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1 Úvod 

Cestovní ruch je forma uspokojování potřeb rekreace, kultury, poznávání a 

společenského kontaktu. Realizuje se zejména ve volném čase a mimo místo trvalého 

bydliště. Cestovní ruch je důležitým ukazatelem životní úrovně obyvatelstva. Podílí se na 

všestranném rozvoji osobnosti, umožňuje obnovu duševních a fyzických sil, slouží 

k účelnému využití volného času, přispívá k vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi, 

využívá se jako nástroj vzdělávání a kulturní výchovy člověka a motivuje k získávání 

jazykových znalostí. 

Cestovní ruch na počátku 21. století je považován za kvalitativně se měnící fenomén, 

jehož změna je podmíněna technologickým rozvojem a mnoha společenskými a 

individuálními změnami, zejména změnami ekonomickými, kulturními, sociálními a změnami 

životního stylu. Dle statistiky WTO  má vývoj počtu mezinárodních výjezdů rostoucí tendenci 

a podle predikce této organizace poroste až o 4 % ročně.  

Cestovní ruch se stal nejvýznamnějším odvětvím podle finančního obratu i 

zaměstnanosti. Kvantitativní rozvoj je podporován jednotlivými státy jako významný zdroj 

příjmů různou formou subvencí a je základem úvah o úspěšnosti státní politiky podpory 

cestovního ruchu. 

K výraznému vzestupu ve výjezdech obyvatelů České republiky do zahraničí došlo po 

roce 1989. Rozvoj cestovního ruchu brzdila „železná opona“ a nedostatečná úroveň služeb 

spojených s cestovním ruchem. Zásluhou privatizace došlo k zlepšení především nabídky 

ubytovacích a stravovacích služeb. Počet výjezdů do zahraničí se za rok 2008 pohybuje okolo 

3,5 mil. Celkově utratili obyvatelé České republiky za tento rok 80,5 mld. Kč. 

 

Po vykonání průvodcovských zkoušek jsem začala pracovat jako delegát v cestovní 

kanceláři ORIGINAL. Záleží mi na poskytnutých službách a je pro mne důležitá zpětná vazba 

nejen mé práce, ale i práce mých kolegů. Proto jsem si pro svou bakalářskou práci zvolila 

téma Měření spokojenosti zákazníků se službami cestovní kanceláře. 

Chtěla bych zjistit, do jaké míry jsou klienti spokojeni se službami cestovní kanceláře 

a navrhnout cestovní kanceláři, jak služby zlepšit, aby si své stále klienty udržela a získala 

nové. 
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2 Charakteristika cestovní kanceláře 

2.1 Historie cestovní kanceláře 

Vznik cestovního ruchu se na našem území datuje od roku 1900. V tomto roce by 

zorganizován první zájezd na Světovou výstavu do Paříže. V následujícím roce byla založena 

první cestovní kancelář v Čechách a začal se vydávat první časopis o cestování „Do světa“. 

Cestování využívali především majetnější lidé. Rekreaci vyhledávalo i chudší 

obyvatelstvo – dělníci se věnovali trampingu, pro děti byly organizovány letní tábory a pro 

nemajetné existovaly tzv. federální osady. [3] 

 

Cestovní kancelář ORIGINAL byla založena v roce 1996 na základě koncesní listiny 

na provozování cestovní kanceláře. V roce 2004 změnila svou právní formu a stala se 

společností s ručením omezeným. Jediným zakladatelem a jednatelem společnosti je Karla 

Banotová. 

V cestovní kanceláři jsou dále zaměstnány 3 referentky, které se starají o zabezpečení 

zájezdů, péči a sdělování informací klientům a vyřizování rezervací jednotlivých pobytů. 

Kvalitní průběh zájezdu zajišťuje cestovní kancelář pomocí odborně proškolených průvodců a 

delegátů. O účetnictví a pokladní záležitosti cestovní kanceláře se stará účetní. 

Tato firma původně sídlila v budově základní školy Marie Kudeříkové v Havířově, ale 

v roce 2005 se přestěhovala na ulici Hlavní třídy, do budovy Lučiny. Nové sídlo se nachází 

přímo v centru Havířova, nedaleko náměstí. Pro klienty je zde připraveno parkoviště za 

budovou cestovní kanceláře. Poloha je výhodná i z hlediska autobusové dopravy. Autobusová 

zastávka se nachází jen 500 m od kanceláře. 

Od změny zákona a zpřísnění podmínek pro chod cestovních kanceláří je cestovní 

kancelář ORIGINAL pojištěna proti úpadku s pojišťovnou UNIQA a.s. Povinné smluvní 

pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu. 

2.2 Destinace 

Destinace patří k nejsložitějším formám marketingu cestovního ruchu. Vyskytují se 

čtyři základní příčiny této složitosti – destinace existují na mnoha geografických úrovních, 

marketingové cíle destinací jsou komplikované, organizace nemají přímou kontrolu nad 

produktem, za návštěvu destinací se neplatí žádné přímé poplatky. [4] 
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V zimě jsou specializací cestovní kanceláře lyžařské zájezdy do Alp. Nabídka 

známých i méně známých skiareálů a horských lázní je obzvláště bohatá. Cestovní kancelář 

zabezpečuje vlastní autobusové zájezdy, ale je schopna zajistit dovolenou podle potřeb a přání 

zákazníka. 

Cestovní kancelář taktéž nabízí lyžařské kurzy pro základní a střední školy v oblasti 

Tyrolska v Rakousku za výhodnou cenu. 

 

Cestovní kancelář ORIGINAL pořádá lyžařské zájezdy do Rakouska, Itálie, Slovinska, 

Švýcarska a Slovenska. Zimní katalog je velice obsáhlý, ale pouze čtyři destinace si cestovní 

kancelář zajišťuje sama. Jedná se o autobusové zájezdy do oblastí Zillertal, Stubaital, Ötztal a 

Pitztal. V ceně zájezdu je zahrnuta doprava autobusem, ubytování, polopenze, skipas, služby 

delegáta, pobytová taxa, ložní a koupelnové prádlo a závěrečný úklid. 

Zillertalské údolí je největší lyžařskou oblastí v Tyrolsku. Nachází se cca 60 km 

východně od Innsbrucku. Na svazích 50 km dlouhého údolí se nachází 12 různě propojených 

lyžařských areálů s celkovým počtem více než 600 km sjezdovek v ceně jednoho skipasu. 

V lyžařském středisku Hochzillertal se nachází první osmi místná lanovka s vyhřívanými 

sedačkami v Zillertalu. Největší lanovkou v Rakousku se může klient vyvést na Ahorn. Tato 

lanovka přepraví v jedné kabině 160 osob. Ve středisku Penken se nachází černá sjezdovka 

Harakiri se spádem 78 stupňů. Největším a nejmodernějším skiareálem je Zillertal Arena, 

přezdívaná také „sedmé nebe Alp“, která nabízí lyžování ve čtyřech propojených střediscích 

s více než 160 km sjezdovek. Možnost celoročního lyžování s jistotou sněhu nabízí areál 

Hintertux na největším rakouském ledovci. Pro běžkaře je připraveno cca 150 km perfektně 

upravovaných běžeckých stop. 

Stubaiské údolí, dlouhé 35 km, leží 10 km od Innsbrucku. Na svazích se rozprostírá ve 

čtyřech střediscích 150 km perfektně upravených sjezdovek. K nejoblíbenějším areálům patří 

Elfer, který nabízí náročné sjezdovky se sjezdem lesem do údolí, dvě dlouhé sáňkařské dráhy 

a dětský Klub Mickey Mouse. Údolí je zakončeno ledovcem Stubaier Gletscher, který patří 

k nejkrásnějším oblastem s celoročním lyžováním a skvělým 10 km dlouhým neupraveným 

sjezdem. Dále klient jistě ocení slalomové tratě s časomírou a carvingovou trať. Pro běžkaře 

je zde upraveno 130 km běžeckých stop vedoucích až do výšky 2600 m. 

Ötztalské údolí patří k nejrozsáhlejším, nejvýše položeným a nejznámějším lyžařským 

střediskům Rakouska, s širokým výběrem sjezdových tratí ve třech areálech. Nejvýše 

položený areál Sölden nabízí skvělou atmosféru na třech třítisícovkách tzv. BIG3 a dvou 

ledovcích. Většina sjezdovek střediska Obergurgl - Hochgurgl má sportovní charakter a 
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nabízí zážitky z lyžování na nejvyšší úrovni. Areál je proslulý velkým množstvím volných 

terénů. V okolí je k dispozici 85 km upravených stop pro běžkaře různé délky a obtížnosti. 

Pitztalské údolí nabízí lyžování ve třech údolích a je oblíbeným tréninkovým místem 

mnoha vrcholových sjezdových sportovců a domovem vícenásobného olympijského vítěze 

Benjamina Rajchy. Pohodlnou a rychlou dopravu na ledovec zajišťuje nejrychlejší tunelová 

lanovka na světě Pitzexpress, která zdolá vzdálenost 3786 m a převýšení 1120 metrů během 

necelých osmi minut. Pitztalský ledovec nabízí celoroční lyžování a je ideálním výchozím 

bodem pro vyznavače skialpinismu. Pro běžkaře je připraveno 60 km stop, včetně celoročního 

okruhu na ledovci. 

Pro klienty s vlastní dopravou je v katalogu zařazen rozmanitý výběr středisek 

Rakouska, Itálie, Francie a Švýcarska. Pro cestovní kanceláři NEV-DAMA jsou provizně 

zajišťovány autobusové zájezdy do Itálie, Francie a Švýcarska. 

2.3 Poskytované služby 

Předmětem podnikání cestovních kanceláří je poskytování služeb cestovního 

ruchu, organizování a prodej zájezdů nebo jen části služeb. [3] 

2.3.1 Ubytování 

Existuje řada různých typů ubytování. Základní skupiny jsou tvořeny podle toho, zda 

ubytování poskytuje plné, částečné nebo žádné služby. V některých zařízeních se objevuje 

vysoká úroveň osobních služeb, které odlišují ubytování od konkurence a zvyšují cenu. 

