
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

 

 

 

 

Analýza možností zlepšení služeb v regionu Slovácko 

The Analysis of Possibilities of Improving Services in the Slovácko Region 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Jitka Půlkrábková 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. 

 

 

 

Ostrava 2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí této diplomové práce Doc. Ing. Lence 

Kauerové, CSc. za odborné rady, cenné připomínky, ale i čas a trpělivost, kterou mi při 

přípravě diplomové práce věnovala. 

 

V Ostravě dne 28. 4. 2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci, včetně všech příloh, vypracovala 

samostatně pod vedením Doc. Ing. Lenky Kauerové, CSc. a uvedla v seznamu literatury 

všechny literární a odborné zdroje. 

 

V Ostravě dne 28. 4. 2010 

…....………………………………..  

vlastnoruční podpis autora  



Obsah 
 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 6 
2 CHARAKTERISTIKA PROST ŘEDÍ REGIONU SLOVÁCKO ................................ 8 

2.1 Charakteristika makroprostředí ................................................................................... 8 
2.1.1 Demografické činitele .......................................................................................... 8 
2.1.2 Ekonomické činitele ............................................................................................. 9 
2.1.3 Politicko-právní činitele ..................................................................................... 10 
2.1.4 Přírodní a technologické činitele ........................................................................ 10 
2.1.5 Sociálně-kulturní činitele ................................................................................... 11 

2.2 Charakteristika mezoprostředí ................................................................................... 12 
2.2.1 Dodavatelé .......................................................................................................... 12 
2.2.2 Distributoři ......................................................................................................... 12 
2.2.3 Konkurence ........................................................................................................ 13 
2.2.4 Veřejnost ............................................................................................................ 14 
2.2.5 Zákazník ............................................................................................................. 16 

2.3 Charakteristika mikroprostředí .................................................................................. 17 
2.3.1 Region Slovácko ................................................................................................ 17 
2.3.2 Destinační management regionu Slovácko ........................................................ 18 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU SLUŽEB ......... ............................ 20 
3.1 Vymezení pojmu a význam cestovního ruchu ........................................................... 21 
3.2 Klasifikace a charakteristika služeb cestovního ruchu .............................................. 21 
3.3 Destinace cestovního ruchu ....................................................................................... 23 
3.4 Marketingový mix ..................................................................................................... 24 

3.4.1 Definice produktu ............................................................................................... 26 
3.4.2 Distribuce a místo ............................................................................................... 27 
3.4.3 Cena .................................................................................................................... 29 
3.4.4 Marketingová komunikace ................................................................................. 31 

3.5 Marketingový mix v oblasti služeb ........................................................................... 35 
3.5.1 Lidé ..................................................................................................................... 35 
3.5.2 Balíčky služeb .................................................................................................... 36 
3.5.3 Tvorba programů ................................................................................................ 37 
3.5.4 Spolupráce .......................................................................................................... 38 
3.5.5 Procesy ............................................................................................................... 38 

4 METODIKA VÝZKUMU .............................................................................................. 40 
4.1 Přípravná fáze ............................................................................................................ 40 

4.1.1 Definování cíle výzkumu ................................................................................... 40 
4.1.2 Hypotézy ............................................................................................................ 40 
4.1.3 Zdroje informací ................................................................................................. 40 
4.1.4 Volba metody výzkumu ..................................................................................... 41 
4.1.5 Dotazník ............................................................................................................. 41 
4.1.6 Časový harmonogram ........................................................................................ 42 
4.1.7 Rozpočet ............................................................................................................. 42 

4.2 Realizační fáze výzkumu ........................................................................................... 43 
4.2.1 Analýza a zpracování získaných dat a informací ............................................... 43 
4.2.2 Interpretace výsledků, závěry a doporučení ....................................................... 43 

5 ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZLEPŠENÍ SLUŽEB REGIONU SLOVÁCKO  .............. 44 
5.1 Vyhodnocení hypotéz ................................................................................................ 61 
5.2 SWOT analýza ........................................................................................................... 62 



5.3 Návrhy a závěrečná doporučení ................................................................................ 70 
6 ZÁVĚR ............................................................................................................................. 74 
SEZNAM LITERATURY ..................................................................................................... 76 
SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů ................................................................................... 78 
PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDK Ů DIPLOMOVÉ PRÁCE ................................. 79 
SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................ 80 



 

6 

 

1 ÚVOD 

 Cestovní ruch je odvětvím, které se v celosvětovém měřítku dynamicky rozvíjí. Denně 

přibývají nová místa, která se snaží řešit své problémy tím, že se orientují na rozvoj 

cestovních ruchu na svém území. 

