

ISBN 80-7226-533-4
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2.2 Výzkum zákazníků 

Marketingové výzkumy se nejčastěji vztahují k zákazníkům (tedy jak k jednotlivcům, 

tak i k firmám). Důvodem k jejich realizaci je vytvoření efektivní marketingové strategie pro 

správné rozhodování manažerů. Zákazníci kladou neustále nové požadavky na výrobky a 

služby, naproti tomu výrobci bojují s neustále rostoucí konkurencí, z tohoto hlediska je 

důležité provádět výzkumy, zabývající se potřebami zákazníků, jejich spokojeností s danou 

firmou a s tím spojeným vnímáním produktu, značky a firmy. [11] 

 

2.2.1  Výzkum potřeb 

Rozhodování o návštěvě destinace je prvním podnětem k vytvoření určité potřeby. 

Může se jednat o vnitřní (potřeba relaxace, oddechu apod.) i vnější impulsy (reklama, symbol 

apod.). Vznik potřeby má za následek vyhledávání informací o různých destinacích 

cestovního ruchu. Shromážděním dostatečného množství informací dochází k hodnocení 

alternativ, kdy potencionální zákazníci vyhodnocují jednotlivé nabídky na základě zvolené 

hierarchie hodnot a možného stupně uspokojení potřeb. Při samotném výběru destinace se 

potencionální zákazník nechá ovlivnit i postoji jiných lidí, a to zvláště referenčních skupin, 

přátel, známých apod. Konečná fáze procesu rozhodování o nákupu, koupě, je ovlivněna jak 

tzv. předvídatelnými riziky, u kterých rozlišujeme rizika finanční (např. zda utrácí za dobrou 

věc), tak také společenská (např. jestli stoupne v očích známých). Na koupi zájezdu působí i 

faktory, jakými jsou přístupnost destinace, způsob dopravy, zaplacení zálohy apod. [7] 

V případě, že firma dokáže odhalit potřeby svých zákazníků, jejich hierarchii a 

současně i to, jak se dané potřeby mění v čase, zabezpečí si prodej svých výrobků s nízkými 

náklady. Abychom zjistili, co zákazníci potřebují, provádíme výzkum těchto potřeb.  

Výzkumem potřeb dochází ke sledování a zjišťování stávajících a nových potřeb, přičemž se 

snažíme nalézt nové cesty k jejich uspokojování. Pracujeme přitom s cyklem tržní životnosti. 

Rozlišujeme: 

� Základní výzkum potřeb – zahrnuje dlouhodobé předpovědi a odhady, pomocí 

kterých pozorujeme a analyzujeme tendence a trendy v souvislosti s vývojem potřeb. 

Výzkum vývoje potřeb provádíme na základě zjištění stávajících potřeb nebo 

vyvoláváním potřeb nových. 
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� Aktuální výzkum potřeb – analyzování současných potřeb a jejich uspokojování 

určitými skupinami výrobků je hlavním předmětem tohoto výzkumu. Současně 

zjišťujeme, jestli se dané produkty vyskytují na trhu a provádíme preferenci 

jednotlivých druhů. [3, 11] 

 

2.2.2  Výzkum spokojenosti 

Při zkoumání spokojenosti hledáme motivy a důvody pro spotřební a kupní chování 

zákazníků. Teoretická východiska spokojenosti zákazníků jsou spojena s teorií rozporu. Ta si 

zakládá na stanovení očekávání zákazníka o parametrech produktu a jeho užitku. Po nákupu 

klient srovnává svá očekávání se zkušenostmi s produktem. V případě, že je zkušenost vyšší 

než očekávání, je zákazník spokojen, pokud má zkušenost nižší hodnotu, dochází k opačné 

situaci. Měření spokojenosti spočívá v měření tzv. celkové (akumulované) spokojenosti, na 

kterou působí značné množství faktorů. Je nutné, aby tyto faktory byly měřitelné, a zároveň je 

nezbytné znát jejich význam (váhu) pro klienta v rámci celkové spokojenosti. Pomocí indexu 

spokojenosti zákazníka (ACSI, ECSI) provádíme měření spokojenosti, které je možno 

zjišťovat jak americkým, tak evropským přístupem. Evropský model spokojenosti zákazníka 

zahrnuje sedm hypotetických proměnných. Vztahy mezi jednotlivými proměnnými jsou 

zobrazeny na obr. 2.2. [11] 

Obr. č 2.2: Model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: Foret M., Stávková J.: Marketingový výzkum, Jak poznávat své zákazníky. Praha: Grada Publishing, 

2003  

 



Bakalářská práce  Výzkum zákazníků 

~ 12 ~ 

 

� Image tvoří základ analýzy spokojenosti zákazníka a jedná se o hypotetickou 

proměnnou vztahu zákazníka k produktu, značce nebo firmě. 

� Očekávání zákazníka přímo působí na spokojenost zákazníka, protože spočívá 

v představách o parametrech produktu a jeho užitku. Očekávání jsou výsledkem 

předešlých zkušeností, a proto jsou odlišná u jednotlivých zákazníků. 

� Vnímaná kvalita zákazníkem souvisí nejen s koupí samotného produktu, ale také i 

se všemi doprovodnými službami. 

� Vnímaná hodnota je výsledkem ceny produktu a očekávaným užitkem zákazníka. 

V praxi ji formulujeme jako poměr ceny a vnímané kvality.  

� Stížnosti zákazníka se projeví v případě, že vznikne nerovnováha mezi výkonem a 

očekáváním. 

� Loajalita (v ěrnost) zákazníka spočívá v opakovaných nákupech, podávání referencí 

o svých zkušenostech dalším potencionálním zákazníkům a cenovou tolerancí. Jedná 

se o pozitivní nerovnováhu výkonu a očekávání. [3] 

 

2.2.3  Výzkum percepce (vnímání) 

Výzkumem percepce zjišťujeme vztah spotřebitele k produktu, značce či firmě i to, 

jaká je s tím související míra jeho loajality. Rozlišujeme více stupňů vnímání, pomocí kterých 

rozpoznáváme celou řadu rozdílů ve vnímání produktu, značky a firmy: 

 

�  vědět o existenci produktu – povědomí 

�  produkt znát (mít o něm informace) – znalost 

�  zaujmout k produktu ur čité stanovisko – hodnocení 

�  produkt užívat – přijetí (akceptace) 

�  produkt mít v oblib ě – zvýhodňování (preference) 

�  věrnost produktu  – výhradní preference (loajalita) 

 

Výzkumy percepce se realizují, zejména jedná-li se o produkty nové, kdy zjišťujeme 

názory, postoje a pocity spotřebitele vůči produktu. Dále mohou být prováděny ve vztahu ke 

značce (nejčastější výzkumy) a firmě. Je nutné vytvořit si analýzu tržní struktury produktů, 

abychom mohli změřit stupeň substituce (nahraditelnosti) mezi konkurenčními produkty nebo 
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značkami. Díky těmto výzkumům dochází k rozpoznání tzv. kanibalizace produktu, což 

znamená zvýšení podílu na trhu jednoho produktu na úkor snížení podílu na trhu jiného 

produktu. Kanibalizace může být i záměrně způsobena tak, aby zákazníci přešli z jednoho 

produktu na jiný. [3, 11] 

Pro ukázku uvádím hypotetický příklad aplikovaný na sektoru cestovního ruchu. 

Cestovní kancelář zkoumá spokojenost zákazníků s jejím produktem, aby tak mohla stanovit 

případné rozdíly mezi představami zákazníků a skutečností, které by mohly ohrozit jejich 

spokojenost. Výzkumem zjistíme analýzu diferencí konkrétní destinace, jak je znázorněno na 

obr. 2.3. Výsledek stanoví, zda má cestovní kancelář vynechat destinaci nebo s podporou 

katalogů usměrnit očekávání zákazníků. [4] 

Obr. č. 2.3: Analýza diferencí destinace cestovního ruchu  

 

Zdroj: HORNER, S. a SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. 

Praha: Grada Publishing, 2003. 488 s. ISBN 80-247-0202-9 

 

2.2.4 Hypotézy 

Podle Foreta a Stávkové (2003) lze hypotézu definovat jako výpověď (tvrzení) o 

dosud neprokázaném (možném, nepřezkoušeném, předpokládaném, pravděpodobném atd.) 

stavu dvou nebo více jevů (proměnných) ve zkoumané oblasti, kterou lze testovat.  

Hypotézy tedy představují tvrzení nebo předpoklad o povaze zjišťovaných vztahů. Při 

vymezování hypotéz je nutné se zabývat dřívějšími praktickými zkušenostmi a teoretickými 
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znalostmi. Výzkumem ověřujeme hypotézy formulované v pojmech, pro něž máme měřící 

nástroje, např. znaky nebo proměnné, které slouží jak ke kvantitativnímu vyjádření hodnoty 

stavu, tak ke kvalitativnímu popisu. Hypotézy se dělí na deskriptivní (popisné), popisující 

daný stav, a explanační (vysvětlující), jež předpokládají existenci kauzálního vztahu (vztah 

příčiny a následku) mezi sledovanými jevy. Výsledek výzkumu není ovlivněn typem 

hypotézy, jelikož je možné nahrazovat slabší hypotézy silnějšími. Vstupní hypotézy ovšem 

působí na průběh výzkumu, především na náklady a délku. [3] 

 

2.2.5 Charakteristika dotazníku 

Dotazník patří k nejpoužívanějším nástrojům sběru primárních dat. Zjednodušeně 

řečeno se jedná o formulář s otázkami, na které odpovídají respondenti. Při tvorbě dotazníku 

je důležité dávat si pozor na jeho správné sestavení a před vlastním použitím bychom ho měli 

vyzkoušet. Správně sestavený dotazník by měl vyhovovat dvěma požadavkům: 

 

� účelově technickým, tzn. sestavit a formulovat otázky tak, aby respondenti odpovídali 

co nejpřesněji na to, co nás zajímá, 

� psychologickým, tj. utvoření takových podmínek a prostředí, aby tento úkol byl pro ně 

nenáročný, příjemný a chtěný. 

 

Délka dotazníku není přesně určena, přesto se jako nejvhodnější rozměr používá 

formát A4. Dotazník bychom měli chápat jako rozhovor, proto je nutné dodržovat jeho 

logickou strukturu tak, aby otázky tvořily určitý logický celek. Je důležité si uvědomit, že 

každá otázka má vliv i na otázky následující, proto správné sestavení zabraňuje tomu, aby se 

otázky, resp. jejich odpovědi vzájemně ovlivňovaly. Nedílnou součástí dotazníku je 

společenská rubrika, která má za hlavní úkol oslovit respondenta, vysvětlit mu cíl a důležitost 

výzkumu, slíbit anonymitu a nezneužití údajů, poděkovat za spolupráci spolu s představením 

výzkumného týmu. 