V jiných zařízeních jsou služby omezené nebo zcela žádné. Provoz nevyžaduje tolik 

pracovních sil a ceny se mohou pohybovat velmi nízko. [4] 

Ubytování je zajišťováno v rodinných penzionech nebo apartmánech zařízených 

v tradičním alpském stylu. Pro dosažení maximálního komfortu zákazníka je podmínkou, aby 

všechny pokoje  byly prostorné, byly vybaveny vlastní sprchou a toaletou a aby se v penzionu 

nacházela kuchyně, jídelna a společenská místnost. K důležitému vybavení se řadí i televize a 

balkón. Rovněž snadná dostupnost veřejné dopravy se řadí k významným faktorům při výběru 

ubytování. Veřejná doprava je na zájezdech využívána prakticky denně jako usnadnění 

přístupu k jednotlivým alpským střediskům. Proto se ubytování nesmí nacházet ve 

větší časové vzdálenosti jak 5 minut svižné chůze. 
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2.3.2 Stravování 

Hlavní činností stravovacích služeb je příprava jídel, která jsou konzumována 

v zařízeních provozovatele stravování nebo u zákazníků. Produkt se skládá jak z hmotných 

prvků, jídel a nápojů, tak i z nehmotných služeb. [4] 

Stravování je zajišťováno prostřednictvím českých kuchařů. V zimním období je 

klientům připraveno stravování formou polopenze a je možné si dokoupit za příplatek 

svačinu. V letních měsících zahrnuje poukaz rozšířenou snídani včetně nápojů, večeři 

s polévkou, salátovým bufetem a dezertem, oběd je přichystán formou balíčku. V penzionech 

se za české koruny prodávají alkoholické a nealkoholické nápoje. Tuto službu vykonávají 

jednotliví delegáti. 

2.3.3 Doprava 

Marketingové přístupy v rozsáhlém sektoru dopravy se liší jednotlivými druhy 

dopravy i zeměmi, ve kterých je doprava poskytována. V dopravě působí soukromé, státní a 

neziskové organizace s různými marketingovými cíli. Produktem této služby je možnost 

dostat se z jednoho místa na druhé ve zvoleném čase.[4] 

Doprava je zajišťována zahraničními zájezdovými autobusy BOVA Futura soukromé 

společnosti Autodoprava Ševčík, které jsou vybaveny polohovatelnými sedačkami, toaletou, 

DVD přehrávačem, lednicí, minibarem s občerstvením a teplými nápoji. V případě nenaplnění 

kapacity velkého autobusu je doprava zajištěna mikrobusem Mercedes s kapacitou 21 osob 

nebo je doprava spojena s jiným alpským střediskem. 

2.3.4 Průvodcovské služby 

Průvodcovské služby tvoří významnou součást organizovaného cestovního ruch a jsou 

přímo zahrnuty v ceně zájezdu. Jsou spojené s opakovaným provázením skupin nebo 

jednotlivců, s organizačním a technickým zabezpečením služeb, včetně časového a věcného 

dodržování programu zájezdu a poskytování informací.[3] 

Cestovní kancelář každoročně proškoluje jak referenty cestovní kanceláře, tak 

především průvodce a delegáty v oblasti znalostí destinací, poskytovaných služeb a vhodného 

chování. Průvodci jsou povinní nosit trika a vesty s logem cestovní kanceláře. Toto oblečení 

je určené taktéž stálým řidičům. 
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2.3.5 Pojištění 

Cestování s sebou přináší různá rizika. Pojištění nezabrání vzniku škody na zdraví 

nebo majetku, ale může jejich nepříjemné důsledky zmírnit. Klient si pojištění může sjednat 

sám nebo ho pro klienty sjednává cestovní kancelář. [3] 

Ceny zájezdů uvedené v katalogu a na webových stránkách nezahrnují cestovní 

pojištění. Cestovní kancelář zabezpečuje uzavření komplexního pojištění včetně pojištění 

storna zájezdu s pojišťovnou GENERALI a.s. Jedná se o dva základní druhy cestovního 

pojištění, které se odvíjí od činnosti, věku a nadmořské výšky, ve které se bude daná osoba 

pohybovat. 

S pojišťovnou GENERALI a.s. spolupracuje cestovní kancelář již řadu let a proto letos 

přichází s nabídkou o 3 Kč nižší za osobu a den než v předchozích letech.  

Základní pojištění platí do nadmořské výšky 3000 m a nevztahuje se na lyžování a 

horolezectví. Tento druh pojištění se využívá především u letních zájezdů. 

Druhým, nejvíce využívaným pojištěním je pojištění „SPORT“. Pojištění se vztahuje 

na pohyb v horách v nadmořské výšce vyšší jak 3000 m i na lyžování a snowboarding na 

vyznačených sjezdovkách. 

2.3.6 Bonusy a slevy 

Slevy na poslední chvíli se staly běžnou součástí  marketingové politiky cestovních 

kanceláří. Cestovní kancelář ORIGINAL připravila pro své klienty i jiné druhy zvýhodnění. 

Pro děti do věku 10 let je připravena ve středisku Zillertal v Rakousku výhodná akce. 

Dítě, které absolvuje zájezd cestovní kanceláře v doprovodu rodičů a je s nimi ubytováno ve 

společném pokoji, má pobyt zdarma. Platí pouze dopravu. Tato akce trvá do 28.2.2009 a je 

nutné složit zálohu. 

Za včasnou objednávku a zaplacení zálohy do 28.9.2009 klient získává slevu 2 % 

z ceny zájezdu. 

Pro osoby starší 65 let připravila cestovní kancelář taktéž slevu 2 %. A to z důvodu, že 

osoby důchodového věku mají velký zájem o letní zájezdy do Alp. 

Slevu pro stálé klienty mohou uplatnit ti zákazníci, kteří trávili dovolenou s cestovní 

kanceláří v letech 2007-2008. Pro uplatnění slevy je třeba uvést termín a destinaci minulého 

pobytu. 



 - 7 - 

2.4 Ekonomické výsledky a konkurence 

Cestovní kancelář ORIGINAL má už osm let stálou pozici na trhu. Největší 

konkurenční cestovní kanceláří v Moravskoslezském kraji je cestovní kancelář Juhász se 

sídlem v Orlové.  

V zimních měsících se Juhász zaměřuje na lyžařské zájezdy do Alp. Destinace jsou 

obdobné jako u cestovní kanceláře ORIGINAL. V letních měsících se nabídka Juhászu 

odlišuje. Základem je rozdělení zájezdu podle náročnosti. Klient si může vybrat od 

nenáročných poznávacích pobytů, přes velké množství cyklistických zájezdů až po turistiku 

na horách.  Tato nabídka je z hlediska zaměření podobná cestovní kanceláři ORIGINAL. 

Juhász zvolil méně známá střediska a v průběhu let svou nabídku obměňuje. Každoročně má 

Juhász připravenou nabídku i pro velmi zdatné turisty a milovníky tzv. via ferrat – jištěných 

cest. Úplnou novinkou je treking po Nepálu s Leopoldem Sulovským.  

Juhász pořádá vlastní zájezdy k moři do Chorvatska a Bulharska a vlastní Areál 

Přístav u Žermanické přehrady v Soběšovicích. Tato cestovní kancelář má své vlastní dva 

autobusy, zbytek dopravy zajišťuje pomocí soukromých dopravců. Zajímavostí je, že klienti 

si mohou koupit zájezd i na splátky u společnosti GE Money Multiservis. 

Další konkurenční cestovní kancelář CK TURISTA se sídlem v Ostravě-Porubě nabízí 

3 a 4 denní lyžařské zájezdy do oblasti Rakouska a Itálie, dále se zaměřuje na zájezdy pro 

kolektivy „šité na míru“, pobyty pro účastníky s vlastní dopravou a pobyty pro golfisty. 

V Moravskoslezském kraji se nachází velké množství cestovních kanceláří, které 

nabízí zimní lyžařské zájezdy a v letních sezóně jsou zaměřeny na pobyty u moře. Např. 

cestovní kancelář ANCORA – oblast Italských Alp, Alexandria – oblast Rakouska a 

Slovenska, Cossultour – Itálie a další. 

2.5 Klientela cestovní kanceláře 

Klienty cestovní kanceláře tvoří z tří čtvrtin stálí zákazníci, zbytek jsou zcela noví 

zájemci nebo klienti, co nejezdí pravidelně. Ročně vyrazí s cestovní kanceláří na dovolenou 

dva a půl až tři tisíce klientů. 

V zimě tvoří klientelu především sportovně zaměření podnikatelé, učitelé, lékaři. 

Klienti jezdí v kolektivu přátel, známých, rodiny, výjimku netvoří ani pracovní skupiny. 
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V létě jsou klienty cestovní kanceláře převážně důchodci, rodiny s dětmi a mladí lidé. 

Hlavně v létě je třeba přesně identifikovat zákazníky a dopředu si připravit jednotlivé varianty 

programu pro náročné i méně náročné klienty. 

2.6 Komunikace společnosti 

Pro marketingovou komunikaci zvolila cestovní kancelář ORIGINAL patřičně 

informovaný personál, poutavý katalog zájezdů, internetové stránky, výstavní skříň, reklamní 

plachty, provizní prodej a účast na veletrzích. 

Katalog zájezdů je vydáván dvakrát ročně s letní a zimní nabídkou. Tento katalog je 

zasílán stálým klientům poštou, volně k dispozici v prodejně cestovní kanceláře nebo na 

propagačních stojanech ve sportech a hypermarketech Tesco a Makro po celém 

Moravskoslezském kraji. 