O cestovním ruchu je známo, že má výrazné ekonomické přínosy, je-li správně rozvíjen. 

Podílí se na růstu HDP země, pomáhá vytvářet pracovní místa, umožňuje zvýšení příjmů 

domácností, má výrazné multiplikační efekty apod. Na druhé straně má zřejmě sezonní 

charakter, znamená zátěž pro životní prostředí, podílí se na procesu akulturace. 

Lidé jezdí do těch míst, která jim mají co nabídnout. Hledají odpočinek, turistické 

atraktivity, rozptýlení, zábavu, kulturní a sportovní vyžití, upevnění svého zdraví. Jsou 

informovanější, zkušenější i náročnější a za své peníze očekávají stále vyšší hodnotu. 

Cestovní ruch se stal v posledních desetiletích celosvětovým fenoménem, především 

díky rozvoji dopravních možností a postupující globalizaci sahá do každé části naší planety. 

Místa, která jsou turisticky zajímavá, přitahují návštěvníky ze všech koutů světa. Jejich zájem 

o návštěvu určitého místa sebou přináší i finanční příjmy, které jsou nedílnou součástí 

ekonomiky dané oblasti. Cestovní ruch má velký význam a dopad na řadu dalších oblastí, 

např. ubytovací a stravovací služby, dopravu, sportovně-rekreační služby, společensko-

kulturní služby, banky, obchody atd. Turistika a cestování se tak pro subjekty cestovního 

ruchu stává velkou příležitostí ve všech směrech. 

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

mají změny ve společnosti, stejně tak jako změny ekonomické či změny životního stylu, 

následný a neustálý vliv na cestovní ruch. Pro sektor cestovního ruchu je velmi důležité tyto 

změny co možná v nejranější fázi akceptovat a přizpůsobit jim nabídku cestovního ruchu.  

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

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

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

a rostoucí fond volného času ovlivňují úspěšnost dodavatelů služeb v cestovním ruchu.  

Snahou všech podnikatelů je maximalizovat zisk a minimalizovat riziko. Snahou 

společnosti jako takové je řešení aktuálních problémů současnosti, tj. sociálních, etických 
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a environmentálních otázek. Bez porozumění trhu a vývoji prostředí, bez znalosti zákazníků 

a vzájemného respektování se nebude jejich úsilí završeno úspěchem. Disciplínou, která jim 

umožní snížit riziko a lépe zvládnout řízení (firmy, organizace, obce, kraje, regionu, destinace 

cestovního ruchu, resortu atd.), je marketing. 

 Cílem diplomové práce je analyzovat turistické služby v regionu Slovácko a navrhnout 

možnosti zlepšení, popřípadě zvolit vhodnou propagaci regionu. Použitými metodami v práci 

jsou brainstorming s destinačním managementem Hodonín, marketingová situační analýza 

a marketingový výzkum. 
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2 CHARAKTERISTIKA PROST ŘEDÍ REGIONU 

SLOVÁCKO 

2.1 Charakteristika makroprost ředí 

 Marketingové makroprostředí tvoří širší okolí organizace (destinace) cestovního 

ruchu, tedy takové společenské vlivy, které působní na mikroprostředí jako celek a ovlivňují 

i vnitřní prostředí firmy. Jsou to vlivy politicko-regulativní, ekonomické, technické 

a technologické, demografické, geografické, kulturní, historické, společenské, etické, přírodní 

podmínky a další. Změny proměnných mají vliv na vývoj trhu. Pro firmy, organizace 

i destinace cestovního ruchu je potřebné rozpoznat budoucí trendy a míru jejich možného 

vlivu na činnost firmy (destinace aj.) a připravit opatření k jejich využití, případně opatření 

k oslabení možné hrozby. [1] 

2.1.1 Demografické činitele 

Podstatné jsou takové charakteristika populace, jako jsou rozsah, věková struktura, 

prostorové rozmístění, vzdělání a dále charakteristiky trendů ve vývoji porodnosti a úmrtnosti, 

migrační tendence, změny v modelu rodiny a stylu života apod. Demografické charakteristiky 

jsou důležitým nástrojem, užívaným při konstrukci odhadu maximální velikosti trhu daného 

výrobku nebo služby. [5] 

Během několika let dojde k výraznému nárůstu osob ve vyšším věku, přičemž senioři 

budou mnohem zdravější a budou disponovat vyššími příjmy, než tomu bylo v minulosti. 