Úvodní otázky by měly být nenáročné, snadné a přitom zajímavé, proto aby byl 

vytvořen pozitivní kontakt s respondentem, získána jeho důvěra a spolupráce.  Do střední 

části dotazníku umísťujeme především velmi důležité dotazy, které jsou náročnější na 



Bakalářská práce  Metoda CRM 

~ 15 ~ 

 

koncentraci. Na závěr zařazujeme otázky snadnější, někdy se zde začleňují i otázky, které 

mohou jinak vyvolat záporný postoj dotazovaného. Často jsou právě otázky identifikační 

umísťovány na konec dotazníku. V závěru ještě jednou poděkujeme respondentům za 

věnovaný čas. [3,11] 

 

2.3 Metoda CRM 

Podle Harryho Wesslinga (2003) znamená CRM (Customer Relationship 

Management) aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. 

Komunikace se zákazníky je přitom zajištěna vhodnými technologiemi, které představují pro 

akcionáře i pro zaměstnance firmy samostatné procesy s přidanou hodnotou. Podniky, které 

jsou schopny řídit svůj styk se zákazníky tak, aby došlo k vytvoření dlouhodobého vztahu, mají 

větší šanci uspět na trhu. 

Mezi tři hlavní prvky CRM patří lidé, procesy a technologie, které jsou doplněny 

čtvrtým prvkem – obsahy. 

1) Lidé (lidský kapitál, zákazníci) 

Předpokladem pro správné fungování CRM v podniku jsou potřebné znalosti 

pracovníků podniku. V případě, že pracovníci nemají k dispozici znalosti, které zákazník 

očekává a považuje za důležité pro vyřešení svého individuálního problému, pak ani 

vynikající kvalifikace nezpůsobí růst kvality vztahu k tomuto klientovi. Je žádoucí, aby 

příslušní pracovníci opravdu disponovali požadovanými znalostmi. Proto by podniky měly 

svým zaměstnancům zajistit přístup k daným informacím prostřednictvím vhodných nástrojů 

CRM. 

2) Obchodní procesy (zaměření, prolínání) 

Má-li zákazník nějaký problém, obrací se obvykle na kontaktní pracoviště, kde jsou 

jeho požadavky interně zpracovány a předány na oprávněné pracoviště k jejich vyřízení. 

Kvalita zpracování je považována za vysokou v případě, že pracovníci po vyřešení požadavků 

kontaktují zákazníka a popíší mu nové postupy řešení. Obchodní procesy by měly 

zákazníkovi ulehčovat život, usnadňovat práci a také jej příjemně překvapovat. 
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3) Technologie (druh, rozsah, oblast použití a ustálenost) 

Technologiemi v podniku myslíme různá média, jako call centra, e-mail, internet, fax, 

obchod nebo služby wap. Zákazník skrze tato média může uspokojovat své potřeby. 

V případě, že zákazník nemůže mít přístup k danému výrobku či službě prostřednictvím 

internetu, hodnotí služby podniku velmi nízko. Požadovaná kvalita nebyla dosažena, protože 

se nerealizovala souhra mezi očekávaným nárokem a poskytnutou službou. 

4) Obsahy (data, obsah) 

Termín obsahy dat nám označuje jak údaje, které máme o zákazníkovi, tak také 

informace požadované zákazníkem. Na základě dobré znalosti zákazníka a jeho potřeb může 

podnik budovat a udržovat kvalitní vztahy se zákazníky. Jestliže pracovníci budou disponovat 

potřebnými údaji o zákazníkovi, bude zákazník posuzovat kvalitu CRM velmi vysoce. [15] 

 

2.3.1    Fáze CRM 

Vztah k zákazníkovi je složen z několika fází, které na sebe vzájemně navazují, jak 

ukazuje obr. 2.4. 

Obr. č. 2.4: Jednotlivé fáze vztahu 

 

Zdroj: WESSLING Harry. Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2003. 196 s. ISBN 80-2047-0569-9 

 

Vnímáním hodnot se označuje nabídka zboží a služeb, které podnik poskytuje svým 

zákazníkům. Tento proces musí být řízen, poněvadž metoda CRM není samoúčelnou 

metodou. Cílem je vytvoření dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky.  
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Řízení vztahu souvisí nejprve s vytvořením image u potencionálních zákazníků. První 

podnět vychází tedy ze strany podniku. Zákazníci také často využívají webové stránky firem, 

které jsou vytvořeny právě za účelem navazování kontaktů se zákazníky. [15]  

Ve fázi navazování vztahu dochází ke sjednávání dohod a podepisování smluv. Pro 

budoucnost společnosti je zásadní právě okruh zákazníků, se kterými uzavřeme smlouvy. 

Samotný vznik vztahu je založen na nějaké informaci, která představuje počáteční podnět a 

tím podnítí vznik vztahu. Informace musí být současně zajímavá nebo její zprostředkovatel 

musí působit věrohodně. Zda společnost uspěje u potencionálního zákazníka, závisí do značné 

míry na tom, jestli si dokáže získat místo v jeho srdci a mysli. Úsilí investované do 

navázaného vztahu by mělo být v souladu s očekávanou hodnotou vztahu. [13] 

Po navázání kontaktu dochází k postupnému rozvíjení vztahu a konsolidaci, tedy 

upevnění vztahu. [5] Rozvíjení vztahu přispívá k růstu hodnoty vztahu, aby však k tomuto 

nárůstu opravdu došlo, je potřeba investovat více zdrojů na fázi rozvoje vztahu, než na fázi 

jeho navázaní. Společnost může přistupovat ke zvyšování hodnoty vztahu z hlediska 

ziskovosti vztahu, referenční hodnoty vztahu, přínosů ze schopností apod. Výsledek je 

především ovlivněn dobou trvání vztahu, jelikož krátkodobé vztahy jsou méně hodnotné nežli 

dlouhodobé vztahy. Trvání vztahu závisí na jeho pevnosti. Pevný vztah ustojí i menší 

problémy a společnost má více příležitostí ke zvyšování hodnoty vztahu. Poslední výzkumy 

poukázaly na to, že zákazníkova spokojenost hraje na jednu stranu významnou roli, na druhou 

stranu není postačující podmínkou k vytvoření pevného vztahu. [13] 

Úpadek vztahu a jeho následné ukončení je vyvoláno tehdy, přestane-li vztah mezi 

zákazníkem a podnikem mít stoupající hodnotu. Ukončení vztahu může být iniciováno jak ze 

strany zákazníka, který se rozhodne zakončit spolupráci s podnikem, tak ze strany podniku 

v případě, že zákazník není perspektivní a nepřináší podniku dostatečný zisk. Vztahy se 

zákazníky by neměly být zachovávány za každou cenu, pokud nejsou ziskové, je jejich další 

udržování z ekonomického hlediska přebytečné. [15] 

 

2.3.2    Přínosy CRM 

Výhody, které přináší podniku zavedení CRM, mají za následek zvyšování obratu a 

zisku. To ovšem není cílem CRM, ale pouze jeho přínosem – důsledkem úspěšného zavedení. 

Následující část je věnována účinkům, které se objeví bezprostředně po zavedení CRM. 
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1) Bezproblémový průběh obchodních procesů 

Při aplikaci CRM dochází ke snižování problémů při zpracování obchodních procesů 

v marketingu, odbytu a službách. Je to způsobeno zavedením jednotné databáze informací o 

zákaznících. Prakticky omezujeme obchodní procesy pouze na ty prvky, které jsou 

zákazníkovi přínosem. Dochází tak k zefektivnění průběhu procesů. Další výhodou je snížení 

nákladů na tyto procesy. 

 

2) Více individuálních kontaktů se zákazníky  

S využitím klasických prostředků marketingové komunikace, jako je např. reklama 

v rozhlase, tisku či televizi, dosáhneme vysokého počtu kontaktů se zákazníky. Přesto tyto 

anonymní kontakty jen těžko dokážeme přeměnit na individuální vztahy. Avšak zavedením 

nástrojů CRM, mezi které řadíme call centra, prodeje po telefonu, automatizace prodeje, 

individuální webové stránky nebo e-marketing, je možné přetvořit tyto kontakty na 

individuální vztahy se zákazníky. CRM nám umožňuje individuálně vycházet vstříc velkému 

počtu zákazníků a využít data získaná v průběhu spolupráce k individuálním účelům. [15] 

Je výhodné také spolupracovat na návrzích přímo se zákazníky. Příkladem může být 

Japonsko, kde pracovníci tráví 50% svého času v terénu, aby tak diskutovali se zákazníky o 

svých návrzích. [1] 

 

3) Více času na zákazníka  

Cílem je dosažení časových úspor ve stávajících podmínkách, nejedná se tedy o 

navýšení počtu pracovníků. Díky zefektivnění obchodních procesů je možné věnovat ušetřený 

čas na kvalitu vztahu se zákazníky. Vztahy vycházejí ze zásady „mít na sebe čas“. Ten, kdo si 

najde na vztah čas, dokáže si ho i úspěšně udržovat.  

 

4) Odlišení od konkurence 

Podniky využívající metodu CRM mají lepší vztahy se zákazníky než podnik, který 

tuto metodu neaplikoval. CRM nebyla sestavena jen pro velké společnosti, ale mohou ji 

použít i malé a střední podniky k dosažení výrazného zlepšení vztahů se zákazníky. [15] 
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Společnosti, které udržují těsné vztahy se zákazníky, jsou schopny předcházet nebo 

čelit útokům ze strany konkurence. Jestliže si společnost dokáže smluvně zavázat klíčové 

zákazníky s největšími odběry, omezí konkurenci na trhu a v souvislosti s nižšími náklady 

dosáhne vedoucího postavení na vymezeném trhu. [1]  

 

5) Vylepšení image 

Podniky, které implementují CRM do svého řízení, si vytvářejí dobrou image 

v souvislosti s uspokojováním individuálních požadavků. Důležitou roli zde hraje důvěra 

zákazníků, neboť jen ty podniky, které si najdou čas na své zákazníky a chovají se k nim 

loajálně, mohou být odměněny jejich důvěrou. Z dlouhodobého hlediska je zákazníkova 

důvěra pro podnik cennější než růst obratu. 

 

6) Přístup k informacím v reálném čase  

Přístup k informacím v reálném čase je podmínkou pro existenci firmy. S pomocí 

metody CRM má management, odbyt i marketing potřebné informace, které jsou nezbytné ke 

každodennímu řízení podniku. CRM představuje novinky v oblasti controllingu a sdílení 

informací v oblasti front-office, tzn. na rozhraní mezi podnikem a zákazníkem. S pomocí 

CRM budou podniky reagovat rychleji na změny nebo problémy na trhu a snáze jim pak 

předcházet. [5] 

Informační systém pro správu kontaktů a komunikace by měl umožňovat ukládání 

všech důležitých údajů o kontaktech (zákaznících) uložených v databázi, spravovat veškerou 

komunikaci s těmito kontakty a měl by také umožnit, aby veškeré úkony týkající se daného 

kontaktu byly uloženy do historie.[13] 

 

7) Spolehlivé a rychlé předpovědi 

Zmáčknutím jediného tlačítka mají možnost pracovníci z oddělení odbytu a na 

vedoucích pozicích získat spolehlivé a rychlé předpovědi pro budoucí rozvoj. Oprávněný 

pracovník může získat částečný nebo celkový přehled o každodenní práci odbytu.  