Nejvíce využívaným zdrojem klientů cestovní kanceláře je internet. Na webových 

stránkách www.ckoriginal.cz se klient dozví základní informace o destinaci, ubytování, 

dopravě, stravování a programu zájezdu. Je možné si daný zájezd rezervovat nebo mít alespoň 

přehled o obsazenosti zájezdu. Proto nechala cestovní kancelář navrhnout nové, moderní 

stránky, které spustila do provozu v červenci loňského roku. Průběžně jsou stránky 

aktualizovány a doplňovány o nové informace. Po deseti měsících používání je spokojenost 

především negativní. Stránky mají sice moderní design, ale klienti se v nich těžko orientují, 

hodnotí je jako složité a nepřehledné. 

Jelikož cestovní kancelář nemá žádnou pobočku, zvolila možnost zviditelnit se pomocí 

výstavní skříně, která se nachází v centru Ostravy u zastávky Stodolní a nabízí aktuální 

informace o zájezdech a jejich slevách. 

Reklamní plachty jsou umístěny po celém Moravskoslezském kraji ve městech, na 

sjezdovkách a v jiných sportovních areálech. 

Provizních cestovních kanceláří a agentur cestovní kanceláře ORIGINAL je po celé 

republice okolo sedmdesáti. Proto není výjimkou, že se zájezdu účastní i klienti z Brna, Prahy 

či Českých Budějovic. 

Cestovní kancelář se účastní dvou veletrhů – MADI Travel Market – mezinárodní 

veletrh cestovního ruchu v Praze a GO REGIONTOUR – veletrh tuzemských cestovních 

kanceláří.
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti se službami 

3.1 Služby 

„Služba je jakákoli činnost nebo schopnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé 

straně. Svou podstatou je nehmotná a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. Poskytování služby 

může (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem.“ 1 

3.1.1 Vlastnosti služeb 

Existuje řada vlastností, kterými se služby odlišují od výrobků. Mezi hlavní vlastnosti 

služeb patří – nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenita, pomíjivost a nemožnost vlastnictví. 

[8] 

 

Nehmotnost 

Služby jsou nehmotné, zákazník je nemůže před nákupem vnímat žádnými smysly, 

nemůže se jich fyzicky dotknout, prohlédnout si je. To vyvolává nejistotu při poskytování 

určité služby. Navíc zákazník obtížně hodnotí konkurující poskytovatele služeb. Důležitými 

zdroji pro zákazníka jsou osobní informace. Jako základ pro hodnocení kvality 

poskytovaných služeb využívá zákazník cenu. 

 

Neoddělitelnost 

Pro služby je charakteristické překrývání produkce se spotřebou tzn. nejprve je služba 

prodána a později ve stejný čas produkována i spotřebována. Zákazník je neoddělitelnou 

součástí produkce služby, nemusí však být přítomen po celou dobu poskytování. 

Poskytovatelé služeb kladou důraz na celkovou kvalitu služby. I malá změna v průběhu 

poskytování služeb může změnit výsledné vnímání a hodnocení zákazníka. 

 

Heterogenita 

Není snadné provést službu úplně stejně při každé příležitosti její spotřeby. Způsob 

poskytnutí určité služby se liší a to i v jednom podniku, při výkonu jedním člověkem. 

Zabezpečení standardizace služeb je velmi obtížné. 

 

                                                 
1 KOTLER, Philip; KELLER, Kelvin Lane. Marketing management. 12. vyd. Praha: Garada, 2007. 792s. ISBN 
978-80-247-1359-5. Str.421 
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Pomíjivost 

Služby jsou pomíjivé v čase, nelze je uchovávat, skladovat, znovu prodávat nebo 

vrátit. Jestliže nejsou služby využity v momentě své nabídky, jsou v daném okamžiku 

zničené.  

 

Nemožnost vlastnictví 

Zákazník po zakoupení služby získává právo na poskytnutí služby, ale nezískává 

prostřednictvím směny žádné vlastnictví. Služby produkují častěji uspokojení než hmotnou 

věc. S tím souvisí i struktura distribučních kanálů. Služby se dostávají k zákazníkům 

zpravidla přímými nebo velmi krátkými distribučními kanály.  

3.1.2 Marketingový mix služeb 

„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, 

aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu“ 2 

 

Jednotlivé prvky marketingového mixu je možné nastavit v různé intenzitě i pořadí. 

Prvotně se marketingový mix skládal ze čtyř prvků tzv. 4 P – produkt (product), cena (price), 

distribuce (place) a marketingová komunikace (promotion). Postupem času bylo dokázáno, že 

tyto čtyři P pro vytváření účinných marketingových plánů nestačí. Proto byl původní 

marketingový mix doplněn o další 3 P – lidé (people), materiální prostředí (physical evidence) 

a procesy (processes). [8] 

 
Produkt 

Produkt je u čistých služeb definován jako specifický proces, při kterém převážně 

nevznikají hmotné výsledky a který vede k uspokojení potřeb zákazníků. Klíčovým prvkem 

služby je její kvalita. Management v oblasti služeb rozhoduje o rozsahu, kvalitě, úrovni 

značky, produkční řadě, záruce a prodejních službách. 

Nabídku poskytovatelů služeb lze rozdělit na tzv. základní produkt a produkt 

doplňkový. Základní produkt je příčinou koupě služby, kdežto doplňkový produkt je nabízený 

společně s produktem základním a přidává k němu určitou hodnotu. Doplňkové služby se 

staly běžnou součástí prodeje služeb. Patří zde např. poskytování informací a poradenské 

služby, objednávky služeb, péče o zákazníka a jiné speciální služby. 

 
                                                 
2 KOTLER, Philips; KELLER, Kelvin Lane. Marketing management. 12. vyd. Praha: Garada, 2007. 792s. ISBN 
978-80-247-1359-5. Str.32 
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Cena 

Cena, vzhledem k nehmotnosti služeb, je důležitým ukazatelem kvality. Poskytovatelé 

služeb si účtují často vyšší ceny, pokud je možné službu určitým způsobem zhmotnit. Mezi 

další faktory, které se podílejí na zvýšení ceny služeb, patří geografický faktor – služba se 

musí vyskytovat v blízkosti zákazníka a taktéž to, že poskytování služeb klade vysoké 

požadavky na zaměstnance, kteří musí být náležitým způsobem proškoleni a kvalifikováni. 

Zároveň je třeba znát i kvalitu konkurenčních služeb a porovnávat míru změny kvality 

a ceny. Tvůrce cen má tři možnosti pro stanovení ceny: stanoví cenu vyšší než je průměrná 

cena na trhu, průměrnou nebo naopak nižší než se pohybuje průměr. 

 

Distribuce 

Pro snadnější přístup zákazníka ke službě je využíváno distribuce. Rozhodování o 

distribuci souvisí s umístěním a přístupností služby, s volbou vhodných distribučních kanálů a 

s pokrytím trhu distribucí. Pro zpřístupnění služeb zákazníkům se používá většinou přímých 

distribučních kanálů, popř. se využívá služeb zprostředkovatelů. Zprostředkovatelé se stávají 

koproducenty služeb nebo službu pouze prodávají. Volba zprostředkovatelů závisí především 

na charakteru služeb, na potřebách zákazníků a nákladech na distribuci.  

  

Marketingová komunikace 

Pro snadnější komunikaci se současnými i potencionálními zákazníky a  širokou 

veřejností využívají podniky celou řadu nástrojů. Pomocí těchto nástrojů se snaží přiblížit 

nehmotný produkt spotřebiteli a tím snížit jeho nejistotu při nákupu služby. Je důležité 

vhodně zvolit  jednotlivé nástroje komunikačního mixu a následně zhodnotit jejich vliv na 

cílovou skupinu zákazníků.   

Tradičně se tyto nástroje dělí do čtyř skupin – reklama, podpora prodeje, osobní prodej 

a public relations. V posledních letech je rozvoj informací podporován jak novými 

technologiemi, tak rozvojem sdělovacích prostředků. Z toho důvodu vznikly i nové nástroje 

komunikačního mixu – direct marketing a internetová komunikace.  

 

Lidé 

Při poskytování služeb dochází ke kontaktu zákazníka se zaměstnanci. Každému 

zaměstnanci je přidělena jiná úloha při poskytování služby. Nejdůležitější roli má  tzv. 

kontaktní personál, který je v přímém kontaktu se zákazníkem. Zaměstnance je třeba správně 
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vybírat, vzdělávat, vést a motivovat. Pro tento účel slouží interní marketing. Efektivní 

využívání zaměstnanců je jedním ze znaků flexibilní firmy. 

 

Materiální prostředí 

Zákazník nemůže zhodnotit službu dříve, než ji spotřebuje. Riziko nákupu služby je 

vysoké. Na zhmotnění služby se podílí materiální prostředí. Exteriér budov, zařízení interiéru 

i atmosféra prostoru, kde je daná služba poskytována, ovlivňuje první vjemy a dojmy 

zákazníka. Představa o povaze služby, její kvalitě nebo provedení ovlivňuje chování 

zákazníka. Doplňky materiálního prostředí představují drobnosti, které si zákazník může 

odnést s sebou. 

 

Procesy 

Vzhledem k interakci poskytovatele a zákazníka v průběhu procesu poskytování 

služby by se měl management důkladně zaměřit na způsob poskytování dané služby. Je nutné 

procesy analyzovat, vytvářet jejich schémata, klasifikovat je a složité procesy zjednodušovat 

na jednotlivé kroky. Zapojení zákazníka a jeho příprava před dodáním služby má vliv na 

produktivitu procesů. Stejně významná je i úloha zprostředkovatelů a dodavatelů. Zkvalitnění 

procesů napomáhá i vhodně zvolený způsob vyřizování stížností.  

3.2 Zákazník 

Zákazník je osoba, která nakupuje zboží nebo služby od prodávajícího (nabízejícího). 