Díky tomuto faktu poroste poptávka zkušenějších turistů – seniorů mnohem rychleji než 

obecně zaměřená poptávka po cestovním ruchu. [10] 

Profil domácího návštěvníka: 

• dochází k postupnému snižování výdajů na cestovní ruch; 

• vývoj počtu českých a zahraničních turistů ubytovaných v ubytovacím zařízení 

vykazuje rychlejší vzestup domácích turistů oproti zahraničním turistům; 

• region severní Moravy a východních Čech zaznamenává vyšší přísun 

návštěvníků, když ostatní regiony zaznamenávají stagnaci a v případech jižní Moravy 

a západních Čech dokonce pokles; 
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• až o 50 % vzrostlo ubytování domácích turistů v hotelových kapacitách vyšších 

kategorií v Praze; 

• demografický vývoj napovídá rychlejšímu nárůstu skupiny seniorů; 

• výjezdy českých občanů do zahraničí mají snižující se tendenci. [10] 

2.1.2 Ekonomické činitele 

Nedílnou charakteristikou spotřebitele je kupní síla, která je dána jeho současným 

příjmem, úsporami, možnostmi získat úvěr a cenami, proto by měli pracovníci marketingu 

sledovat vývoj takových ekonomických ukazatelů, jakými jsou vývoj nominálních a reálných 

mezd, vývoj životních nákladů, index spotřebitelských cen, výše úspor připadajících na 

jednoho obyvatele, míra nezaměstnanosti, míra inflace a charakter hospodářského cyklu, tyto 

činitele významně ovlivňují kupní sílu obyvatel a jejich znalost je užitečná pro odvození 

současné koupěschopné poptávky i pro odhad vývoje koupěschopné poptávky v budoucím 

období. [5] 

Podle studie Světové organizace cestovního ruchu (WTO) „Vize cestovního ruchu pro 

rok 2020“ bude dlouhodobé cestování zabírat místo nynějších 24 % celých 32 % 

v zahraničním cestovním ruchu a každá třetí cesta bude dlouhodobým pobytem v jiném 

regionu světa. Podle informací WTO předpokládá Rada pro cestovní ruch, že turistický 

průmysl v roce 2020 dosáhne počtu 1,6 mld. příjezdů zahraničních turistů. To vyžaduje roční 

přírůstek ve výši 4 – 5 % mezinárodních příjezdů. V porovnání s roky 1996 a 1997 je to 

trojnásobek, přičemž odhady hovoří o dalším velkém rozvoji po roce 2010. Příjmy 

z mezinárodní turistiky vzrostou více než pětkrát, aby dosáhly 2 triliony USD. Do roku 2020 

bude každý den utraceno za zahraniční turistiku více než 5 mil. USD, včetně nákladů na 

mezinárodní přepravu. [10] 

Předpokládá se, že Evropa bude nadále nejnavštěvovanější destinací na světě. 

Pravděpodobný přísun turistů v roce 2020 se předpokládá 717 mil., což je o 381 mil. více než 

v roce 1995. V roce 2020 bude mít Evropa podíl na mezinárodních příjezdech 46 %. Největší 

přísun turistů bude především do oblastí střední a východní Evropy (223 mil.) a do jižního 

a východního Středomoří (212 mil.). [10] 
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2.1.3 Politicko-právní činitele 

Horáková uvádí, že při svém působení musí organizace respektovat zákony a ostatní 

právní předpisy, které regulují způsob komunikace s dodavateli i spotřebiteli, které ukládají 

firmě povinnost poskytovat předepsané informace o službě, případně které vymezují závazky 

firmy vůči spotřebiteli, společnosti, státu a Evropské unii, zaměstnancům, životnímu prostředí 

atp., vedle oficiálních ustanovení je činnosti organizace také usměrňována tlakem ze strany 

zájmových, občanských a politických a dalších formálních i neformálních seskupení.  

Politické-prostředí a cestovní ruch: 

• míra a příznivé politické klima jsou nevyhnutelnými podmínkami rozvoje cestovního 

ruchu, 

• terorismus je omezujícím faktorem rozvoje cestovního ruchu, 

• legislativa vytváří podmínky pro rozvoj nebo naopak útlum cestovního ruchu. [1] 

2.1.4 Přírodní a technologické činitele 

Vnější prostředí působí na organizace prostřednictvím přírodních podmínek: 

rozmanitá omezení vyplívají například z klimatických či geografických poměrů, nerostného 

bohatství země, půdních poměrů, nedostatku obvyklých surovin, rostoucího znečištění apod., 

významnou roli hrají dostupnost a cenové relace výrobních zdrojů a stupeň vyspělosti 

ekonomiky pokud jde o úroveň vědecko-technického rozvoje a uplatňovaných technologií. [5] 