 

 



Bakalářská práce  Metoda CRM 

~ 20 ~ 

 

8) Komunikace mezi marketingem, odbytem a službami 

Zavedením CRM dochází ke zvyšování úrovně komunikace mezi odbytem, 

marketingem a službami. Spolupráce těchto odvětví spočívá v oboustranném využívání výhod 

 CRM. Výhody zahrnují především používání společné databáze, která obsahuje celý životní 

cyklus zákazníka. Segmentace klientů, kterou má na starost marketing, je základem pro dobře 

vykonanou práci v oddělení odbytu. Naopak pro budoucí plánování marketingových 

průzkumů využijeme informace o zákaznících získané při odbytu. [15] 

 

9) Nárůst efektivity týmové práce 

Nárůst efektivity v rámci týmů souvisí se zaváděním nových procesů a technologií 

sloučených s CRM. To vede ke zrychlení průběhu obchodních procesů a růstu efektivity 

uvnitř jednotlivých týmů. [15] 

V týmu by měl každý vykonávat takovou roli, na kterou se nejlépe hodí. Manažer 

sestavující efektivní tým by měl dobře znát jednotlivé pracovníky, aby tak mohl podle 

popisků týmových rolí vhodně obsadit dané pozice v týmu. Efektivní týmy přispívají 

k vytvoření synergie, tzn., že celek je větší než jeho jednotlivé součásti. Řízení vztahů se 

zákazníky rozlišuje dva druhy synergie: externí (synergie se zákazníkem)a interní (synergie 

v rámci vlastního týmu dodavatele). [1]  

 

10) Růst motivace pracovníků 

CRM motivuje zaměstnance tím, že díky nové technologii je upuštěno od 

nepřetržitého papírování a rozesílání e-mailů. Pracovníci jsou podporováni ve své každodenní 

činnosti, tak aby je práce bavila. Marketing je neustále informován o tom, jaké další kroky je 

třeba učinit k dosažení úspěchu. Odbyt není zatížen administrativní činností. Servis má 

k dispozici veškeré informace o zákaznících, díky tomu je možné udržovat vysokou kvalitu 

služeb. [15] 
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3. CHARAKTERISTIKA CESTOVNÍ KANCELÁ ŘE 

 

3.1  Charakteristika CK Amazonia 

Cestovní kancelář Amazonia se sídlem v Ostravě působí na českém trhu v oblasti 

cestovního ruchu od roku 1992. Oficiální název této firmy zní Eva Takosová CK Amazonia a 

jedná se o fyzickou osobu podnikající dle živnostenského zákona, která není zapsaná 

v obchodním rejstříku. CK Amazonia je pojištěna proti úpadku u pojišťovny Generalli. [18, 

19] 

Cestovní kancelář je postavena ze značné časti na osobní práci majitelky a manžela 

jakožto spolupracující osoby s minimálními náklady na mzdy a režijní výdaje. Díky tomu se 

podařilo za dobu činnosti vytvořit dostatečnou majetkovou a finanční základnu pro činnost 

kanceláře. Poněvadž sama kancelář má nízkou režii, umožňuje to rozumnou cenovou politiku 

vůči klientům. Výsledkem je meziroční růst klientů, přestože má cestovní kancelář sídlo 

v regionu s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR. 

 

Obr. 3.1: Logo CK Amazonia 

 

Zdroj: www.ckamazonia.cz 

 

Svoji činnost profiluje firma od svého zahájení do organizování vlastních zájezdů 

zajišťovaných zprvopočátku autokarovou dopravou. V roce 1993 získala prostory na pěší 

zóně v centru města Ostravy na Střelniční ulici č. 10 a v tomto období začala s organizací 

zájezdů převážně leteckou dopravou. Od roku 2009 přemístila CK Amazonia svoji 

provozovnu do ulice Nádražní 24 v Pasáži Vesmír v centru Ostravy. Tato oblast je velmi 

frekventovaným místem, poněvadž v blízkosti se nachází jak zastávka Stodolní, tak také 

přednáškový sál VŠB-TU Ostrava, a tudíž je situována na velmi dobře viditelném místě. Je 
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zde patrný i nárůst nových zákazníků, kteří právě zde poprvé zaregistrovali CK Amazonia. 

[17] 

Původním záměrem této cestovní kanceláře byla orientace na Řecko. Ten se stal 

později konkurenční výhodou oproti jiným firmám působícím v oblasti cestovního ruchu, 

poněvadž se Amazonia soustředila na oblast, kterou ostatní cestovní kanceláře a agentury 

nenabízely v takovém rozsahu. Jako jedna z mála cestovních kanceláří orientující se do 

řeckého teritoria zajišťuje CK Amazonia také pobyty na jižní Krétě, o niž zájem klientů 

neustále stoupá. Od roku 2005 se CK Amazonia začala orientovat na exotiku, poněvadž její 

jednostranné zaměření nedokázalo obstát v konkurenci s ostatními firmami působícími také 

v oblasti cestovního ruchu. Tento krok se postupem času ukázal jako velmi dobrý strategický 

tah také proto, že poptávka po exotických oblastech byla vysoká a v této oblasti nepůsobilo 

mnoho firem, které by se soustředily na tuto oblast podnikání. V současné době tvoří prodej 

exotických zájezdů 60% celkového obratu firmy. V následující tabulce jsou uvedeny výše 

obratů CK Amazonia v jednotlivých letech spolu s počtem klientů. 

 

       Tab. 3.1:  Výše obratu za prodej exotických zájezdů 

Rok Výše obratu v mil. Kč Počet klientů 

2006 13 056 000 253 

2007 20 383 000 452 

2008 19 923 000 371 

2009 8 125 000 158 

        Zdroj: interní zdroje CK Amazonia 

 

V posledních letech cestovní kancelář upustila od snahy o trvalé zvyšování počtu 

klientů a zaměřila se na zdokonalování a zkvalitňování služeb. To se projevilo kladně na 

spokojenosti zákazníků a na velkém počtu klientů, kteří se opakovaně zúčastňují zájezdů do 

různých destinací. Současný rozsah 1000 – 1300 zákazníků je již velmi dobře zvládnutý, jak 

po stránce přepravy, tak i organizace samotného pobytu. Problémy jsou řešeny rychle ke 

spokojenosti klientů. 
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Cílem společnosti Amazonia není prodat co nejvíce zájezdů, nýbrž uspokojit přání 

svých klientů zájezdem ušitým na míru zákazníkovi. Proto také, co se týče zájezdů, vybírá 

CK Amazonia pečlivě lokality, hotely, ale i zahraniční partnery. Společnost se plně soustředí 

na pasivní cestovní ruch (tzn. výjezdy českých turistů do zahraničí). 

Firma dosáhla svého stabilního postavení na vymezeném segmentu trhu výjezdové 

turistiky se specializací na Řecko a exotické oblasti. Má vytvořenou dobrou pověst u klientů i 

obchodních partnerů. Neusiluje o rychlou expanzi, ale pečlivě zabezpečuje své služby 

v rozsahu, který jí zajišťuje minimální rizika a optimální finanční výnos a schopnost pružné 

reakce na požadavky zákazníků. Osobní řízení firmy majiteli a dokonalá znalost problematiky 

i prostředí umožňuje dosahovat vysokou kvalitu služeb, předcházet problémům, a pokud již 

vzniknou, rychle je řešit. V roce 2006 se stala CK Amazonia nejlepším prodejcem letenek 

společnosti Qatar Airways.  

 

 

3.2  Marketingový mix v CK Amazonia 

Pro každou společnost pracující v oblasti cestovního ruchu je velmi důležité rozpoznat 

potřeby a přání zákazníků. K tomuto účelu nám slouží marketingový mix, který byl definován 

jako soubor marketingových nástrojů, jež používají firmy k dosažení svých marketingových 

cílů. McCarthy dělí tyto nástroje do čtyř širších skupin, kterým říká 4P marketingu. [4]  

� Product – výrobek popřípadě služba 

� Price – cena  

� Place - místo  

� Promotion – propagace  

Jednotlivé marketingové proměnné pod každým P jsou ukázány na obr. 3.2. 

Rozhodnutí v tomto marketingovém mixu je třeba učinit tak, aby ovlivňovala obchodní cesty i 

konečné spotřebitele. 
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Obr. č. 3.2: Složky marketingového mixu 

 

Zdroj: KOTLER P.; KELLER K. L Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 792 s. 

ISBN 978-80-247-1359. 

 

Každá společnost si může sestavit odlišný marketingový mix, který jí umožňuje získat 

výhodu nad konkurenty na trhu. V krátkém období může firma měnit své ceny, počet 

zaměstnanců nebo výdaje na reklamu. Vývoj nových produktů nebo změna distribučních cest 

je přitom možná jen dlouhodobě. Z tohoto důvodu firmy provádějí raději menší množství 

krátkodobých změn marketingového mixu. [6] 

 

3.2.1  Produkt 

Hlavním produktem CK Amazonia je zájezd, který představuje balíček různých služeb 

cestovního ruchu. CK Amazonia nabízí svým klientům široké spektrum zájezdů, mezi které 

patří klasické pobytové zájezdy k moři, zájezdy do exotických destinací, poznávací zájezdy, 

zájezdy s golfovou tématikou a kurzy tropické medicíny.  
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Produkt CK Amazonia se skládá z několika částí, mezi které zahrnujeme zejména: 

Ubytování a stravování –  CK Amazonia nabízí ubytování ve 129 letoviscích, kde si 

mohou klienti vybrat z nabídky 340 hotelů, které jsou určeny zákazníkům cestujícím do 

exotických destinací a orientují se především na movitého zákazníka. Pouze klienti cestující 

do Řecka si mohou vybrat také z nabídky moderních studií a apartmánů. U stravování mají 

zákazníci na výběr z plné penze, dále all inclusive, které většinou probíhá formou bufetu a je 

zde zahrnuta snídaně, oběd a večeře, lehké občerstvení během dne a v ceně jsou i místní 

alkoholické i nealkoholické nápoje, dále pak polopenze, popřípadě vlastního stravování.  

Doprava – všechny zájezdy pořádané CK Amazonia jsou zajišťovány leteckou 

dopravou s odlety z Prahy, Ostravy, Vídně, Mnichova či Frankfurtu. Klienti si mohou vybrat 

z řady leteckých společností dle jejich kvality. Leteckým společnostem jsou udělovány 

hvězdičky od 1* do 5*, hodnocení je podobné jako u hotelů. Je zde také možnost individuální 

dopravy, kdy si zákazníci zajišťují dopravu sami vlastními dopravními prostředky.  