Je rozdíl, jestli nakupuje jednotlivec jako člen domácnosti nebo se jedná o organizaci. Oba 

typy budou k nákupu přistupovat rozdílně. Jednotlivec nakupuje v malém množství, k rychlé 

vlastní spotřebě, od jiných prodejců, za jiné ceny a především je jeho rozhodování jednodušší 

a rychlejší. 

Každá společnost by měla věnovat pozornost svým zákazníkům – zjistit kdo je a kdo 

by mohl být  zákazníkem, s čím je a s čím není daný zákazník spokojený, jaké má problémy, 

přání a potřeby. [1] 

3.2.1 Hodnota služby pro zákazníka 

Hodnota představuje užitek, který zákazníkovi přinese poskytnutí služby. Zákazník se 

snaží o optimalizaci užitku při nákupu služby. Rozdíl mezi cenou, kterou zákazník zaplatí a 
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cenou, kterou je ochotný zaplatit za získání potřebného užitku je označován jako 

spotřebitelský přebytek. 

Jestliže jsou náklady spojené s nabytím služby nepřiměřené dosáhnutému užitku, 

spotřebitel obdržel negativní čistou hodnotu. 

Naopak pokud je skutečná hodnota poskytnuté služby vyšší než očekávaná hodnota, 

roste  spotřebitelovo uspokojení a zvyšuje se pravděpodobnost opakovaného nákupu služby. 

[6] 

3.2.2 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka závisí na tom, jakou užitnou hodnotu ve skutečnosti služba 

přinesla a jaké pocity v zákazníkovi vyvolala. Převyšuje-li získaná užitná hodnota 

zákazníkovo očekávání, je maximálně spokojený a má ze služby radost.  

Zákazník je v dnešní době klíčovým partnerem veškeré podnikatelské činnosti. 

Většina zákazníků si svou důležitost uvědomuje a očekává individuální přístup a vysokou 

úroveň poskytnutých služeb.[1] 

 
 
Důvody, proč se zaměřit na spokojenost zákazníků: 

• Spokojený zákazník zůstává věrný; 

• Spokojený zákazník je ochotný zaplatit i vyšší cenu; 

• Spokojený a věrný zákazník umožňuje překonat krizové situace v podniku; 

• Spokojený zákazník předá svou dobrou zkušenost minimálně třem dalším, a to velice 

účinnou a neplacenou formou osobní komunikace; 

• Spokojený zákazník si zakoupí i jiné produkty z nabídky; 

• Spokojený zákazník se chová otevřeně a je ochotný sdělit své zkušenosti a poznatky 

ohledně užívání služby; 

• Spokojený zákazník navodí u zaměstnanců pocit hrdosti na svou práci. 

 
Stížnosti nespokojených zákazníků se vyskytují jen mimořádně. Proto je třeba věnovat 

jim zvýšenou pozornost. Většina nespokojených zákazníků společnost opouští, přechází ke 

konkurenci a své problémy sdělí minimálně deseti dalším lidem. 

Je žádoucí, řešit stížnosti pohotově, ve prospěch nespokojených zákazníků, aby dále 

zůstali podniku nakloněni a o rychlosti vyřešení reklamace řekli ostatním. 
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3.2.3 Rozhodování zákazníka 

Každý zákazník rozhoduje a nakupuje odlišně v závislosti na své současné situaci a na 

konkrétní nabídce. Nároky spotřebitelů a jejich očekávání neustále roste. Nakupující 

vyhledávají  výhodné nabídky prodejců, předpokládají prvotřídní zboží i kvalitu. [1] 

 
Pět stádií rozhodování a chování zákazníků: 

• Zákazník rozpoznává své potřeby; 

• Zákazník vyhledává informace o nabídce; 

• Zákazník vyhodnocuje varianty nabídky; 

• Zákazník rozhoduje o koupi; 

• Zákazník vyhodnocuje své rozhodnutí. 

3.2.4 Poznávání zákazníka 

Čím lépe pozná organizace své zákazníky, tím účinněji je schopna pro něj vytvořit 

vhodnou nabídku, zvolit nejvhodnější komunikační kanál a srozumitelným způsobem 

zakódovat sdělení. [1] 

 

Čtyři způsoby, jak se dozvědět o zákazníkovi: 

• Z interních zdrojů organizace; 

• Z marketingového zpravodajství; 

• Ze statistických údajů; 

• Z marketingového výzkumu. 

 

Interní zdroje organizace patří k nejdostupnějším a k nejběžněji používaným. 

Získávají se z evidence a zpracování finančních zpráv, z účetnictví, z údajů o prodeji a 

objednávkách. Pomocí analýzy výše uvedených dokumentů vznikne firmě určitá představa o 

svých zákaznících. Nejvíce by si měla organizace vážit a upřednostňovat ty nakupující, kteří 

platí za své zakázky  před nebo v termínu splatnosti. Právě tito zákazníci rozhodují o existenci 

firmy. 

Marketingové zprávy dávají organizaci informace o aktuální situaci na trhu, o jejich 

zákaznících a konkurentech. Zdrojem pro získání  této zprávy mohou být interní zaměstnanci 

firmy nebo externisté – dodavatelé a zprostředkovatelé. 

Statistické údaje  jsou poskytovány Českým statistickým úřadem. Výhodou je tradice a 

standardizace zjišťování a zpracování údajů. 
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3.3 Marketingový výzkum ve službách 

Služby představují řadu ekonomických aktivit, které se uskutečňují v odlišných 

podmínkách. V některých odvětvích služeb jsou marketingové činnosti realizovány v souladu 

s celosvětovými trendy, v jiných sférách služeb se tržní orientace začíná pozvolna prosazovat. 

[7] 

3.3.1 Metody marketingového výzkumu ve službách 

Metody marketingového výzkumu v oblasti služeb nejsou výrazně odlišné. Zvolená 

metoda vyplývá ze situace na trhu služeb. Vzhledem ke značné konkurenci ve službách je 

potřeba neustále získávat aktuální informace. 

Pro distribuci služeb je využíván přímý prodej, jen ve výjimečných případech se 

používá prostředník. Přímým kontaktem se zákazníkem získávají zaměstnanci organizace 

informace o vnímání služby, hodnocení, představách, očekávání a změnách, které by 

nakupující uvítal. 

Aby mohla organizace získat potřebné náměty od zákazníků a zaměstnanců, musí 

v nich vyvolat odpovídající motiv pro hodnocení a taktéž vytvořit vhodné podmínky. 

Podstatou je pravidelně a systematicky vyhodnocovat takto získané údaje. 

Většina organizací poskytující služby je malého charakteru s omezenými finančními 

prostředky. Proto k nejvhodnějším metodám marketingového výzkumu patří pozorování, 

testování trhu a dotazování.[7] 

 

Pozorování 

Pozorování umožňuje získání nezbytných informací o situaci na trhu, konkurenci, 

výběru služeb, frekvenci užití služby atd. Provádí ho nezávislá proškolená osoba, která má 

přesně stanovený postup a předmět výzkumu a její hodnocení musí být objektivní. 

 

Testování trhu 

Testování trhu se využívá pro zjištění vnímání zákazníků před zavedením nové služby 

na trh nebo před její modifikací. Vyhodnocením  testu získává organizace podklady pro 

rozhodnutí o rozšíření nabídky služeb. 
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Dotazování 

Pomocí dotazování lze oslovit respondenty písemnou, ústní nebo telefonickou formou. 

Tuto metodu může firma vhodně využít při čekání v průběhu dodávky, zejména v jejích 

závěrečných fázích. Aby byla zajištěna objektivita, neměli by vyplněné dotazníky přebírat 

poskytovatelé služeb. 
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4 Metodika výzkumu  

Pod pojem metodika výzkumu zahrnujeme všechny metody, přístupy, principy, na 

základě kterých je výzkumný proces realizovaný. Základem správného metodického přístupu 

k výzkumu je rozčlenění výzkumného procesu na jednotlivé etapy. Rozlišujeme dvě základní 

etapy – přípravná fáze a realizační fáze.  

Obě tyto části obsahují množství rozhodnutí, která na sebe navazují a vzájemně se 

ovlivňují. Aby bylo docíleno úspěchu v marketingovém výzkumu je nutné realizovat tento 

výzkum komplexně. [7] 

4.1 Přípravná fáze 

Definování problému 

Cestovní kancelář ORIGINAL se stále snaží zlepšovat své služby. Aby mohla 

zvyšovat kvalitu služeb potřebuje znát názor svých klientů. Za účelem zjištění názorů a 

připomínek si cestovní kancelář vytvořila anonymní anketu, kterou používala po dobu pěti let. 

Tento druh výzkumu nebyl metodologicky správně vytvořený, proto jsem cestovní kanceláři 

nabídla sestavení a vyhodnocení dotazníku v rámci mé bakalářské práce. 

 

Stanovení cíle 

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, do jaké míry jsou klienti spokojeni se službami 

cestovní kanceláře ORIGINAL. Otázky byly zaměřeny na spokojenost klientů s prodejem a 

zajištěním zájezdu, s poskytnutými službami delegátů a také na to, zda by cestovní kancelář 

dále doporučili. 

 

Definování hypotéz 

Hypotéza č.1: 

„Klientelu cestovní kanceláře pro zimní zájezdy tvoří především stálí zákazníci.“ 

Hypotéza č.2: 

„Nejvýznamnějším zdrojem informací pro klienty cestovní kanceláře je internet.“ 
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Typy údajů 

Pro výzkum spokojenosti jsem zvolila sběr primárních údajů. Data byla získána 

prostřednictvím písemného dotazníku. Tento dotazník rozdávali delegáti na konci zájezdu 

klientům.  

 

Metoda sběru dat 

Data byla získána písemným dotazováním. Vyplnění dotazníku nebylo povinné. Ale 

právě proto, že klienti jsou zvyklí z dřívějších let vyplňovat anketu, byla návratnost 

vyplněných dotazníků poměrně vysoká. K motivaci vyplnění dotazníku pomohlo taktéž 

vhodné uvedení dotazníku jednotlivými delegáty. 