Technologické prostředí je faktorem výrazně ovlivňující život lidí i činnost firem na 

naší planetě. Každá nová technologie je silou „tvůrčího ničení“. Toto prostředí zahrnuje 

faktory, které vytvářejí nové technologie, a tím i nové produkty a nové příležitosti na trhu, 

např. technologické trendy, vývoj, rychlost technologických změn, nároky na investice, 

výzkum, drobná zlepšení, vládní regulace atd. [1] 

Významnou součástí makroprostředí je přírodní prostředí s velkými ekologickými 

problémy. Ekologie se zabývá vztahem člověka k přírodnímu prostředí. Ekologii můžeme 

nazvat etikou chování člověka v poměru k přírodě. Zhoršování přírodního prostředí je velkým 

celosvětovým problémem. [1] 
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Přírodní prostředí zahrnuje přírodní zdroje, které jsou využívány jako vstupy nebo 

které jsou marketingovými aktivitami ovlivněny, např. geografické a klimatické podmínky, 

vodstvo, fauna a flóra, přírodní léčivé zdroje, přírodní zvláštnosti, kvalita životního prostředí 

apod. [1] 

V cestovním ruchu je přírodní prostředí velmi důležité, díky tomuto prostředí se dají 

uskutečňovat mnohé aktivity spojené s cestovních ruchem, cykloturistika, horolezectví, pěší 

turistika, vodní turistika, rybaření, myslivost, ale také lázeňství apod. 

Uvědomování si významu ekologie nadále poroste. V cestovním ruchu to způsobí 

zvýšenou poptávku po destinacích, ve kterých bude hrát stále významnější roli příroda 

a populace. [10] 

Technologický pokrok, hlavně v informačních a rezervačních systémech, zrychluje 

změny a přispívá k větší flexibilitě. Cestovatelé jsou v narůstající míře schopni organizovat si 

své cesty sami a přáli by si cestovat více, pokud by byl nákup a výběr větší a jednodušší. 

Jelikož jsou technologie stále přístupnější jak na pracovištích, tak v domácnostech, vzroste 

počet přímých rezervací. S rozvojem cestovního ruchu ve vyspělých státech se předpokládá 

pokles potřeby státní kontroly a vzroste partnerství veřejného a soukromého sektoru, 

především v oblasti marketingu. Je kladen stále větší důraz na potřeby rozvoje cestovního 

ruchu, který by byl v rámci zachování přírodního prostředí společensky přijatelný 

a garantoval maximální spokojenost ze strany návštěvníků. To si vyžaduje dlouhodobý 

strategický přístup. [10] 

2.1.5 Sociálně-kulturní činitele 

Sociální a kulturní úroveň společnosti se promítá do spotřebního a kupního chování 

zákazníků, výrazně ovlivňuje celkový charakter poptávky, postoj k nabízeným službám, ale 

třeba i k reklamě, preference a motivace ke spotřebě apod. Chování člověka je ale formováno 

i vlivy obecnější povahy, je to především kultura, vzdělání, náboženství, tradice národa atd., 

které utvářejí základní hodnotovou orientaci člověka. [5] 

Sociální prostředí je dáno společenským zřízením, to ovlivňuje například rozdělování 

hrubého domácího produktu, pracovní i mimopracovní podmínky a také sociální politiku 

státu. [1] 
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Kulturní prostředí je tvořeno institucemi a dalšími faktory, které ovlivňují základní 

hodnoty, vnímání, preference a chování společností, např. hodnoty, postoje, očekávání, 

symboly, jazyk, mýty, vnímání sebe sama i ostatních, neverbální komunikace, oblékání, 

stravovací návyky apod. [1] 

V budoucnu bude neustále narůstat průměrná úroveň vzdělanosti. Výsledkem tohoto 

trendu bude při plánování dovolené rostoucí role umění, kultury a historie, včetně rostoucího 

významu výchovných a duchovních hodnot. [10] 

Moderní společnost klade stále větší tlak na běžný život člověka a tak stimuluje jeho 

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

disponibilní příjmy vzhledem k rostoucímu počtu dnů placené dovolené. [10] 

Pokud jde o mezinárodní trendy v marketingu cestovního ruchu, bude podle průzkumů 

NTA (Národních turistických centrál) jedním ze základních požadavků na budoucí marketing 

odklon od masového marketingu k strukturovaněji zaměřenému přístupu. Řádné propojení 

mezi produktem a poptávkou bude determinovat stupeň konkurenceschopnosti destinace 

společně s vyvážeností vztahu mezi kvalitou a cenou. [10] 