Služby delegáta – pokud není jinak uvedeno, jsou služby průvodce-delegáta součástí 

zájezdu. Delegát může být zaměstnáván jak samotnou společností, tak současně může být 

zaměstnáván zahraničním smluvním partnerem CK Amazonia. Tyto služby spočívají 

v asistenci při příjezdu, odjezdu a mimořádných událostech, nepřetržité informační činnosti, 

rezervování fakultativních výletů, možnosti poukázat na závady služeb CK Amazonia a 

požadavku na jejich odstranění. CK nabízí také klientům s jazykovou bariérou česky hovořící 

delegáty na Maledivách, Srí Lance, v Thajsku a Dominikánské republice. 

Služby na místě – tyto služby se sjednávají s místním dodavatelem a slouží především 

k vyplnění volného času na dovolené. Většinou nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, ale je možné 

si je za příplatek objednat. CK Amazonia nabízí možnost fakultativních výletů po okolí, 

animačních programů a pořádání společenských a tematických akcí. Dále klienti CK mohou 

využít služeb půjčoven kol, skútrů nebo automobilů. Pro sportovně orientované klienty se 

nabízí škola windsurfingu, kurzy potápění, posilovna, tenis, pétanque, kanoe, plachtění nebo 

golf. 
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3.2.2 Cena 

Ceny zájezdu pořádaných cestovní kanceláří Amazonia jsou smluvními cenami 

sjednanými písemnou dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. Orientační ceny jsou 

uvedeny v ceníku katalogu cestovní kanceláře. Závazná a dohodnutá cena je uvedena 

v cestovní smlouvě. Cena nesmí být zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu, jinak je 

CK povinna zaplatit rozdíl v ceně zájezdu. CK Amazonia poskytuje svým klientům i řadu 

slev určených pro různé typy segmentů, které jsou zobrazeny v tab. 3.2. 

 

Tab. č. 3.2: Slevy nabízené CK Amazonia 

Typ slevy Podmínky pro získání Výše slevy v % nebo v 
Kč 

Vánoční sleva zakoupení do 23.12.2009  
zaplacení zálohy 2000 Kč 

12 % 

Sleva za včasný nákup zakoupení do 31.1.2009   9 % 

Jarní sleva zakoupení slevy od 1.2.2009 do 
31.3.2009 

9 % 

Dítě zdarma v doprovodu 2 dospělých osob  100 % 

Sleva pro seniory nad 60 
let 

termíny květen-červen,  září-říjen pro 2 osoby: 2 200 Kč 

Sleva pro novomanžele 9 měsíců po uzavření sňatku, při 
nákupu v CK Amazonia 

pro 2 osoby: 2 200 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.3  Distribuce 

 K distribuci svých produktů využívá CK Amazonia jak přímý prodej v CK, tak 

cestovní agentury, které prodávají její zájezdy prostřednictvím svých webových stránek. 

Distribuce prostřednictvím přímého prodeje má tu výhodu, že CK nemusí platit provizi 

cestovním agenturám za zprostředkování zájezdu.  

Skrze internetové stránky CK je možné objednávat zájezdy pomocí rezervačního 

online systému, který aktualizuje každou hodinu aktuální nabídky last minute. Na 



Bakalářská práce  Marketingový mix CK Amazonia 

~ 27 ~ 

 

internetových stránkách CK Amazonia je taktéž umístěn software pro vyhledávání zájezdů 

podle různých kritérií. Z tohoto důvodu není CK vázána na stanovené termíny zájezdů, ale je 

schopna sestavit zájezd podle přání zákazníka. CK Amazonia spolupracuje celkově se 350 

agenturami rozmístěnými po celé ČR. Nejvíce zájezdů do exotických destinací prodají skrze 

své internetové servery cestovní agentury Invia, Nettravel, Etravel a Zájezdy.cz, jak je patrné 

z grafu 3.3.  Přímý prodej v CK tvoří pouze 12 % podíl. 

 

Graf č. 3.1: Prodej exotických zájezdů v CK Amazonii 

 

Zdroj: Interní zdroje CK Amazonia 

 

3.2.4  Propagace 

V současné době používá CK Amazonia ke své propagaci katalogy a internetové 

stránky. Katalogy jsou dvojího typu, a to se zaměřením na Řecko a na exotické destinace. 

Z médií využívala CK Amazonia v minulosti ostravské rádio Orion a dále se prezentovala 

v denících Blesk a Právo. Zavedením nových internetových stránek a spolu s nimi online 

rezervačního systému vznikla potřeba propagace na internetu, z tohoto důvodu se CK 

rozhodla prezentovat prostřednictvím reklamy na internetovém portále seznam.cz. 

CK Amazonia se propaguje i prostřednictvím sponzoringu. Mezi společenské akce, 

které sponzorovala, patří Missis České republiky, kde věnovala jednu z hlavních cen. 

Zákazníci CK dostávají také dárkové předměty, jako propisky, manikúru, trička apod.   
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4. PRAKTICKÁ APLIKACE 

 

Proces marketingového výzkumu se skládá ze dvou etap, které na sebe logicky 

navazují. První etapa se nazývá přípravná fáze a je charakteristická tím, že zde definujeme 

problém a cíle výzkumu. Druhá fáze realizace výzkumu má za úkol sběr údajů, jejich 

následné zpracování, analýzu až po závěrečnou interpretaci výsledků výzkumu a sepsání 

závěrečné zprávy.  

4.1  Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému výzkumu 

V dnešní době je velmi důležité, aby firmy neustále sledovaly potřeby a přání svých 

zákazníků, zejména jedná-li se o firmy podnikající v oblasti služeb. Stálí klienti přinášejí 

firmě stabilní příjmy, doporučují danou společnost svým známým a tím získávají pro 

společnost nové zákazníky. Společnost musí ovšem vyvíjet značné úsilí na udržení stálých 

zákazníků. Toho může dosáhnout jen tehdy, začne-li se zabývat změnami v potřebách a 

přáních svých klientů a bude se snažit o zkvalitnění svých služeb. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla zjistit spokojenost zákazníků s nabízenými službami CK Amazonia i se samotnou 

CK.  

 

4.1.2   Definování cíle výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jak jsou klienti CK Amazonia spokojeni se 

službami dané cestovní kanceláře. Zaměřovala jsem se na klienty, kteří alespoň jednou 

navštívili s CK Amazonia některou z exotických destinací. Při zkoumání jsem se snažila 

v dotazníku sestavit otázky tak, aby každá měla určitou vypovídací hodnotu. Otázky 

zjišťovaly způsob objednávání dovolené, preferované exotické destinace, hodnocení kvality 

doprovodných služeb a celkového přístupu CK Amazonia ke klientům. Soustředila jsem se 

také na vyhledávané doplňkové aktivity na dovolené, hodnocení kvality informací v katalogu 

a na webových stránkách, reklamace služeb CK Amazonia a v neposlední řadě i na částku 

investovanou do dovolené. 
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4.2  Realizační fáze 

4.2.1  Výzkum 

Pro sběr dat jsem si zvolila metodu elektronického dotazování, která je založena na 

využití internetu. Potřebné informace pak zjišťujeme prostřednictvím dotazníků v emailech. 

Největší výhodou oproti klasickému dotazování je nízká časová a finanční náročnost. Díky 

tomu, že všechna data jsou v elektronické podobě, je pak i jejich zpracování rychlejší a 

jednodušší. Tento typ dotazování má tu výhodu, že nepotřebuje tazatele a tím není možné 

ovlivňovat respondenta. K nevýhodám patří především strach ze zneužití odpovědí 

v elektronické podobě a s tím spojena nízká návratnost dotazníků. 

Pro potřeby marketingového výzkumu jsem si sestavila následující hypotézy: 

� hypotéza č. 1 – pro více jak 50% klientů je rozhodujícím faktorem při výběru 

dovolené lokalita a čistota prostředí 

� podhypotéza č. 1 – jednotlivým kritériím u hodnocení kvality doprovodných služeb 

byla přiřazena průměrná známka 2,0 

� hypotéza č. 2 – více než 75% respondentů je se službami CK Amazonia velmi 

spokojeno 

� podhypotéza č. 2 – maximálně 10% respondentů reklamovalo služby CK Amazonia 

 

Na základě stanovených hypotéz byl sestaven dotazník, který se skládá ze dvanácti 

anketových otázek a tří identifikačních otázek. Před samotným rozesíláním dotazníků byla 

v období od 23.2.2009 do 6.3.2009 provedena přímo s klienty CK Amazonia tzv. pilotáž, což 

je testování kvality dotazníků na malém vzorku dotazovaných. Na základě pilotáže byla 

objevena chyba ve stylizaci a formulování otázky č. 2, které respondenti porozuměli jinak, 

než bylo potřeba. Sběr dat proběhl v období od 9.3.2009 do 27.3.2009. Dotazník byl rozeslán 

každému klientovi zvlášť, aby se tak zvýšila jejich návratnost. Kvůli ochraně před zneužitím 

osobních údajů byly dotazníky rozesílány jménem CK Amazonia.  

Pro tento výzkum byla na návrh vedení CK Amazonia zřízena speciální e-mailová 

adresa. Elektronické adresy jednotlivých klientů byly získány z cestovních smluv. Na jedné 

cestovní smlouvě může být uvedeno až sedm zákazníků, ale celá smlouva je napsána na 

jednoho z těchto klientů, který zde uvádí své kontaktní údaje včetně e-mailové adresy. 



Bakalářská práce  Realizační fáze výzkumu 

~ 30 ~ 

 

Z tohoto důvodu nebylo možné kontaktovat všechny klienty, kteří alespoň jedenkrát letěli 

s CK Amazonia do některé z nabízených exotických destinací. Celkově bylo rozesláno 365 

dotazníků. Vyplněných se vrátilo 97, avšak ke zpracování bylo vhodných pouze 71 

dotazníků., což představuje 19,5% z celkového počtu. V patnácti případech se také stalo, že 

klienti do přílohy zapomněli vložit vyplněný dotazník.  

 

4.2.2  Struktura výb ěrového souboru 

Marketingového výzkumu spokojenosti se zúčastnilo celkem 71 respondentů, z toho 

36 žen a 35 mužů. Díky téměř vyrovnanému počtu respondentů podle pohlaví mohly být 

přesněji srovnány rozdíly mezi pohlavími ve vyhodnocování jednotlivých otázek.  

Respondenti byli rozděleni i podle věku do čtyř věkových skupin. Nejméně početnou 

skupinu tvořili respondenti ve věku 18-30 let, kterých bylo 15 (21,1%). Naopak nejpočetnější 

skupinu představovali respondenti ve věku 31-45 let, kterou reprezentovalo 30 dotazovaných 

(42,3%). Kvůli malému počtu respondentů ve věkové skupině nad 65 let jsem se rozhodla tuto 

skupinu spojit s věkovou skupinou 46-65 let. Celkově tedy tato skupina zastupuje 26 

respondentů (36,6%). 