 

Technika výběru vzorku 

Základní soubor zahrnoval klienty, kteří se zúčastnili zájezdu do středisek Pitztal, 

Stubaital a Zillertal v Rakousku v období od 29.1.2009 do 8.3.2009 v celkovém počtu        

348 zákazníků. Výběrový soubor tvořilo 129 respondentů, kteří vyplnili dotazník spokojenosti 

s cestovní kanceláří. 

 

Nástroje sběru dat 

Nástrojem sběru údajů byl dotazník, který zahrnoval 15 otázek. Ve většině případů 

byly v dotazníku použity uzavřené otázky. Výjimku tvořila otázka č.6, která byla 

polootevřená a otázka č.9, která byla sestavena jako otevřená. Na konec dotazníku byly 

zařazeny čtyři identifikační otázky. 

 

Časový a věcný harmonogram 

Přípravná a realizační fáze marketingového výzkumu probíhala v období od 

24.11.2008 do 8.3.2009. Údaje byly sbírány na zájezdech cestovní kanceláře ORIGINAL 

v období od 29.1. do 8.3.2009 jednotlivými delegáty. 
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4.2 Realizační fáze 

Metoda analýzy dat 

Údaje získané písemným dotazováním byly zpracovány na počítači s použitím 

programu MS Excel 2003 a MS Word 2003 prostřednictvím statistických funkcí, tabulek a 

grafů. 

 

Rozpočet výzkumu 

Jediné náklady, které vznikly, byly náklady na tisk dotazníků. Cestovní kancelář mi 

nabídla vytisknutí dotazníků na vlastní tiskárně. Zpracování a vyhodnocení dotazníku jsem 

tvořila osobně v rámci své bakalářské práce. Proto jsou celkové náklady na marketingový 

výzkum zanedbatelné. 

 

Kontrola plánu 

Tzv. pilotáž byla provedena prostřednictvím třech referentek v cestovní kanceláři. 

Otázky byly zhodnoceny jako srozumitelné, snadno pochopitelné, žádné chyby nebylo třeba 

odstranit. 

 
Zhodnocení výzkumu 

Marketingového výzkumu se zúčastnilo celkem 129 zákazníků cestovní kanceláře. 

Z hlediska pohlaví převažovali muži – 56%. Většina klientů byla starší třiceti let, 

nejpočetnější složku tvořila skupina 51 a více let. 92% respondentů dosáhlo středoškolského a 

vysokoškolského vzdělání. 

84 % respondentů navštívilo lyžařskou oblast Zillertal. V  období shromažďování 

údajů se z celkového počtu 15 zájezdů vypravilo právě 8 do této oblasti. Každoročně je 

Zillertal nejnavštěvovanějším místem cestovní kanceláře. 

Pro zpracování výzkumu bylo použito 111 dotazníků. 18 dotazníků bylo vyřazeno. 

Příčinou byl malý počet odpovědí na zadané otázky. 22 dotazníků nebylo vyplněno úplně, 

přesto byly do výzkumu zařazeny. Otázku č.1 vyplnilo jen z části 20 % respondentů. Otázku 

č. 2 nevyplnilo 8 respondentů z důvodu nezúčastnění se prodeje zájezdu popř. 

zprostředkování zájezdu přes jinou cestovní kancelář. Nevyplnění otázky 3.1. bylo 

zapříčiněno využitím vlastní dopravy. 
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5 Analýza výsledků měření spokojenosti 

5.1 Celková spokojenost s cestovní kanceláří 

Obr. 5. 1 Celková spokojenost s cestovní kanceláří podle pohlaví, věku a vzdělání 

87%

78%

74%
74%

75%

89%

92%

87%
84%

81%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Celková spokojenost s cestovní kancelá ří

vysokoškolské
středoškolské
základní

51 a více let
41-50 let
31-40 let
21-30 let
do 20 let

ženy
muži

 

Obr. 5. 2 Celková spokojenost s cestovní kanceláří podle způsobu a počtu vycestování 
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S celkovými poskytnutými službami cestovní kanceláře je 83 % zákazníků spokojeno. 

Muži jsou spokojenější než ženy. Spokojenost roste s přibývajícím věkem – ve věkové 

skupině 51 a více je spokojeno 92 % respondentů. Klienti, kteří dosáhli vyššího vzdělání, jsou 
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méně spokojeni jako ti, kteří dosáhli jen základního vzdělání. Nejvíce jsou dotázaní spokojeni 

s destinací Stubaital.  

Celkově nejspokojenější jsou klienti, kteří jezdí s cestovní kanceláří pravidelně a 

zákazníci, kteří vycestovali individuálně. Naopak nejméně spokojení jsou respondenti, kteří 

využili služeb cestovní kanceláře podruhé a skupinoví zákazníci. 

Obr. 5. 3 Poziční mapa závislost celkové spokojenosti na významnosti 

delegát celkem
prodejci zájezdu celkem
zabezpečení zájezdu celkem

legenda

0,40 0,45 0,50 0,55

významnost

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

sp
ok

o
je

n
o

st

W

W

W

 

Z poziční mapy 5.3 vyplývá, že se nejvyšší spokojenost vyskytuje u celkového 

hodnocení delegátů. Na celkové spokojenosti má ale toto kritérium nejnižší podíl.  

Nejvýznamněji se na celkové spokojenosti s cestovní kanceláří podílí celkové hodnocení 

zabezpečení zájezdu a celková spokojenost s prodejem zájezdu. 

Obr. 5. 4 Poziční mapa závislost spokojenosti s jednotlivými faktory na významnosti 
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Z poziční mapy 5.4 lze vyčíst, že na celkové spokojenosti při prodeji zájezdu se 

nejvíce podílí informovanost při prodeji. S tím, zda odpovídají poskytnuté informace 

skutečnosti, jsou klienti nejméně spokojeni.  

Nejvýznamnější podíl na celkové spokojenosti se zabezpečením zájezdu má 

stravování. Se stravou jsou klienti nejspokojenější, naopak nejméně spokojení jsou 

s dopravou. 

U celkové spokojenosti s delegátem jsou nejvýznamnějšími faktory jeho odborná 

znalost a organizační schopnosti. Nejvyšší spokojenost se objevuje u ochoty delegáta. 

5.2 Spokojenost s prodejci zájezdu 

5.2.1 Celková spokojenost s prodejci zájezdu 

Obr. 5. 5 Celková spokojenost s prodejci zájezdu podle pohlaví, věku a vzdělání 
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S prodejci zájezdu jsou celkově klienti spokojeni ze 75 %. Muži jsou více spokojeni  

než ženy. Nejspokojenější věkovou skupinou jsou respondenti ve věku 31-40 let a 51 a více 

let, naopak jen poloviční spokojenost vyjádřili klienti ve věku do 20 let. Nejvyšší spokojenost 

vyjádřili respondenti středoškolského vzdělání, kteří navštívili Pitztal.  

5.2.2 Ochota prodejců při prodeji zájezdu 

S ochotou prodejců je 78 % klientů spokojeno. Muži jsou spokojenější než ženy.    

90% spokojenost vyjádřila věková skupina 31-40 let. Nejvíce spokojeni jsou klienti 

vysokoškolského vzdělání, kteří strávili svou dovolenou ve středisku Pitztal. 
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5.2.3 Odborná znalost prodejců zájezdu 

S odbornou znalostí je spokojeno 79 % klientů. Muži jsou více spokojeni než ženy. 

Největší rozdíly nacházíme u věkových skupin. Zatímco věková skupina 31-40 let je 

spokojena z 91 %, klienti ve věku do 20 let jsou spokojeni pouze z 51 %. Nejlépe hodnotí 

spokojenost se znalostí prodejců vysokoškolsky vzdělaní respondenti, kteří navštívili Pitztal. 

5.2.4 Skutečnost získaných informací před zájezdem 

Obr. 5. 6 Skutečnost získaných informací 
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Se skutečností získaných informací je 64 % všech dotázaných spokojeno. Překvapivě 

velký rozdíl se vyskytuje u pohlaví – muži jsou o 19 % spokojenější než ženy. Nejméně 

spokojeni jsou klienti do 20 let – pouze z 33 %, naopak věková skupina 21-30 let je spokojena 

ze 72 %. Nejspokojenější jsou klienti, kteří navštívili destinaci Pitztal. 
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5.3 Spokojenost se zabezpečením zájezdu 

5.3.1 Celková spokojenost se zabezpečením zájezdu 

Obr. 5. 7 Celková spokojenost se zabezpečením zájezdu podle pohlaví, věku a vzdělání 
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86 % respondentů je s celkovým zabezpečením zájezdu spokojeno. Muži jsou o 11 % 

spokojenější než ženy. Nespokojenější jsou klienti ve věku 51 a více let, středoškolsky 

vzdělaní respondenti, kteří navštívili Stubaital. 
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5.3.2 Spokojenost s dopravou 

Obr. 5. 8 Spokojenost s dopravou 
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Na tuto otázku neodpovídali klienti, kteří využili dopravu vlastní. Celkově je 72 % 

respondentů s dopravou spokojeno. Muži jsou více spokojeni než ženy. Největší rozdíly 

spokojenosti nacházíme u věkových skupin. Zatímco respondenti ve věku 51 a více let jsou 

spokojeni z 91 %, klienti věkové skupiny 31-40 let vyjádřili svou spokojenost jen z 54 %.  

5.3.3 Spokojenost s ubytováním 

Obr. 5. 9 Spokojenost s ubytováním 
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76 % dotazovaných je s ubytováním spokojeno. Muži jsou výrazněji spokojenější než 

ženy – o 19 %. Věková skupina 41-50 let je spokojena z 90 %, věkové skupiny 21-30 a 31-40 



 - 26 - 

let jsou spokojeny jen z poloviny. Nejnižší spokojenost se vyskytuje u klientů, kteří navštívili 

destinaci Zillertal. 