2.2 Charakteristika mezoprostředí 

2.2.1 Dodavatelé 

Jsou to firmy i jednotlivci, kteří nabízejí zdroje potřebně pro organizaci. Jde především 

o zdroje materiálů, ale také práce, zařízení a vybavení pracovišť. Volba dodavatele je 

ústředním problémem nákupního marketingu, přímo determinuje kvalitu výstupu. [5] 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy hrají důležitou roli v celkovém systému, 

zajišťujícím uspokojení potřeb a přání zákazníků, protože umožňují firmě produkovat její 

vlastní služby. Problémy s dodavateli mohou marketing vážně ohrozit. Výpadky nebo 

zpoždění dodávek, stávky a jiné problémy mohou v krátkodobém horizontu snížit objem 

prodeje firmy a v dlouhodobém horizontu se mohou odrazit na spokojenosti zákazníků. [5] 

2.2.2 Distributo ři  

Jsou to firmy, organizace, jednotlivci, kteří se účastní distribuce služeb a pomocníci 

směny, ti kteří se podílí na nabízení, poskytování a prosazování služeb na trhu. [5] 
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Turistické produkty a hlavní marketingová témata zahrnující nabídku celé turistické 

destinace Slovácko jsou dlouhodobě nabízeny celým spektrem subjektů, jako je destinační 

management regionu, cestoví kanceláře, turistická informační centra nebo poskytovatelé 

konkrétních turistických služeb. Hlavní zodpovědnost za komplexní nabídku produktů a témat 

má však především oficiální destinační management regionu Slovácko, který je dnes 

reprezentován dvěma samostatnými sdruženími Region Slovácko, destinační agenturou 

a oficiální cestovní kanceláří. Všechny tyto subjekty se dnes společně podílejí na oficiální 

produktové a tématické nabídce destinace Slovácko. [9] 

2.2.3 Konkurence 

Základní marketingové pravidlo říká, že pokud má být firma úspěšná, musí 

uspokojovat potřeby a přání zákazníků lépe než konkurence. Je nutné získat strategickou 

výhodu tím, že se v myslích spotřebitelů nabídka firmy jasně odliší od konkurenčních 

nabídek. [5] 

Konkurence je důležitým faktorem podmiňujícím marketingové možnosti organizace. 

Pro organizace je důležití identifikovat konkurenty, shromáždit o nich co nejvíce informací, 

tyto informace analyzovat a snažit se získat konkurenční výhodu, která vyústí v lepší 

uspokojení zákazníka, než to činí konkurence. Pod tlakem konkurence organizace zdokonalují 

své produkty, snižují náklady a volí takový marketingový mix, který lépe osloví zákazníky. 

[1] 

Konkurence zahrnuje veškeré skutečné nebo potencionální substituční nabídky, 

o kterých může zákazník při svém kupním rozhodování uvažovat, ve své podstatě konkurence 

znamená soupeření několika subjektů o získání omezené kupní síly zákazníka, konkurence by 

neměla být posuzována úzce jen v souvislosti s podobnými službami. [9] 

Vyvážená kvalita a struktura turistických služeb a produktové infrastruktury jsou 

jednou ze základních konkurenčních výhod každé turistické destinace. Z tohoto důvodu by 

mělo být cílem každé destinace dlouhodobě a systémově sledovat hodnocení kvality 

i struktury nabízených služeb jak ze strany zprostředkovatelů služeb, tak se strany 

jednotlivých návštěvníků destinace – konkrétních uživatelů služeb. [9] 
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Oblast konkurence je v cestovním ruchu je velmi málo vzdálená od oblasti spolupráce 

a kooperace. Nutnost velmi úzké spolupráce s jinými územími a regiony je dosti specifickou 

záležitostí právě u turistických produktů, a to zejména u těch, které jsou určeny zahraničními 

návštěvníkovi. Vysoká míra konkurence, s jakou se lze v oblasti cestovního ruchu setkat, je 

odrazem rozvoje cestovního ruchu jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. V dnešní době se 

otevírají stále nové a nové destinace a vytvářejí se tak další turistické cíle, které bojují 

o náročný tuzemský i zahraniční turistický trh. Kromě možného negativního dopadu 

konkurenčního boje a možného odlivu návštěvníků do jiných destinací má ale konkurence ve 

svém důsledku také pozitivní efekt, a tím je vynucení si neustálého zlepšování kvantitativního 

i kvalitativního stavu základní a doprovodné turistické infrastruktury (ubytování, gastronomie, 

sportovně-rekreační zařízení, cyklotrasy, turistické programy), který je základem spokojenosti 

každého návštěvníka. [9] 

Míra spolupráce a naopak míra konkurence destinací je přesně dána požadavky klienta 

na turistický produkt a jeho obsah. Obecně platí, že větší míra konkurence bude v rámci těch 