 

           Graf č. 4.1: Věk respondentů 

 

                          Zdroj: Marketingový výzkum 

 

Respondenti byli rozděleni také podle sociálního statutu do čtyř skupin, a to na 

studenty, pracující, nezaměstnané a důchodce. Vzhledem k zanedbatelnému počtu 

respondentů v posledních třech skupinách byli tito sloučeni do skupiny „ostatní“, kterou 
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tvořilo celkově 7 respondentů (9,9%). Věkovou skupinu pracující zastupuje 64 respondentů 

(90,1%).  

 

Graf č. 4.2: Sociální statut respondentů 

 

        Zdroj: Marketingový výzkum 

 

4.2.3  Zpracování shromážděných údajů 

Získané údaje byly zpracovány na PC  pomocí programů Microsoft Word a Excel. 

Vytvořením datové matice jsem pomocí statistických funkcí vyhodnotila jednotlivé otázky. 

Shromážděné údaje jsem pak zapsala do tabulek a následně znázornila pomocí grafů v MS 

Excel. 
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5. VÝSLEDKY M ĚŘENÍ 

 

Výsledky z marketingového výzkumu zahrnují jak celkové vyhodnocení všech 

respondentů, tak také hodnocení respondentů z hlediska jednotlivých identifikačních skupin.  

Cílem této kapitoly je co nejpřesněji interpretovat získané výsledky na jednotlivé otázky 

z dotazníku na základě slovního a grafického vyjádření a také zjistit správnost stanovených 

hypotéz. 

5.1 Analýza výsledků jednotlivých otázek zabývajících se 

spokojeností s CK Amazonia 

 

5.1.1    Možnosti získání informací o CK Amazonia 

V první otázce jsem zkoumala, jak se respondenti dozvěděli o CK Amazonia. Na 

výběr bylo z pěti možností, a to pomocí internetu, reklamy v tisku, reklamy v rádiu, od 

známých a přátel nebo od odprodávajících agentur. Respondenti mohli zatrhnout i více 

možností. Z celkového počtu 71 respondentů zatrhlo internet 46 respondentů, což zahrnovalo 

65% dotázaných. Spolu s internetem byla v šesti případech označena pátá možnost, 

odprodávající agentury. Z třídění druhého stupně podle pohlaví vyplynulo, že největší počet 

respondentů 71%, které tvořili muži, se dozvědělo o CK Amazonia prostřednictvím internetu. 

Graf č. 5.1: Získání informací o CK Amazonia 

 

Zdroj: Marketingový výzkum 
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5.1.2    Kritéria ovlivňující výběr dovolené 

U druhé otázky měli respondenti ohodnotit jednotlivá kritéria ve škále od 1 do 5 podle 

významnosti, kde 1 je nejvíc významné a 5 nejméně významné kritérium. Respondenti si 

mohli vybrat z pěti kritérií, kterými byly cena zájezdu, předchozí zkušenosti s CK, lokalita a 

čistota prostředí, typ ubytování a typ stravování. Kritérium lokalita a čistota prostředí bylo na 

přání vedení CK Amazonia sloučeno, jelikož klienti hodnotili navštívené exotické destinace, 

u kterých je kvalita tohoto faktoru velmi vysoká. I přes provedenou pilotáž se mi stalo, že 

někteří respondenti uvedli u dvou až třech kritérií stejné známky. 

Při výběru dovolené hrál nejdůležitější roli faktor lokalita a čistota prostředí, který 

označilo známkou jedna 38 klientů, což představuje 54% z celkového počtu všech 

respondentů. Tímto výsledkem jsem si ověřila první hypotézu, která tvrdila, že pro více jak 

50% klientů je rozhodujícím faktorem při výběru dovolené lokalita a čistota prostředí. Za 

nejméně důležité kritérium označili respondenti typ ubytování, které hodnotilo známkou pět 

26 dotázaných (37%). Cenu zájezdu zvolilo na prvním místě 16 respondentů, tedy 22,5% 

dotázaných. Přehled průměrných známek jednotlivých faktorů je znázorněn na obr. 5.2. 

 

Graf č. 5.2: Průměrné známky kritérií ovliv ňující výběr dovolené 

 

Zdroj: Marketingový výzkum 

 

Z třídění druhého druhu podle pohlaví vyplynulo, že pro ženy i muže je 

nejvýznamnějším faktorem při výběru dovolené lokalita a čistota prostředí, kterou uvedlo u 
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obou kategorií 19 respondentů, tzn. u mužů to odpovídá 54% z celkového počtu 35 

dotazovaných a u žen 53% z 36 respondentů.  

Podle výsledku třídění druhého stupně na základě věkové skupiny v rozmezí 46-65 

let, kde díky nízkému počtu byli zařazeni i respondenti nad 65 let, hrála nejvýznamnější roli 

opět lokalita a čistota prostředí, kterou ohodnotilo známkou jedna 42,3% respondentů, a hned 

za tímto faktorem se umístila cena zájezdu, kterou ocenilo jako nejdůležitější kritérium 38,5% 

dotazovaných. Respondenty ve věkové kategorii 31-45 let ovlivní z uvedených faktorů 

nejvíce lokalita a čistota prostředí, typ ubytování a předchozí zkušenosti s CK. 

 

5.1.3    Preferovaný typ zájezdu podle zákazníků CK Amazonia 

V další otázce jsem zjišťovala, zda respondenti nakupují spíše pobytové, nebo 

poznávací zájezdy. Výsledky byly téměř u všech respondentů shodné, jelikož pouze 3 

respondenti (4,23%) uvedli, že více upřednostňují poznávací zájezdy. Pobytové zájezdy 

zvolilo 68 respondentů, kteří představovali 95,77% všech dotazovaných.  

 

   Graf č. 5.3: Upřednostňovaný typ zájezdu 

 

       Zdroj: Marketingový výzkum 

 

5.1.4    Nejvýhodnější způsob objednávání dovolené 

V této otázce jsem se zabývala zkoumáním nejvýhodnějšího způsobu objednávání pro 

klienty CK Amazonia. Respondenti volili mezi způsobem objednávání osobním, telefonickým 
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a za pomoci internetu. Z průzkumu jsem zjistila, že 34 respondentů (47,9%) upřednostňuje 

objednávání zájezdů prostřednictvím internetu. Zajímavé bylo zjištění, že zbylým 30 

respondentům (42,3%) by vyhovovala raději osobní forma objednávání. Způsob objednávání 

po telefonu tak vyhovuje pouze 7 respondentům (9,8%).  

Třídění druhého druhu z hlediska pohlaví ukázalo, že 42,9 % mužů a 41,7% žen by 

raději objednávalo svoji dovolenou osobně. I přes toto zjištění by nakupovalo 51,4% mužů a 

44,4% žen svoji dovolenou prostřednictvím internetu. Porovnáme-li dané hodnoty, zjistíme, 

že rozdíly v preferovaných způsobech objednávání jak u mužů, tak u žen jsou velmi nepatrné. 

Z hlediska věkových kategorií jsem došla ke zjištění, že 53,8% respondentů ve věku 

46-65 let by kupovalo některou z exotických dovolených raději formou osobního objednání. 

Naopak u věkové kategorie od 31-45 let se pro stejný způsob objednávání rozhodlo pouze 

33,3%. Tato skupina upřednostňuje raději koupi zájezdu prostřednictvím internetu, kde by 

tento způsob volilo 53,3% respondentů. Z patnácti dotazovaných respondentů ve věku od 18-

30 let by 9 dotazovaných (60%) zvolilo internet, zbylých 6 respondentů (40%) osobní způsob 

objednávání. 

 

Graf č. 5.4: Způsob objednávání dovolené 

 

               Zdroj: Marketingový výzkum 
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5.1.5    Preferované exotické destinace  

Účelem této otázky bylo zjistit, kterou destinaci by klienti CK Amazonia rádi 

navštívili. Z tohoto důvodu byla tato otázka sestavena jako otevřená, aby tak nemohli být 

klienti ovlivněni předem vybranými lokalitami.  

Mezi lokalitami, které označilo nejvíc respondentů (9,9%), patřilo Mexiko a Thajsko. 

Další významnou lokalitou, kterou by dotazovaní v budoucnu rádi navštívili, je Mauritius, na 

kterém se shodlo šest klientů (8,5%) CK Amazonia.  Souostroví Bora Bora spolu s ostrovy 

Bali a Kuba získaly každý po pěti hlasech, což představuje 7% z celkového počtu 

respondentů. Naopak velmi populární souostroví jako Hawai a Seychelly byly hodnoceny 

pouze třemi hlasy (4,2%), vykazují tím tedy klesající tendenci ze strany zákazníků. K nově 

objevovaným destinacím tak patří Jižní Korea, Vietnam, Kapverdské ostrovy, Namibie nebo 

ostrov Svaté Heleny.  

Třídění druhého stupně podle pohlaví ukázalo rozdíly zvláště u dvou destinací, a to 

souostrovím Bora Bora a Indonésií. Na první zmíněné destinaci se shodlo 5 respondentů, 

přitom ve všech pěti případech se jednalo o ženy.  Do Indonésie by se podívali 4 dotazovaní a 

ze třídění druhého stupně vyplynulo, že jde o muže především ve věkové kategorii 46-65 let. 

Mezi porovnané destinace patřilo také Mexiko, Thajsko a Mauritius. Výsledky výzkumu byly 

téměř vyrovnané u destinace Mauritius. Naopak jak je poznat z grafu 5.5, větší procento mužů 

upřednostňuje velmi oblíbený turistický cíl Thajsko před Mexikem. Ženy by raději zavítaly 

do Mexika a pro Thajsko by se rozhodla pouze 8,3% dotazovaných.   

 

Graf č. 5.5: Exotické destinace preferované dle pohlaví 

 

Zdroj: Marketingový výzkum 
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5.1.6    Spokojenost respondentů s kvalitou doprovodných služeb 

Tato otázka měla za úkol vyhodnotit kvalitu doprovodných služeb CK Amazonia. 

Respondenti hodnotili jednotlivé služby podle toho, jak s nimi byli na dovolené spokojeni od 

1 do 5 (1 – vysoká kvalita služeb, 5 – nízká kvalita služeb).  Prostřednictvím této otázky jsem 

si ověřovala podhypotézu č. 1, která tvrdila, že jednotlivým kritériím u hodnocení služeb byla 

přiřazena průměrná známka 2. Tato podhypotéza se mi nepotvrdila, protože průměrná známka 

všech hodnocených faktorů je 1,48, jak je viditelné z grafu 5.6. Největší propad přitom 

zaznamenala kvalita doprovodného programu, která byla ohodnocena známkou 1,96 a kde se 

také v mnoha případech stalo, že respondenti tento faktor při hodnocení přeskočili.  

Nejvíce byli dotazovaní spokojeni s umístěním hotelu, které dostalo průměrnou 

známku 1,21. Úroveň stravování spolu s čistotou pláží a moře získali průměrnou známku 1,3, 

což vykazuje opravdu vysokou spokojenost zákazníků CK Amazonia s hlavními kritérii 

ovlivňujícími výběr dovolené. Velmi podobné hodnocení se vyskytlo u faktorů úroveň 

ubytování a dostupnost služeb, které obdržely od respondentů průměrnou známku 1,4.  Na 

druhé straně získalo druhé nejhorší hodnocení kritérium služby delegáta, neboť dostalo 

průměrnou známku 1,76. 