5.3.4 Spokojenost se stravováním 

91 % respondentů je se stravováním spokojeno. Muži jsou spokojenější než ženy. 

Dokonce 100% spokojenost nacházíme u klientů ve věku 51 a více let a u respondentů, kteří 

navštívili Pitztal a Stubaital. Nejméně jsou spokojeni respondenti ve věku do 20 let a klienti, 

kteří dosáhli základního vzdělání. 

5.4 Spokojenost se službami delegáta 

5.4.1 Celková spokojenost s delegátem 

Obr. 5. 10 Celková spokojenost s delegátem podle pohlaví, věku a vzdělání 
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Klienti cestovní kanceláře jsou s celkovými službami delegátů spokojeni z 95 %. 

Nejméně jsou spokojeni respondenti do 20 let a klienti základního vzdělání. Žádné výrazné 

rozdíly mezi jednotlivými skupinami nenacházíme. Klienti, kteří navštívili Stubai, jsou 

spokojeni ze 100 %. 

5.4.2 Ochota a přístup delegáta 

97 % respondentů je spokojeno s ochotou a přístupem delegáta. Rozdíly mezi 

skupinami jsou minimální, veškeré hodnoty spokojenosti přesahují 90% hranici. Klienti ve 

věku 51 a více a klienti, kteří navštívili Stubaital jsou spokojeni ze 100 %. 
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5.4.3 Odborná znalost delegáta 

Obr. 5. 11 Odborná znalost delegáta 
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Tato podotázka dopadla u delegátů nejhůře. 92 % klientů je spokojeno s odbornou 

znalostí delegátů, ale nacházíme zde výrazné rozdíly u věkové a vzdělanostní skupiny. 

Zatímco klienti do 20 let a respondenti základního vzdělání označili svou spokojenost 

necelými 70 %, u ostatních skupin se průměrná spokojenost pohybuje nad hranicí 90 %. 

5.4.4 Organizační schopnosti delegáta 

93 % respondentů je s organizačními schopnostmi delegátů spokojeno. Nejméně jsou 

spokojeni klienti do 20 let a respondenti základního vzdělání. Naopak nejspokojenější jsou 

klienti ve věku 51 a více let a 100 % spokojenost se objevuje u respondentů, kteří navštívili 

Stubaital. 
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5.5 Doporučení cestovní kanceláře 

Obr. 5. 12 Doporučení cestovní kanceláře  
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Cestovní kancelář by rozhodně doporučilo 39 % respondentů. Největší rozdíly 

v názoru nacházíme mezi muži a ženami. Zatímco 52 % mužů by cestovní kancelář rozhodně 

doporučilo, u žen se tato hodnota pohybuje jen okolo 22 %. Ženy by cestovní kancelář 

doporučily jen spíše a to z 53 %. 

5.6 Zdroj informací p ři plánování dovolené 

Tab. 5. 1 Zdroj informací při plánování dovolené 

  celkem katalog celkem internet celkem prodejna celkem známí 
nejvýznamnější 34% 39% 1% 35% 
méně významný 34% 31% 14% 24% 
významný 27% 29% 14% 22% 
nevýznamný 5% 1% 71% 19% 
průměrná známka 2,04 1,93 3,56 2,27 

 

Nejvýznamnějším zdrojem při plánování dovolené je internet – klienti internetu udělili 

průměrnou známku 1,93. Důležitou roli hraje i katalogová nabídka cestovní kanceláře a 

doporučení známých. Naopak vzhled prodejny je pro respondenty nevýznamný. 

Katalog je pro muže významnější jak pro ženy, nejvíce využívá katalog věková 

skupina 51 a více let a středoškolsky vzdělaní klienti. Pro respondenty, kteří se zúčastnili 

zájezdů na Pitztal je katalog významný pouze z 36 %. 
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Internetové stránky cestovní kanceláře jsou pro respondenty významné z 69 %. 

Nejméně významné jsou webové stránky pro věkové skupiny 41-50 let a 51 a více let. Pro   

61 % klientů z Zillertalu je internet významným zdrojem informací, naopak pro respondenty 

z Pitztalu je významný pouze 25 % a Stubaitalu z 26 %. 

Prostředí prodejny je pro klienty významné pouze z 15 %. Pro muže hraje prodejna 

významnější roli než pro ženy. Nejvýznamnější je pak pro klienty ve věku 31-40 let, kteří 

navštívili destinaci Stubaital. 

Doporučení známých ovlivňuje 58 % respondentů. Na jejich radu dají převážně ženy, 

věková skupina 41-50 let, vysokoškolsky vzdělání respondenti, kteří navštívili oblast 

Stubaital. 

5.7 Dovolená následující sezónu 

Obr. 5.13 Dovolená následující sezónu 
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Následující sezónu by znovu s cestovní kanceláří vycestovali z velké části pouze muži, 

ženy by raději vyjely na dovolenou samy nebo s jinou cestovní kanceláří. Sami by vycestovali 

klienti ve věku 21-40 let. Služeb jiné cestovní kanceláře by nejčastěji využili respondenti ve 

věku 41-50 let. Naopak s cestovní kanceláří ORIGINAL by vycestovalo na dovolenou 44 % 

klientů ve věku 51 a více let. 

Nejčastějším zdůvodněním výběru jiné cestovní kanceláře je nespokojenost 

s ubytováním. Tuto variantu zvolilo 53 % dotázaných. 32 % respondentů by využilo služeb 

konkurenční cestovní kanceláře Juhász. 15 % klientů nebylo spokojeno s dopravou. 
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5.8 Poměr cena/kvalita služeb cestovní kanceláře 

Tab. 5. 2 Poměr cena/kvalita služeb 

  celkově do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51 a více 
cena je vyšší jak kvalita 27% 58% 33% 32% 11% 22% 
cena odpovídá kvalitě 73% 42% 67% 68% 89% 78% 
cena je nižší jak kvalita 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Cena se nijak zvláště neodlišuje od konkurenčních cestovních kanceláří, proto si také 

73 % respondentů myslí, že cena odpovídá kvalitě zájezdu. Jedinou věkovou skupinou, 

hodnotící tuto otázku jinak, byli respondenti ve věku do 20 let.  

5.9 Návrhy na zlepšení 

Obr. 5.14 Návrhy na zlepšení 
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92 % klientů, kteří do této otázky napsali nějaký návrh na zlepšení, strávilo svou 

dovolenou v rakouském Zillertalu, proto bych návrhy na zlepšení vztáhla pro tuto oblast.  

55 % respondentů na tuto otázku neodpovědělo. Ostatní klienti by nejvíce uvítali 

zlepšení ubytovacích zařízení a rozšíření nabídky poskytovaných zájezdů. K dalším návrhům 

se řadí vylepšení stravování, dopravy a zvýšení informovanosti před zájezdem. 
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5.10 Počet vycestování s cestovní kanceláří 

Tab. 5.3 Počet vycestování s cestovní kanceláří 

  celkově do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51 a více 
poprvé 49% 42% 58% 32% 52% 59% 
podruhé 21% 58% 25% 21% 11% 13% 
vícekrát 31% 0% 17% 46% 37% 28% 
 

Klienti, kteří se zúčastnili výzkumu, cestovali ze 49 % poprvé. Největší rozdíly se 

vyskytují u věkových skupin. Zatímco respondenti ve věku 31-40 let jezdí pravidelně, více jak 

polovina klientů věkových skupin 21-30, 41 a více let využila služeb cestovní kanceláře 

poprvé. 

 

Hodnocení stálých klientů 

Stálou klientelu tvoří ze dvou třetin muži, věková skupina 31-50 let, středoškolsky 

vzdělání klienti. 74 % klientů navštívilo destinaci Zillertal. 

Stálí klienti jsou s cestovní kanceláří celkově spokojeni z 85 %, s prodejci zájezdu 

jsou spokojeni z 84 %, se zabezpečením zájezdu z  87 % a se službami delegátů z 97 %. 

Více jak polovina respondentů by cestovní kancelář rozhodně doporučila svým 

známým. Co se týče významnosti zdrojů informací je nejvíce významný internet, naopak 

nevýznamná je prodejna cestovní kanceláře. 

56 % stálých klientů by vycestovalo příští rok na zimní dovolenou s cestovní kanceláří 

ORIGINAL, ostatní by cestovali individuálně nebo by využili služeb jiné cestovní kanceláře. 

K důvodům využití jiné cestovní kanceláře se řadí především nespokojenost s dopravou a 

s ubytováním. 27 % klientů by využilo služeb konkurenční cestovní kanceláře Juhász. 

Na otázku návrhy a doporučení odpovědělo 63 % respondentů. Mezi nejčastější 

odpovědí se řadí zlepšení dopravy a rozšíření nabídky zájezdů. 

 

Hodnocení klientů cestujících podruhé  

Podruhé využili služeb cestovní kanceláře klienti věkových skupin do 20 let a 31-40 

let, převážně středoškolského vzdělání. Tři čtvrtiny respondentů vycestovaly jako rodina do 

destinace Zillertal. 

Celkově jsou se službami cestovní kanceláře klienti spokojeni z 66 %, s prodejci 

zájezdu jsou spokojeni ze 47 %, se zabezpečením zájezdu z 66 % a se službami delegátů ze 

75 %. 
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Polovina respondentů by cestovní kancelář spíše doporučila. Jako nejvýznamnější 

zdroj informací zvolili klienti katalog a internet.  

Pouze 26 % zákazníků by vycestovalo s cestovní kanceláří ORIGINAL i příští rok, 46 

% klientů by ale využilo služeb jiné cestovní kanceláře. 

Na otázku návrhy a doporučení odpověděl pouze jeden klient, který by zlepšil 

dopravu. U klientů, kteří vycestovali podruhé se jako u jediné kategorie vyskytuje nejčetněji 

odpověď, že cena zájezdu je vyšší než kvalita poskytnutých služeb. 