území a regionů, které nabízejí obdobný produkt podobné cílové skupině a zvláště pak 

v případě, že je stavěn časově tak, že si musí klient vybrat pouze jednu z nabízených 

destinací. Určitě menší míra konkurence a spíše snaha o spolupráci bude u takových produktů, 

které jsou zaměřeny jako poznávací programy a nabízejí z každého regionu to nejlepší, 

a přitom je jasné, že by turista ani v jednom regionu nezůstal celou dobu pobytu. Tady se 

otevírá obrovský prostor pro tvorbu společných produktů včetně spolupráce při zajištění jejich 

kooperativního marketingu. [9] 

2.2.4 Veřejnost 

Jsou to osoby a organizace, které bez obchodní vazby s podnikem nebo jeho trhem 

mají výrazný vliv na to, jak bude veřejnost a zákazníci podnik hodnotit, popř. mohou velmi 

výrazně přispět ke zvýšení nebo snížení poptávky po určité službě, směny se přímo neúčastní, 

ale výrazně ji ovlivňují prezentací svého názoru, tvoří ji všechny složky vnějšího okolí, které 

mají nějaký vztah k podniku. [5] 

• Mediální prostředky – jsou hlavním tvůrcem a ovlivňovatelem veřejného mínění, 

TV, rozhlas, internet. 
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• Finanční veřejnost – tím rozumíme banky, akcionáře, investory, pojišťovny atd., 

kteří mají vliv na dostupnost finančních zdrojů pro veřejnost a poskytují reference 

při navazování nových obchodních vztahů. 

• Vláda, parlament a EU – ovlivňuje podnikatelskou činnost organizace, vytváří 

normy, zákony a předpisy, kterými se organizace musí řídit. 

• Vnit řní veřejnost – je tvořena zaměstnanci podniku, kteří jsou povinně školení 

a intenzivně připravování na styk se zákazníkem. 

• Místní a odborná veřejnost – jedná se o veřejnost v těsném sousedství, na 

stejném území, patří sem různé místní orgány státní správy, místní organizace 

a zájmová sdružení místních obyvatel, organizace pro ochranu ŽP, spotřebitelské 

svazy, obchodní komory apod. 

• Všeobecná veřejnost – to jsou především občané všech skupin obyvatel, které 

mají o služby zájem. [5] 

Hlavním cílem public relations (vztahy s veřejností) je budování trvalých vztahů 

s veřejností. Není možné poskytovat informace jen v případě pozitivních nebo negativních 

událostí a jako reakci na vnější podnět. Je třeba vytvořit průběžných dlouhodobý plán práce 

v rámci PR. Public relations zahrnují všechny aktivity, které jsou používány k udržování 

a zlepšování vztahů s ostatními organizacemi a jednotlivci: 

• Tiskové zprávy a konference, 

• Slavnosti a společenské akce, 

• Odborné semináře, 

• Setkání různých skupin podnikatelů, 

• Aktivní členství v důležitých sdruženích a asociací, 

• Marketingový výzkum. [9] 
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2.2.5 Zákazník 

 Zákazník a důkladné pozorování jeho potřeb, postojů, motivací, požadavků, 

spotřebních a nákupních zvyklostí je hlavním předmětem zájmu organizace, zákazníky je 

možné rozčlenit podle toho, jaké jsou jejich motivace ke koupi, podle rozhodovacího procesu, 

podle představ a požadavků o službách, je tedy důležité kdo nakupuje. [5] 

 

 

Obr. 2.1 Zákazníci [1] 
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Obr. 2.2 Relační žebříček zákazníků [8] 
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2.3 Charakteristika mikroprost ředí 

2.3.1 Region Slovácko    

Turistická oblast Slovácko se nachází v jihovýchodní části Moravy a je součástí dvou krajů – 

Zlínského kraje (okres Uherské Hradiště) a Jihomoravského kraje (okres Hodonín a část 

okresu Břeclav). Okres Uherské Hradiště patří z hlediska členění ČR na jednotky NUTS 2 do 

regionu Střední Morava, okresy Hodonín a Břeclav do regionu Jihovýchod. Z hlediska své 

polohy je Slovácko považováno za jednu z nejvýznamnějších tranzitních oblastí mezinárodní 

silniční a železniční dopravy v České republice. [9] 

 TO Slovácko je pestrým územím tvořeným rovinami, pahorkatinami, vrchovinami 

a hornatinami. V severozápadní části se nachází Středomoravské Karpaty (Chřiby, Ždánický 

les a Kyjovská pahorkatina), uprostřed a na jihu Jihomoravská pánev a na jihovýchodě 