 

      Graf č. 5.6: Hodnocení kvality doprovodných služeb 

 

Zdroj: Marketingový výzkum 
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5.1.7    Názor respondentů na CK Amazonia 

Jednou z další otázek byla i otázka, která se zaměřovala na dva prvky marketingového 

mixu, lidé a propagace. Zejména se jednalo o faktory jako celkový dojem CK, vystupování 

zaměstnanců a jejich přístup k zákazníkům, rozsah a kvalita služeb, webové stránky, 

poskytnuté informace a úroveň znalosti v poskytující CK nebo cestovní agentuře.  

Známku 2 pro hodnocení webových stránek zvolilo 32 respondentů, což 

v procentuálním vyjádření odpovídá 45% všech dotazovaných. Známku 1 navrhlo 29,6% 

respondentů a velmi zajímavé je zjištění, že 15,5% dotazovaných přiřadilo tomuto kritériu 

známku 3.  

Jak je patrné z grafu 5.7, nejlépe ohodnocenými faktory bylo vystupování 

zaměstnanců a celkový dojem CK. Oběma těmto faktorům byla přiřazena v pořadí průměrná 

známka 1,16 a 1,17. Velmi vysoké průměrné známky získaly i faktory přístup k zákazníkům 

(1,2) a úroveň znalosti v CK nebo cestovní agentuře (1,27). Mezi nejhůře hodnocené faktory 

se zařadila obzvlášť prezentace CK formou webových stránek, která obdržela průměrnou 

známku 1,92.  

Z třídění druhého stupně vyplynulo, že respondenti ve věkové skupině 18-30 let 

hodnotili webové stránky průměrnou známkou 1,33, což je velmi vysoké hodnocení ve 

srovnání s dotazovanými ve věkové kategorii 31-45 let, kteří stejnému faktoru přiřadili 

známku 2,17.  

       Graf č. 5.7: Hodnocení CK Amazonia 

 

Zdroj: Marketingový výzkum 
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5.1.8    Doplňkové aktivity preferované respondenty 

V pořadí osmá otázka měla za úkol stanovit, jaké doplňkové aktivity upřednostňují 

respondenti na dovolené. Respondenti vybírali z několika typů aktivit, přičemž mohli uvést i 

jiný typ aktivity, kterému byla vyhrazena samostatná varianta. Tato otázka byla sestavena tak, 

že respondenti mohli zvolit i více typů vyhledávaných aktivit na dovolené.  

Z hodnocení vyplynulo, že nejvíce dotazovaných jezdí na dovolené zejména za 

kulturou dané země (43,7% respondentů), kterou nejvíce volily ženy, a to v procentuálním 

vyjádření představuje 52,8% . Druhou nejvyhledávanější doplňkovou aktivitou je turistika, jež 

si vybralo 31% a kterou zejména upřednostňovali muži. V šestnácti případech se respondenti 

shodli na sportu a nakupování, přitom v obou těchto aktivitách měly větší zastoupení ženy.  

V poslední variantě odpovědi „jiné“ dotazovaní nejčastěji uvedli relaxaci. 

Třídění druhého stupně rovněž ukázalo, že respondenti ve věkové kategorii 18-30 let 

vyhledávají na dovolené nejčastěji sport a nakupování. Naopak dotazovaní starší 46 let 

upřednostňují raději kulturu. U respondentů ve věku 31-45 let převažuje taktéž kultura, ale jak 

je zřejmé z grafu 5.8, nejsou zde takové rozdíly jako u předchozí skupiny.  

 

     Graf č. 5.8: Vyhledávané doplňkové aktivity na dovolené dle věku 

 

Zdroj: Marketingový výzkum 
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5.1.9    Částka investovaná jednotlivými respondenty do dovolené 

Prostřednictví této otázky jsem zjišťovala, jakou částku na osobu dotazovaní investují 

do dovolené. Jelikož je výzkum zaměřen na exotické destinace, pohybovaly se i částky 

v desítkách tisíc korun. Z výzkumu vyšlo, že 42,3% z celkového počtu respondentů si vybírá 

dovolenou v částce nad 50 000 Kč. Nejvíce respondentů (32,4%) zatrhlo částku 50 001 - 

80 000 Kč. Téměř stejná procenta získaly dovolené do 35 000 (28,2%) a od 35 001 – 50 000 

Kč (29,6%). Pouze sedm klientů si vybírá zájezd nad 80 000 Kč.  

Třídění druhého druhu podle sociálního statutu mi potvrdilo pořadí částek, které mi 

vyšlo z primárního třídění, jak je vidět na obr. 5.9. Díky vysokým nákladům na exotickou 

dovolenou představuje největší podíl, a to 90,1%, skupina pracujících.  

 

     Graf č. 5.9: Částka na dovolenou investovaná do dovolené dle sociálního statutu 

 

          Zdroj: Marketingový výzkum 

5.1.10 Vyhodnocení informací v katalogu a na webových stránkách 

V následující otázce mě zajímalo, jestli se respondenti domnívají, že informace 

v katalogu a na webových stránkách jsou pro ně dostačující. Jak potvrzuje graf 5.10, pouze 

18,3% dotazovaných je přesvědčeno, že informace v katalogu a na webových stránkách jsou 

nedostačující.  

Na základě sekundárního třídění bylo nejlepší hodnocení zjištěno u věkové skupiny 18 

až 30 let, ve které všichni dotazovaní uvedli, že dané informace jsou pro ně dostačující. 

V dalších dvou věkových kategorií byly výsledky velmi podobné, z informovaností nebylo 
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spokojeno u každé skupiny vždy 6 nebo 7 respondentů. Celkově byli muži více spokojeni než 

ženy. 

 

Graf č. 5.10: Hodnocení kvality informací v katalogu a na webových stránkách 

 

Zdroj: Marketingový výzkum 

 

5.1.11 Celková spokojenost respondentů se službami CK Amazonia 

U předposlední otázky jsem se zabývala celkovou spokojeností klientů CK Amazonia, 

přičemž na výběr bylo ze čtyř variant, z toho u odpovědi velmi nespokojen měli respondenti 

uvést i důvod. Druhá stanovená hypotéza předpokládala, že více než 75% respondentů je se 

službami CK Amazonia velmi spokojeno.  

Jelikož celkové hodnocení této otázky bylo velmi pozitivní, potvrdila se mi i 

vymezená hypotéza, poněvadž odpověď „velmi spokojeni“ zvolilo 81,7% všech 

dotazovaných.  

Třídění druhého stupně podle pohlaví ukázalo, že odpovědi jak u mužů, tak u žen byly 

velmi podobné, přesto jsou zde znatelné nepatrné rozdíly u odpovědí, jak je zřejmé z grafu 

5.11. 
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Graf č. 5.11: Spokojenost se službami CK Amazonia  

 

Zdroj: Marketingový výzkum 

 

5.1.12 Reklamace služeb nabízených CK Amazonia 

Poslední otázka měla návaznost na otázku předchozí a jejím cílem bylo zjistit, kolik 

procent respondentů reklamovalo poskytované služby CK Amazonia. Zároveň jsem si zde 

ověřovala poslední vymezenou podhypotézu, která předpokládala, že maximálně 10% 

respondentů reklamovalo některou ze služeb CK Amazonia.  

Odpověď „ano“ zvolili pouze dva respondenti (2,8%), kterými byli muž a žena, oba 

pracující ve věku 31 až 45 let. Z tohoto důvodu se mi potvrdila poslední stanovená 

podhypotéza, protože celých 97,2% respondentů nemělo zapotřebí reklamovat služby CK 

Amazonia. 

 

Graf č. 5.12: Reklamace služeb CK Amazonia 

 

Zdroj: Marketingový výzkum 
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

V této kapitole jsou formulovány na základě provedeného výzkumu návrhy a 

doporučení pro CK Amazonia. Uvedené návrhy a doporučení by měly firmě pomoci dostat se 

více do povědomí zákazníků a získat tak lepší postavení na trhu cestovního ruchu.  

Pevně věřím, že alespoň některé mé návrhy přispějí ke zvýšení spokojenosti klientů 

CK Amazonia a pomohou cestovní kanceláři k vybudování efektivní strategie, která může 

přispět manažerům ke zkvalitnění propagace CK, jejich služeb, vztahů se zákazníky, 

distribuce a cenové tvorby.  

CK Amazonia se v roce 2005 začala jako jedna z prvních cestovních kanceláří 

orientovat na exotiku. I přesto, že tato společnost má ve své nabídce přes 40 exotických zemí, 

navrhuji CK Amazonii rozšířit nabídku o další exotické země. Z průzkumu vyplynulo, že 

nejvíce respondentů se shodlo na tom, že by v budoucnu rádi navštívili Mexiko, které 

najdeme v katalogu CK Amazonia, přesto na internetových stránkách není mezi ostatními 

lokalitami uvedeno. K velmi často zmiňovaným lokalitám dále patřily Kapverdské ostrovy, 

Jižní Korea, Namibie, ostrov Svaté Heleny a Hawai, které naopak v nabídce CK Amazonia 

nejsou zahrnuty. Další mé doporučení se vztahuje na spolupráci se zahraničními partnery. 

Cestovní agentury v Německu a Rakousku nabízejí levnější zájezdy než agentury v ČR, proto 

navrhuji uzavřít s těmito agenturami smlouvy na prodej jejich zájezdů. Je to výhodné i z toho 

důvodu, že dojde k rozšíření služeb jak u tuzemské CK, tak u zahraničního partnera, a tudíž 

z tohoto partnerství budou obě strany profitovat. 

První stanovená hypotéza, která předpokládala, že pro více jak 50% respondentů je 

rozhodujícím faktorem při výběru dovolené lokalita a čistota prostředí, byla potvrzena. 

Provedený výzkum ukázal, že pro klienty hrál nejdůležitější roli právě faktor lokalita a čistota 

prostředí, které označilo známkou jedna 54% respondentů. Za nejméně důležité kritérium 

označili klienti CK typ stravování, které hodnotilo známkou pět 37% dotázaných. Cena 

zájezdu byla stanovena za třetí nejvýznamnější kritérium při výběru dovolené s průměrnou 

známkou 3,18.  