 

Hodnocení klientů, kteří cestují poprvé 

Poprvé využili služeb klienti převážně ve věku 41 a více let, převážně vysokoškolsky 

vzdělaní. 57 % zákazníků vycestovalo jako rodina. 89 % respondentů navštívilo oblast 

Zillertal. 

S cestovní kanceláří jsou respondenti celkově spokojeni ze 72 %, s prodejci zájezdu 

jsou spokojeni z 66 %, se zabezpečením zájezdu ze 75 % a se službami delegátů z 82 %. 

Polovina klientů by cestovní kancelář spíše doporučila svým známým. Pro tuto 

kategorii je nevýznamnějším zdrojem informací katalog, následně doporučení známých. 

Pouze 24 % klientů by vycestovalo s cestovní kanceláří i následující sezónu. Důvodem 

je jednoznačně nespokojenost s ubytováním. 

Na otázku návrhy a doporučení odpověděla polovina respondentů. Nejčastější 

odpovědí je zlepšení ubytování a stravování. 

5.11 Způsob cestování 

Tab. 5. 4 Způsob cestování 

  celkově do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51 a více 
individuálně 23% 0% 25% 21% 30% 28% 
jako rodina 56% 92% 33% 32% 70% 59% 
jako skupina 21% 8% 42% 46% 0% 13% 

 

Více jak polovina respondentů cestuje s cestovní kanceláří jako rodina. To vyplývá 

z výhodné akce v Zillertalu, kdy dítě do 10 let s rodiči na pokoji má pobyt zdarma, hradí 

pouze dopravu a skipas. Proto taky 92 % klientů do 20 let označilo, že jezdí s rodinou. Stále 

častěji cestují s dětmi i prarodiče, kteří zaměřují více na běžecké lyžování. Naopak skupinově 

cestují převážně klienti ve věku 21-40 let. 
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Hodnocení klientů, kteří cestují individuálně 

Individuálně cestují převážně ženy ve věku 41 a více let, středoškolského vzdělání. 

Nejnavštěvovanější oblastí pro individuální cestování je oblast Zillertal. 

S cestovní kanceláří jsou respondenti celkově spokojeni ze 79 %, s prodejci zájezdu 

jsou spokojeni z 65 %, se zabezpečením zájezdu ze 79 % a se službami delegátů z 84 %. 

Více jak polovina respondentů by cestovní kancelář ORIGINAL rozhodně doporučila 

svým známým a vycestovala by s ní na zimní dovolenou i příští sezónu. Nejvýznamnějším 

zdrojem informací pro individuální klienty je internet a doporučení známých. Třetina klientů 

by uvítala rozšíření nabídky zájezdů. 

 

Hodnocení klientů cestujících jako rodina 

Jako rodina cestují převážně muži ve věku 41 a více let, vysokoškolského vzdělání. 

Nejčastěji využívají klienti pro svou rodinnou dovolenou destinaci Zillertal. Polovina 

respondentů využila služeb cestovní kanceláře poprvé. 

Klienti jsou s cestovní kanceláří celkově spokojeni ze 71 %, s prodejci zájezdu jsou 

spokojeni z 63 %, se zabezpečením zájezdu ze 73 % a se službami delegátů ze 79 %. 

Polovina respondentů by cestovní kancelář spíše doporučila svým známým a pro svou 

příští dovolenou by vyzkoušela služby jiné cestovní kanceláře. Nejvýznamnějším důvodem 

nespokojenosti je ubytování. Pro tuto kategorii se jeví jako nejdůležitější zdroj informací 

katalog a internet. 

 

Hodnocení klientů cestujících skupinově 

Skupinově cestují převážně stálí klienti, věkové skupiny 31-40 let, vysokoškolského 

vzdělání.  

Celkově jsou klienti spokojeni s cestovní kanceláří z 63 %, s prodejci zájezdu jsou 

spokojeni z 63 %, se zabezpečením zájezdu z 66 % a se službami delegátů z 82 %. 

Cestovní kancelář by většina respondentů spíše doporučila a na svou příští dovolenou 

by vycestovali opět s ní nebo by vycestovali samostatně. Nejvýznamnějším zdrojem 

informací je internet a doporučení známých. Klienti by zlepšili dopravu a stravování. 
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5.12 Vyhodnocení hypotéz 

5.12.1 Hypotéza č.1 

„Klientelu cestovní kanceláře pro zimní zájezdy tvoří především stálí zákazníci.“ 

Tab. 5.5 Klientela cestovní kanceláře 

  celkově muži ženy základní středoškolské vysokoškolské Pitztal Stubaital Zillertal 
poprvé 49% 45% 53% 33% 35% 65% 22% 44% 52% 
podruhé 21% 18% 24% 44% 20% 18% 11% 22% 22% 
vícekrát 31% 37% 22% 22% 45% 18% 67% 33% 27% 
 

Pouze 31 % všech dotázaných využívá služeb cestovní kanceláře pravidelně. Tato 

hypotéza se potvrdila pouze u věkové skupiny 31-40 let, středoškolsky vzdělaných 

respondentů a místa pobytu Pitztal. Z výzkumů vyplývá, že pravidelněji jezdí na zimní 

dovolenou muži než ženy. 

5.12.2 Hypotéza č.2 

„Nejvýznamnějším zdrojem informací pro klienty cestovní kanceláře je internet.“ 

Tato hypotéza se potvrdila. Internet je pro klienty významný z  69 %. Méně 

významným zdrojem je katalog a doporučení známých. Naopak zcela nevýznamná se jeví 

prodejna cestovní kanceláře. 
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5.13 Návrhy a doporučení cestovní kanceláři 

5.13.1 Všeobecné návrhy pro cestovní kancelář 

Cestovní kanceláři bych doporučila, aby věnovala pozornost návrhům na zlepšení od 

svých klientů. Respondenti by nejvíce uvítali zdokonalení ubytovacích zařízení a rozšíření 

nabídky poskytovaných zájezdů. K dalším návrhům se řadí vylepšení stravování, dopravy a 

zvýšení informovanosti před zájezdem. Taktéž je třeba klást důraz na odborné vzdělání a 

způsob poskytování informací jednotlivými prodejci zájezdu.  

Cestovní kancelář by se měla zaměřit na získání klientů, kteří cestují poprvé nebo 

podruhé. Pravidelným zasíláním katalogů s nabídkou na letní i zimní sezónu, rozesíláním      

e-mailů s výhodnými akcemi popř. rozdáváním dárkových předmětů by se cestovní kancelář 

mohla svým klientům upomenout. 

Dále by měla cestovní kancelář poskytovat stálým klientům slevové bonusy při 

zakoupení zájezdu následující sezónu. Bylo by vhodné zavést slevy pro větší skupiny 

zákazníků nebo bonusy pro klienty, kteří přivedou zákazníka nového. 

Nabídla bych cestovní kanceláři, aby pro mládež do 26 let vytvořila speciální nižší 

cenu než je běžná cena za dospělou osobu. To by přilákalo množství nových klientů, kteří, 

pokud by byli spokojeni, by mohli tvořit budoucí klientelu cestovní kanceláře. Zvolila bych 

podobně laděné programy i pro seniory, kteří služby cestovní kanceláře využívají čím dál 

častěji.  

Celkové procento klientů, kteří by cestovní kancelář ORIGINAL doporučili svým 

známým, je velmi malé. Proto by cestovní kancelář měla výrazně zlepšit poskytované služby 

a najít kladné prvky, kterými se od konkurenční cestovní kanceláře Juhász odlišuje a použít je 

pro svou reklamní kampaň. Cestovní kancelář dominuje tím, že ubytování zajišťuje 

v penzionech, které má pronajaté po celou zimní sezónu, stravu zabezpečují čeští kuchaři, 

autobus zůstává po celou dobu pobytu na místě, proto není problém při nepříznivém počasí 

absolvovat fakultativní výlety po okolí. 

5.13.2 Návrhy pro prodejce zájezdu 

Nízká spokojenost s prodejci zájezdů je způsobena tím, že často nabízí zájezdy, 

kterých se většinou sami ani nezúčastnili. Neznalostí destinace a ubytování pak často podávají 

klientům informace, které nejsou zcela přesné. Průvodci poté na místě řeší problémy, které 
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nejsou v jejich kompetencích. Navrhovala bych, aby prodejci částečně zastávali i funkci 

delegátů. Tím by získali potřebné znalosti a setkali se s konkrétními problémy klientů. 

Prodejci zájezdů by se měli zaměřit na zrychlení vyřizování e-mailových dotazů, 

zlepšit komunikaci po telefonu a klientům, kteří hledají večerní program, zajímají se o 

návštěvy muzeí, galerií, jeskyní nebo vyhledávají adrenalinové sporty, by mohli pomáhat 

s rezervací vstupenek, které jsou často na poslední chvíli vyprodány. 

Bylo by taktéž vhodné umístit do prodejny informační brožury, mapky lyžařských 

středisek popř. nafotit některé materiály svým zákazníkům. Tím by klienti získali přehled o 

destinaci a mohli by si dopředu nastudovat trasy a zajímavosti, které by chtěli v okolí 

navštívit. 

5.13.3 Návrhy pro delegáty 

Organizační schopnosti delegátů jsou velmi důležité. Delegáti by měli destinaci, ve 

které klienty provádí dobře znát. V zimních měsících tento faktor nehraje až tak významnou 

roli. V létě, kdy průvodce denně chodí s klienty po horách, by mohlo dojít k značným 

problémům. Proto by měla cestovní kancelář věnovat pozornost kvalitnímu zaškolení delegátů 

a neposílat je „naslepo“ do oblasti, kterou ještě nenavštívili. Cestovní kancelář by tím předešla 

některým stížnostem svých klientů. 