Slovensko-moravské Karpaty (Bílé Karpaty). Výšková členitost území je dána zejména 

existencí nivy řeky Moravy a Karpatskými pohořími. Nejnižší bod se nachází na soutoku řek 

Moravy a Dyje (148 m n. m.), nejvyšší je pak Velká Javořina v Bílých Karpatech na hranici 

se Slovenskem (970 m n. m.). Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují v rozmezí od 8,7 – 

- 9,4 °C, nejchladnějším měsícem roku je v průměru leden, nejteplejším červenec. Roční 

srážkový úhrn se pohybuje od 500 mm do 850 mm, přičemž nejvíce srážek spadne v červenci, 

nejméně v únoru. Na území TO Slovácko jsou vyhlášena v současné době dvě hlavní 

velkoplošná chráněná území – BR Dolní Morava a CHKO a BR Bílé Karpaty, která doplňuje 

několik přírodních parků rozprostřených po celém území Slovácka. Slovácko patří mezi 

nejúrodnější regiony v ČR, významnou oblastí zemědělství je pak vinohradnictví 

a ovocnářství. [9] 

 TO Slovácko patří k oblastem s bohatými kulturními tradicemi, které přetrvávají na 

mnoha místech dodnes. V průběhu roku jsou organizovány akce, jejichž věhlas překračuje 

hrance regionu (např. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském hradišti, 

Letní filmová škola v UH, jízdy králů, Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, Slovácký 

rok v Kyjově, Dolňácké slavnosti písní a tanců v Hluku). Fungují zde dětské i dospělé 

folklorní soubory, cimbálové muziky a dechové hudební soubory, které spolu s vínem 

dokreslují atmosféru této oblasti. V regionu Slovácko se nachází velké množství chráněných 

památek lidové architektury, zámků, muzeí, žily zde významné osobnosti (J. A. Komenský, 
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T. G. Masaryk), činnosti zde provozují tradiční profesionální i ochotnická divadla. Kromě 

společenských akcí, divadla, vína, folklóru a tradic nabízí Slovácko možnost pěstování 

sportovních aktivit jak na amatérské, tak na profesionální úrovni. V létě patří mezi 

nejrozšířenější aktivity v regionu pěší turistika, cykloturistika, oblíbené jsou také vodní sporty 

nebo aktivity na Baťově kanálu. V zimě jsou k dispozici návštěvníkům i místním obyvatelům 

mnohá lyžařská střediska. Celoročně pak mohou návštěvníci využívat stále více oblíbené 

lázně a wellness hotely. Celkově je dnes Slovácko považováno zejména mezi tuzemskými 

návštěvníky za poměrně známou a velmi kvalitní značku turistické destinace. [9] 

 Jak vyplývá z výše popsané základní charakteristika destinace, je region Slovácko 

územím s vysokou rozmanitostí a výjimečnou turistickou atraktivitou. Nabídka Slovácka 

zahrnuje téměř všechny atraktivity, aktivity a témata, které může nabídnout celá ČR domácím 

nebo zahraničním návštěvníkům, což dokazuje zvýšení návštěvnosti i v době finanční krize. 

[9] 

 Fakt o výjimečnosti a vysoké atraktivitě Slovácka dokazují kromě jiných indikátorů 

především marketingové průzkumy, které jsou dlouhodobě pro celou oblast TO Slovácka 

realizovány. Na základě těchto průzkumů je možné konstatovat, a to navíc dlouhodobě, že 

celá TO Slovácko má výbornou image mezi návštěvníky i odbornou veřejností. Oblast 

Slovácka je silně vnímána jako region s krásnou přírodou a krajinou, jako region s širokou 

nabídkou vinařství a vinařské turistiky a jako region plny folkloru a tradičních kulturních 

akcí. V pozadí atraktivity nezůstává ani nabídka památek, pěší turistiky a cykloturistiky. 

V několika posledních letech se začíná Slovácko profilovat také jako území s nabídkou 

lázeňství a wellness a jako území spojené s nabídkou aktivit na Baťově kanálu. [9] 

2.3.2 Destinační management regionu Slovácko 

 Destinační management regionu Slovácko je jako hlavní marketingová organizace 

regionu Slovácko dlouhodobě zodpovědná nejen za komplexní marketingové aktivity 

a propagaci Slovácka, ale také konkrétně za tvorbu a nabídku hlavních témat a oficiálních 

produktů destinace Slovácko jako celku. Destinační management destinace Slovácko je 

v současné době tvořen managementem dvou sdružení Region Slovácko (se sídlem 

v Hodoníně a se sídlem v UH), destinační agenturou, hlavní incoming partnerem a systémem 

certifikovaných TIC regionu Slovácko. Tyto subjekty mají přesně stanovené role a jsou 
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odpovědné za konkrétní aktivity v celém procesu tvorby, nabídky a prodeje produktů regionu 