Dalším hodnotícím prvkem byla spokojenost respondentů s kvalitou doprovodných 

služeb. Zároveň zde byla ověřována první vymezená podhypotéza, která předpokládala, že 
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jednotlivým kritériím u hodnocení kvality doprovodných služeb byla přiřazena průměrná 

známka 2,0. Tato podhypotéza byla vyvrácena, jelikož klienti hodnotili služby velmi 

pozitivně s průměrnou známkou 1,48. Velmi vysoká spokojenost převládala u 

kritérií umístění hotelu, úroveň stravování a čistota pláží a moře. Úroveň ubytování získala 

také velmi vysokou známku 1,41, přesto několik klientů uvedlo jako důvod jejich 

nespokojenosti příliš hlučnou klimatizaci. Na druhé straně negativně respondenti hodnotili 

služby delegáta a doprovodný program. Nabídku CK Amazonia bych proto obohatila o 

zveřejnění fakultativních výletů u každé jednotlivé destinace přímo na webových stránkách a 

v katalozích společnosti. Do doprovodného programu by také měly být zahrnuty tematické 

večery, ve kterých by rekreantům byly prezentovány kulturní zvyky a tradice dané země, ať 

už formou tance či poslechu hudby. Velký důraz by měl být zejména kladen na výběr a 

školení delegátů, protože se v několika případech stalo, že respondenti uvedli velmi negativní 

postoj vůči těmto pracovníkům. Ačkoli tito pracovníci často nemusí být vždy přímými 

zaměstnanci firmy, ale jejich služby může nabízet partnerská cestovní kancelář, přesto hrají 

velmi důležitou roli v celkové reprezentaci společnosti. Doporučuji CK Amazonia, aby na své 

webové stránky umístila dotazníky, které by zjišťovaly jejich spokojenost se službami, které 

jim byly v rámci pobytu poskytnuty.  CK Amazonia by tak získala přehled o možných 

nedostatcích u každé jednotlivé destinace a snažila by se je co nejdřív odstranit. Při hodnocení 

dopravy jsem se nesetkala s negativním postojem, jelikož všichni klienti, až na výjimky, 

využívají leteckou dopravu, kde si mohou vybrat z řady leteckých společností dle jejich 

kvality.  

Za slabou stránku CK Amazonia považuji to, že se neorientuje svými produkty na 

studenty. Vzhledem k tomu, že provozovna CK Amazonia se nachází v pasáži Vesmír 

v blízkosti zastávky Stodolní, kde každý den projde několik desítek studentů, navrhuji 

zahrnout do nabídky destinace Řecko i levnější zájezdy v hodnotě 5000 až 10 000 Kč. Jednalo 

by se zejména o last minuty a dovolené s levnějším typem ubytování, jako např. kempy, levné 

apartmány apod. Doporučuji také umístit reklamní bannery na začátku a na konci pasáže 

Vesmír, které by si CK Amazonia nechala vytvořit marketingovou společností tak, aby na 

první pohled zaujaly kolemjdoucí. Tyto bannery by měly zobrazovat aktuální last minute jak 

na destinaci Řecko, tak na exotiku.  

CK Amazonia využívá ke své propagaci především vlastní webové stránky, které mají 

současně tu výhodu, že si zde klienti mohou rovnou z pohodlí domova rezervovat vybraný 
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zájezd. Při hodnocení jednotlivých faktorů CK Amazonia dostaly webové stránky od 

respondentů nejhorší hodnocení oceněné průměrnou známkou 1,92. Na základě vlastního 

pozorování doporučuji CK Amazonia, aby na svých webových stránkách uvedla více 

informací o společnosti, např. historie společnosti, současné postavení na trhu cestovního 

ruchu, jednotlivá ocenění, která získala za dobu své působnosti, členy týmu spolu s jejich 

fotografiemi. Zákazníky při návštěvě internetových stránek také zaujmou zkušenosti 

zákazníků s jednotlivými destinacemi. Z tohoto důvodu navrhuji CK, aby na svých webových 

stránkách umístila fórum, kde by jednotliví klienti ohodnotili své zkušenosti s navštívenou 

destinací a vytvořili tak potencionálním zákazníkům lepší obrázek o plánované dovolené.  

Z výzkumu dále vyplynulo, že CK Amazonia málo využívá ke své propagaci 

rozhlasová a tisková média. Propagace produktů prostřednictvím reklamy v tisku a rádiu má 

tu výhodu, že není tak nákladná jako propagace televizní reklamy a díky dobře sestavenému 

reklamnímu spotu, může být i dobře zapamatovatelná. V propagačním spotu by mohly být 

využity reálné zvuky, jako např. šplouchání moře, zpěv ptáků, hukot cvrčků apod. Myslím si, 

že by tento nápad mohl být originálnější než uměle vytvořené ozvučení spotu. Navrhuji proto 

vytvoření vlastního motta CK Amazonia, které by přesně vystihovalo, co je předností CK 

(např. S námi ušetříte, Nabídka ušitá přímo na míru zákazníkovi nebo Exotika, snadno a 

rychle). Reklamní spoty doporučuji nechat běžet v měsíci červnu, kdy je i největší nabídka 

last minute na radiových stanicích Radiožurnálu a Evropy 2, jelikož tato rádia patří 

k nejposlouchanějším v ČR. Z důvodu umístění CK Amazonia v Moravskoslezském kraji by 

bylo vhodné umístit reklamní spot i na ostravském rádiu Orion, které poslouchají především 

studenti a kde by mohly být propagovány zejména levnější last minute na Řecko.  

  Za slabou stránku CK Amazonia považuji zejména to, že se neúčastní různých 

veletrhů zaměřených na cestovní ruch. Na veletrzích jsou hodnoceny zúčastněné cestovní 

kanceláře, které pak mohou obdržet různá ocenění. Potencionální zákazníci jistě rádi ocení, 

uslyší-li v rádiu, že CK získala ocenění na veletrhu cestovního ruchu, a napomáhá to obzvlášť 

k budování serióznosti CK.  

Realizační fáze marketingového výzkumu poukázala na to, že CK Amazonia 

nedisponuje žádnou databází, ve které by byly shrnuty potřebné údaje o zákaznících, jako by 

bylo jméno, příjmení, věk, emailová adresa, telefonní kontakt, navštívená destinace apod. 

Tyto informace jsou dostupné pouze na cestovních smlouvách, které jsou často velmi 

nečitelné, jelikož většina z nich byla zaslána partnerskými cestovními agenturami. Z tohoto 
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důvodu navrhuji CK Amazonia zavedení systému CRM pro usnadnění komunikace se 

zákazníky a obchodními partnery. Instalováním jednotné databáze o zákaznících se omezí 

obchodní procesy pouze na ty prvky, které jsou zákazníkovi přínosem, a dochází tak 

k zefektivnění průběhu procesů a následnému snížení nákladů na tyto procesy. Management 

společnosti by mohl prostřednictvím jednotné databáze čerpat údaje o klientech, jejich 

spokojenosti se službami a na základě tohoto zjištění nabízet zákazníkovi takovou službu, se 

kterou by byl opravdu spokojený. Zavedení databáze by přispělo k efektivnějšímu řízení 

vztahů se zákazníky. Zároveň doporučuji vytvořit věrnostní program, do kterého by byli 

zařazeni klienti, kteří alespoň dvakrát vycestovali s CK Amazonia, a těmto klientům by byla 

poskytnuta speciální sleva při nákupu dovolené.  

Druhá hypotéza měla potvrdit nebo vyvrátit skutečnost, že více než 75% respondentů 

je se službami CK Amazonia velmi spokojeno. Z výzkumu vyplynulo, že celková spokojenost 

zákazníků se službami CK Amazonia byla opravdu vysoká, jelikož velmi spokojeno zvolilo 

81,7 % dotazovaných, a tedy stanovená hypotéza byla potvrzena. Zbylá část respondentů byla 

spíše spokojena s nabízenými službami CK a možnost spíše nespokojen či velmi nespokojen 

nezatrhl ani jeden z respondentů.  

Na základě této hypotézy byla stanovena druhá podhypotéza, která předpokládala, že 

maximálně 10% respondentů reklamovalo služby CK Amazonia. Tato podhypotéza byla 

potvrzena, jelikož odpověď „ano“ zvolili pouze dva respondenti, což zahrnuje 2,8% všech 

respondentů. 

Celkové hodnocení spokojenosti zákazníků s CK Amazonia zaměřené na vybraný 

segment zákazníků dopadlo velmi pozitivně, jelikož všechna hodnocená kritéria u kvality 

doprovodných služeb i hodnocení jednání pracovníků s CK Amazonia byla v rozmezí známek 

jedna až dva. Důvodem je především to, že se tento výzkum zaměřoval pouze na exotické 

destinace, kde je úroveň doprovodných služeb velmi vysoká, jelikož se tyto zájezdy orientují 

především na movitou klientelu. Na druhou stranu toto kladné hodnocení ukazuje velkou 

profesionalitu celého týmu v CK Amazonia, jenž se orientuje na individuální přístup 

k zákazníkům a snaží se jim vycházet vstříc ve všech směrech.   

 Závěrem chci konstatovat, že CK Amazonia by měla nadále pokračovat ve své 

činnosti, jelikož má vytvořené dobré jméno u klientů, což dokazuje i provedený výzkum, a 

zároveň svým působením získala významné postavení na poli cestovního ruchu.  

 



Bakalářská práce  Závěr 

~ 47 ~ 

 

7. ZÁVĚR 

 

V cestovním ruchu je velmi obtížné předpovídat budoucí vývoj, neboť toto odvětví 

reaguje velmi citlivě na působení nepředvídatelných politických, ekonomických, 

bezpečnostních, zdravotních a přírodních události. K neméně důležitým faktorům působícím 

na vývoj cestovního ruchu patří i módní trendy, které ovlivňují způsob trávení dovolené a 

volného času.  

V současné době je trh cestovního ruchu v ČR přesycen velkým počtem cestovních 

kanceláří a agentur. Nabídka je mnohem větší a rozmanitější než po roce 1989, kdy se 

zprostředkovávaly především dovolené po Evropě. V posledních letech stále více obyvatel 

cestuje do exotických destinací a přitom se už nejedná o destinace typu Egypt, Tunisko nebo 

Turecko, které se již staly dostupné širší veřejnosti. Velké procento společnosti objevuje nové 

destinace, mezi které patří Maledivy, Thajsko, Mauritius, Francouzská Polynésie apod. Tyto 

lokality nabízejí návštěvníkům ten nejvyšší komfort, který jim může být poskytnut. Luxusní 

hotely, překrásné prostředí, ty nejčistší pláže a moře, ale na druhou stranu trpí tyto oblasti 

velkou bídou a chudobou, nízkou životní úrovní domorodců a negramotností. Většina těchto 

lokalit je závislá z 80% právě na cestovním ruchu, v němž je zaměstnána většina místních 

obyvatel. Vysoký odliv návštěvníků by měl za příčinu zvýšení míry nezaměstnanosti a 

celkové zhoršení už tak nízké životní úrovně, která by měla vliv samozřejmě i na gramotnost 

obyvatelstva. Z tohoto důvodu je důležité podporovat cestovní ruch i v těchto oblastech a 

pomáhat tak k lepšímu rozvoji těchto destinací.  