Tým delegátů je tvořen převážně staršími členy. Bylo by vhodné přijmout do 

kolektivu mladé lidi, kteří jsou mnohem flexibilnější, mají lepší jazykové znalosti a zajímají 

se o adrenalinové aktivity. Tím by cestovní kancelář mohla rozrůznit svou nabídku zájezdů a 

přilákat nové zákazníky. Taktéž bych zavedla každoroční školení delegátů. Před každým 

zájezdem bych jim rozdávala aktuální informace, které by poté předávali klientům. 

5.13.4 Návrhy na zlepšení jednotlivých služeb 

Ubytování 

Cestovní kancelář by měla najít vhodnější ubytování v Zillertalském údolí, popř. 

přimět majitelku penzionu o zmodernizování. Z vlastní zkušenosti vím, že v okolí se nachází 

velké množství nových, příjemněji zařízených penzionů v podobné ceně jako má cestovní 

kancelář smluvenou. Vzhledem k tomu, že penzion má v letní a zimní sezóně cestovní 

kancelář v dlouhodobém pronájmu mohla by některé potřebné kuchyňské a jiné vybavení 

dokoupit na vlastní náklady. Při výběru nového penzionu bych doporučila takové ubytování, 

které by bylo blíže k centru města, pro lepší využití volného času ve večerních hodinách. 
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Kuchyň v penzionu by se měla nacházet na stejném patře s jídelnou, pokoje by měly být 

prostornější s větším množstvím úložného prostoru a vlastním sociálním zařízením.  

 

Stravování 

Vysoká spokojenost se stravováním je zapříčiněna zajištěním české kuchyně. Velikost 

porce je upravována na přání klientů. Navrhla bych obměny jídelníčků pro jednotlivé turnusy, 

což by uvítali stáli klienti, kteří se už dlouhá léta stravují na zájezdech tím samým. Taktéž 

bych rozšířila salátový bufet u večeře. Klienti dokupující si polední svačiny by určitě uvítali 

zeleninu nebo ovoce a sladkost v balíčku.  

 
Doprava 

Nespokojenost s dopravou byla způsobena využitím jiného soukromého dopravce pro 

jeden zájezd. Další příčinou nespokojenosti může být faktor, že cestovní kancelář často 

spojuje dva zájezdy do jednoho autobusu. Klienti z Zillertalu se kvůli zajížďky do jiného 

střediska dostávají na místo pobytu o 2 až 4 hodiny později, než by přijeli při přímé cestě.  

Cestovní kancelář by dále měla využívat smluvního dopravce AD Ševčík, se kterým 

jsou klienti výrazně spokojenější. Tento dopravce využívá luxusní klimatizované autobusy 

BOVA FUTURA. Jak s dopravcem, tak i všemi řidiči se spolupracuje velmi dobře. V průběhu 

zájezdu jsou řidiči v jednotlivých destinacích vždy k dispozici a jsou využíváni v případě 

nepříznivého počasí pro fakultativní výlety. Vzhledem k délce trasy do daných destinací je 

třeba zajistit klientům pohodlí. 

 

Nabídka zájezdů 

Nabídka zájezdů zůstává už dlouhá léta stálá. Střediska se nikterak nemění. 

Přesunutím popř. přidáním jiných oblíbených středisek v Rakousku by cestovní kancelář 

mohla přilákat nové klienty. 

 

Informovanost před zájezdem 

Vyšší informovanost před zájezdem by uvítali hlavně klienti jedoucí vlastní dopravou, 

protože značení penzionů bývá v Rakousku na nízké úrovni. V cestovní kanceláři by měli 

klienti dostat podrobný popis cesty i s mapkou města, ve kterém se nachází penzion. Při 

uzavření smlouvy by mělo být samozřejmostí, že klienti dostanou podrobnější informace o 

místě pobytu, brožury, mapy lyžařských středisek. 
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5.13.5 Zdroj informací p ři plánování dovolené 

Katalog 

Katalog je velmi dobře zpracovaný jak po stránce vzhledové, tak informační. Je zde 

ale umístěno velké množství zájezdů cestovní kanceláře NEV-DAMA, které cestovní kancelář 

nabízí provizně. Klient se nedočte, že tyto zájezdy nepořádá sama cestovní kancelář 

ORIGINAL a mnohdy až v prodejně zjistí tuto důležitou informaci a často se stává, že zájezd 

odřekne. Proto bych tuto informaci v katalogu zdůraznila a oddělila provizní zájezdy od 

zájezdů vlastních. 

 

Internet 

Cestovní kancelář v loňském roce zprovoznila nové webové stránky. Stránky jsou 

designově rozlišeny na léto a zimu, taktéž jsou, po předchozích návrzích, odděleny 

autobusové zájezdy od zájezdů vlastní dopravou. Přesto je velké množství klientů s těmito 

stránkami nespokojeno, hodnotí je jako nepřehledné a využívá je pouze k získávání informací. 

Většina rezervací zájezdů stále probíhá přímo v prodejně cestovní kanceláře. Klienty odrazuje 

zdlouhavé a často chaotické „proklikávání“ stránek. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je 

internet běžnou součástí našeho života, měla by cestovní kancelář zvážit vytvoření nových 

webových stránek a použít jednodušší formu. Usnadnilo by to práci jak samotných klientů, 

tak i prodejcům zájezdů. 

 

Prodejna 

Sídlo prodejny se nachází přímo v centru Havířova. Poloha je velmi výhodná –  

nachází se zde parkoviště přímo u budovy kanceláře a cca 500 m je autobusová zastávka.         

I přesto, že respondenti ohodnotili prodejnu jako nevýznamnou, je kancelář využívána 

k prodeji a rezervaci zájezdů. 

 

Známí 

Při rozhodování o koupi zájezdu je velmi důležité doporučení známé osoby, její dobré 

zkušenosti a její celková spokojenost. Spokojený zákazník zůstává společnosti věrný a svůj 

zážitek sdělí minimálně třem dalším lidem a to tou nejúčinnější a neplacenou formou osobní 

komunikace.  
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá měřením spokojenosti zákazníků se službami 

cestovní kanceláře ORIGINAL. Cílem bylo zjistit, jak jsou klienti spokojeni se službami, 

které cestovní kancelář poskytuje a vytvořit návrhy a doporučení, které by vedly ke zvýšení 

spokojenosti klientů. 

 

V kapitole Analýza výsledků měření spokojenosti je uvedeno vyhodnocení 

marketingového výzkumu. Data pro tento výzkum byla získána písemným dotazováním 

klientů cestovní kanceláře vždy na konci zájezdu. Základní pokyny pro vyplnění dotazníku 

poskytovali jednotliví delegáti cestovní kanceláře.  

Z výzkumu vyplývá, že celkově s cestovní kanceláří jsou klienti spokojeni z 83 %. 

Muži jsou více spokojeni než ženy. Spokojenost roste s přibývajícím věkem – respondenti 

věkové skupiny 51 a více let jsou celkově spokojeni z 92 %. Nejspokojenější jsou klienti, 

kteří jezdí s cestovní kanceláří pravidelně a zákazníci, kteří vycestovali individuálně. Naopak 

nejméně spokojení jsou respondenti, kteří využili služeb cestovní kanceláře podruhé a 

skupinoví zákazníci. 

S prodejci zájezdu jsou celkově klienti spokojeni ze 75 %. Nejspokojenější věkovou 

skupinou jsou respondenti ve věku 31-40 let a 51 a více let, naopak jen poloviční spokojenost 

vyjádřili klienti ve věku do 20 let.  

86% respondentů je s celkovým zabezpečením zájezdu spokojeno. Muži jsou o 11 % 

spokojenější než ženy. Nespokojenější jsou klienti ve věku 51 a více let.  

Klienti cestovní kanceláře jsou s celkovými službami delegátů spokojeni z 95 %. 

Nejméně jsou spokojeni respondenti do 20 let a klienti základního vzdělání. Klienti, kteří 

navštívili destinaci Stubaital, jsou spokojeni ze 100 %. 

Cestovní kancelář by rozhodně doporučilo 39 % respondentů. Největší rozdíly 

v názoru nacházíme mezi muži a ženami. Zatímco 52 % mužů by cestovní kancelář rozhodně 

doporučilo, u žen se tato hodnota pohybuje jen okolo 22 %. 

Nejvýznamnějším zdrojem při plánování dovolené je internet – klienti internetu udělili 

průměrnou známku 1,93. Důležitou roli hraje i katalogová nabídka cestovní kanceláře a 

doporučení známých. Naopak vzhled prodejny je pro respondenty nevýznamný. 

Následující sezónu by znovu s cestovní kanceláří vycestovali z velké části pouze muži. 

Služeb jiné cestovní kanceláře by nejčastěji využili respondenti ve věku 41-50 let. Naopak 
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s cestovní kanceláří ORIGINAL by vycestovalo na dovolenou 44 % klientů ve věku 51 a více 

let. 

Klienti, kteří se zúčastnili výzkumu, cestovali ze 49 % poprvé. Zatímco respondenti ve 

věku 31-40 let jezdí pravidelně, více jak polovina klientů věkových skupin 21-30, 41 a více 

let využila služeb cestovní kanceláře poprvé. 

Více jak polovina respondentů cestuje s cestovní kanceláří jako rodina. Naopak 

skupinově cestují převážně klienti ve věku 21-40 let. 

 

V subkapitole 5.13 jsou uvedeny návrhy a doporučení pro cestovní kancelář. Tyto 

návrhy jsem rozdělila na všeobecné návrhy pro cestovní kancelář a na návrhy pro prodejce 

zájezdu, pro delegáty a na zlepšení jednotlivých služeb. Zabývala jsem se taktéž jednotlivými 

zdroji informací pro klienty. Všechny návrhy a doporučení jsem se snažila formulovat tak, 

aby vycházely z výsledků výzkumu a odpovídaly současné ekonomické situaci cestovní 

kanceláře. 