Cestovní kancelář Amazonia jsem si vybrala pro zpracování své bakalářské práce 

nejen proto, že svou nabídku zaměřuje na exotické destinace, ale mnohem důležitějším 

důvodem bylo i to, že propagací těchto lokalit přispívá k růstu životní úrovně obyvatel 

závislých na cestovním ruchu. Díky nízkým režijním nákladům vytváří příznivou cenovou 

politiku v porovnání s ostatními cestovními kancelářemi a agenturami.  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit spokojenost vybraného segmentu zákazníků s CK 

Amazonia. Posuzována byla kvalita doprovodných služeb, hodnocení zaměstnanců, 

poskytování informací na webových stránkách a v katalogu. Výzkum byl zaměřen také na 

kritéria ovlivňující výběr dovolené, exotické destinace, které by klienti v budoucnu chtěli 

navštívit, částku investovanou na osobu do dovolené a způsob objednávání dovolené. 
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Poslední otázky měly za úkol zjistit celkovou spokojenost vybraného segmentu zákazníků 

s CK Amazonia, proto zde byla umístěna i otázka zjišťující reklamaci služeb CK Amazonia. 

Informace a údaje ke zpracování bakalářské práce jsem čerpala z dostupné literatury, 

studijních materiálů, interních materiálů CK Amazonia, katalogů a webových stránek. 

Pozitivním výsledkem je zjištění nových lokalit, které by CK Amazonia mohla od 

příští sezóny zařadit do své nabídky. K zcela novým destinacím dále patří Kapverdské 

ostrovy, Jižní Korea, Namibie, ostrov Svaté Heleny a Hawai. V této souvislosti bylo mým 

doporučením pro CK Amazonia navázat spolupráci se zahraničními partnery v Německu a 

Rakousku, které nabízejí levnější zájezdy než agentury v ČR. 

Výzkumem byla potvrzena i první vymezená hypotéza, jelikož pro klienty hrál při 

výběru dovolené nejdůležitější roli faktor lokalita a čistota prostředí, které označilo známkou 

jedna 54% respondentů. Na základě této hypotézy byla sestavena podhypotéza 

předpokládající přidělení průměrné známky 2,0 u kvality doprovodných služeb. Provedený 

výzkum vyvrátil toto tvrzení, jelikož klienti hodnotili služby velmi pozitivně s průměrnou 

známkou 1,48. Nespokojenost se přece jen vyskytla u kvality doprovodného programu a 

služeb delegáta. U prvního kritéria bylo navrženo obohatit nabídku o zveřejnění fakultativních 

výletů a tematických večerů u každé jednotlivé destinace přímo na webových stránkách a 

v katalozích společnosti. Zároveň je důležité provádět školení delegátů a jako zpětnou vazbu 

ke zjištění nedostatků v poskytnutých službách by bylo vhodné umístit dotazník na webových 

stránkách CK Amazonie, kde by klienti CK po dovolené ohodnotili celkovou spokojenost se 

službami.  

Hodnocení webových stránek bylo oceněno průměrnou známkou 1,92, proto bylo 

navrhnuto umístění fóra, kde by klienti psali o svých zkušenostech s navštívenými 

destinacemi. Internetové stránky CK Amazonia by měly dále uvádět více informací o 

společností, jako např. současné postavení na poli cestovního ruchu, členy týmu, krátká 

historie společnosti, jednotlivá ocenění, obchodní partnery atd. 

Druhá hypotéza hodnotící celkovou spokojenost respondentů se službami CK 

Amazonia byla potvrzena, poněvadž výzkumem bylo zjištěno, že celková spokojenost 

zákazníků byla opravdu velmi vysoká, jelikož 81,7% respondentů zvolilo variantu velmi 

spokojeno. Stanovená podhypotéza zkoumající počet klientů, kteří reklamovali služby CK 

Amazonia byla rovněž potvrzena, jelikož odpověď „ano“ zvolilo  2,8% všech respondentů. 
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Věřím, že mé výsledky z provedeného výzkumu zaměřujícího se na spokojenost 

zákazníků budou přínosem a zdrojem informací pro management CK Amazonia a její budoucí 

vývoj. 

Závěrem bych chtěla poděkovat paní Evě Takosové, generální ředitelce CK 

Amazonia, za poskytnutí informací a mé díky patří zároveň panu Ing. Arsenu Takosovi, 

obchodnímu řediteli pro úsek exotické destinace, za praktické připomínky k tvorbě dotazníku 

pro CK Amazonia.  
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Příloha č. 1: Dotazník 

Vážení klienti a milí cestovatelé, 
 
letošní zimní sezónu Vás cestovní kancelář Amazonia provází na cestách již 17. rokem, což nás řadí mezi 
nejdéle působící cestovní kanceláře v České republice. V současné době zpracováváme marketingový výzkum, 
ve kterém se zabýváme spokojeností našich zákazníků s CK Amazonia. Chtěli bychom Vás proto požádat o 
vyplnění tohoto dotazníku a zhodnocení Vašich zkušeností se službami uvedené cestovní kanceláře. Dotazník je 
zcela anonymní a Vaše názory budou využity pouze jako podklad k návrhu na zlepšení služeb CK Amazonia. 
Děkujeme Vám za pomoc a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku. 
 
Není-li uvedeno jinak, označte, prosím, zakroužkováním pouze jednu odpověď. 
 Eva Takosová 
 Generální ředitelka 
1. Jak jste se dozvěděli o CK Amazonia? (můžete označit i více odpovědí) 

 Internet 

 Reklama v tisku 

 Reklama v rádiu 

 Známý a přátelé 

 Odprodávající agentury 
 

2. Očíslujte jednotlivá kritéria ovlivňující výběr Vaší dovolené od 1 do 5 (1 – nejvíc významné, 5 – nejméně 
významné). 

  

      Cena zájezdu  

      Předchozí zkušenosti s CK   

      Lokalita a čistota prostředí  

 

      Typ ubytování   

      Typ stravování  
 

3. Jaký typ zájezdu kupujete? 4. Který způsob objednávání dovolené je pro Vás 
nejvýhodnější? 

 osobně  Pobytové zájezdy 
 internet  Poznávací zájezdy 
 telefonicky 

 
 
5. Uveďte konkrétní destinaci Řecka, kterou byste rádi navštívili? 

      

 

 

6. Ohodnoťte kvalitu těchto služeb, podle toho, jak jste s nimi byli na dovolené spokojeni od 1 do 5 (1 – nejlepší; 
5 – nejhorší). 

   1   2   3   4   5 

Služby delegáta      

Úroveň stravování      

Úroveň ubytování      

Umístění hotelu      

Doprovodný program      

Dostupnost služeb       

Čistota pláží a moře      
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7. Ohodnoťte jednotlivá kritéria CK Amazonia podle míry Vaší spokojenosti. (1 – velmi spokojen(a), 5 – velmi 
nespokojen(a)) 

   1   2   3   4   5 

Celkový dojem CK      

Vystupování zaměstnanců      

Přístup k zákazníkům      

Rozsah a kvalita služeb      

Webové stránky      

Poskytnuté informace      

Úroveň znalosti       

v kupující agentuře/CK 

 

8. Které doplňkové aktivity na dovolené vyhledáváte? (můžete označit i více odpovědí) 

 Turistika 

 Kultura 

 Sport 

 Nakupování 

 Jiné (uveďte prosím)       

 

9. Jakou částku na osobu investujete do  10. Považujete informace v katalogu a na webových 

dovolené? stránkách za dostačující? 

 Do 10 000,- Kč  Ano 

 10 001 – 15 000,- Kč  Ne 

 15 001 – 20 000,- Kč 

 Nad 30 000,- Kč 

 

11. Byli jste spokojeni se službami CK Amazonia? 

 Velmi spokojen(a) 

 Spíše spokojen(a) 

 Spíše nespokojen(a) 

 Velmi nespokojen(a) (uveďte důvod)        

 

12. Reklamovali jste někdy služby CK Amazonia? 

 Ano 

 Ne 

 

13. Pohlaví 

 muž 

 žena  
 

 

 

 

 

14. Věk 

 18 – 30 let 

 31 – 45 let 

 46 – 65 let 

 Nad 65 let 
 

15. Sociální statut 

 Student 

 Pracující 

 Nezaměstnaný 

 Důchodce
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Příloha č. 2: Provozování cestovních kanceláře a cestovní agentury 

 

Cestovní kanceláře spolu s cestovními agenturami zajišťují zprostředkovatelské služby 

a poskytují některé vlastní služby. Vystupují jako mezičlánek mezi účastníkem cestovního 

ruchu a dodavateli jednotlivých služeb cestovního ruchu. Nabytím účinnosti zákona č. 

130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném 

znění, a některé další zákony, dochází ke změně zákona č. 159/1999 Sb., o některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.  

 

Cestovní kanceláře jsou provozovány jako živnosti koncesované a předmětem jejich 

činnosti je: 

• oprávnění organizovat, nabízet a prodávat zájezdy 

• nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu 

• organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet a prodávat je jiné cestovní 

kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání 

• zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní 

kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele 

kulturních, společenských a sportovních akcí apod.) 

• zprostředkovávat prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelář, cestovní smlouva 

v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd 

zprostředkováván 

• prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, plány, jízdní řády, 

tištěné průvodce a upomínkové předměty 

 

Cestovní kanceláře pro provozování své činnosti musí mít uzavřené povinné pojištění 

záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Povinné smluvní pojištění cestovních kanceláří 

pro případ úpadku cestovní kanceláře podle Zákona č. 159/1999 Sb. slouží k ochraně 

spotřebitele (zákazníka) a v případě úpadku cestovní kanceláře se vztahuje na: 

 

• návrat zákazníka z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je doprava 

součástí zájezdu, 
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• vrácení zaplacené zálohy nebo ceny zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, 

• náhradu rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a částečně poskytnutého zájezdu 

v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. 

 

Provozování cestovní agentury 

 

Cestovní agentury jsou provozovány jako živnosti volné a předmětem jejich činnosti je: 

• nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu 

• organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet a prodávat je jiné cestovní 

kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání 

• zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro cestovní kancelář 

nebo jinou cestovní agenturu, příp. pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, 

společenských a sportovních akcí apod.) 

• zprostředkovávat prodej zájezdů pro jinou cestovní kancelář,  cestovní smlouva 

v těchto případech musí být uzavřena  jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd 

zprostředkován 

• prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní 

řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty. 

 

Rozdíly v kompetencích cestovních agentur (CA) a cestovních kanceláří (CK) lze shrnout 

následovně: 

• Pořádat zájezdy je oprávněn výhradně provozovatel CK; 

• CK smí nabízet další služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb pro třetí 

stranu (agentury, dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí a 

podobně); 

• CK má povoleno prodávat věci související s cestovním ruchem (vstupenky, mapy, 

plány, jízdní řády či průvodce); 

• CA může prodej zájezdů pouze zprostředkovávat pro CK, avšak nemůže je sama na 

svůj účet organizovat a prodávat; 

• CA nepodniká na základě koncese, ale pouze na základě ohlášení vázané živnosti, 

takže k jejímu provozování není vyžadováno splnění tak přísných podmínek. [16] 