Slovácko. [9] 

 Destinační managementy obou Sdružení Region Slovácko: 

• Podílejí se na tvorbě témat a produktů pro celou destinace Slovácko, 

• Iniciují tvorbu produktů v jednotlivých oblastech regionu Slovácko, 

• Spolupracují na tvorbě a nabídce produktů s TIC, poskytovateli služeb a provozovateli 

turistických cílů, 

• Schvalují rozpočty na podporu tvorby a nabídky témat a produktů, 

• Předkládají a řídí projekty na financování aktivit na podporu tvorby a nabídky témat 

a produktů, 

• Permanentně komunikují s destinační agenturou a partnerskou cestovní kanceláří 

v rámci všech aktivit v procesu tvorby, nabídky a prodeje produktů. [9] 

Obr. 2.3 Region Slovácko [10] 

 

Obr. 2.4 Logo regionu Slovácko [10] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU SLUŽEB 

Základním předpokladem rozvoje cestovního ruchu je svoboda člověka cestovat. K dalším 

předpokladům patří volný čas a dostatek volných finančních prostředků. [1] 

Volný čas je část mimopracovní doby, v níž člen společnosti nevykonává žádnou nutnou 

činnost a kterou podle vlastního rozhodnutí využívá pro oddech, rozvoj osobnosti a pro různé 

formy zájmové činnosti. [1] 

Důležitým rysem volného času je jeho relativní stálost. Společnost má zájem na 

zvětšování volného času na vzdělání, rozvoj duševních a tělesných schopností člověka a na 

naplňování jeho sociálních funkcí. [1] 

Základními provozními jednotkami cestovního ruchu jsou cestovní kanceláře, cestovní 

agentury. Předmětem činnosti cestovních kanceláří je zprostředkování, organizování 

a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem. Fungují na principu obchodního 

mezičlánku – prostředníka. [1] 

Ubytovací služby souvisejí s pobytem v místě čerpání objednaných a zajištěných služeb 

cestovního ruchu. [1] 

Stravovací služby zabezpečují uspokojování základních potřeb výživy účastníků 

cestovního ruchu, ale i doplňkových služeb stravování, zábavného programu apod. [1] 

Dopravní služby představují nejen významnou a rozsáhlou součást sektoru služeb, ale také 

základní podmínku realizace cestovního ruchu. Dopravní služby zahrnují služby letecké 

dopravy, železniční, silniční, námořní a vnitrozemské vodní dopravy, vertikální dopravy, 

dopravy v terénu a služby podpůrné, v poslední době i kosmické dopravy. [1] 

Turistická centra jsou účelová zařízení poskytující informace a případně i služby se všech 

oblastí souvisejících s cestovním ruchem pro potřeby návštěvníků a rezidentů, včetně 

postupně realizovaných rezervací služeb cestovního ruchu s využitím informační techniky. [1] 

Struktura využití (oblasti) volné času: 

• Vzdělávání a společenská činnost 

• Aktivní odpočinek 
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• Zájmová činnost 

• Výchova dětí 

• Tělesná výchova a sport 

• Pasivní odpočinek. [1] 

3.1 Vymezení pojmu a význam cestovního ruchu 

Za cestovní ruch je označován pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která jsou 

vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu normální denní 

práce. [1] 

Cestovní ruch může být za předpokladu, že je vhodně rozvíjen, zdrojem příjmů pro obec 

a zdrojem vytváření nových pracovních příležitostí, příležitostí k revitalizaci a zvelebování 

měst a obcí. [1] 

Cestovní ruch je prostředkem zvyšování životní úrovně, poskytuje ekonomické a sociální 

příležitosti všem těm subjektům, které mají zájem jej využít ve svůj prospěch. [1] 

Cestovní ruch představuje rozsáhlý trh, který vyžaduje uspokojení různorodých potřeb, a 

tím vzbuzuje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy, i velmi dynamicky se rozvíjející 

segment ekonomiky. [1] 

Další faktory, které působí na rozvoj cestovního ruchu, jsou: 

• Ekonomické 

• Ekologické 

• Demografické 

• Odborně profesní 

• Materiálně technické 

• Administrativní aj. [1] 

3.2 Klasifikace a charakteristika služeb cestovního ruchu 

Poskytované služby v cestovním ruchu jsou velmi nesourodé, což umožňuje jejich 

klasifikaci z několika hledisek. [1] 
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Podle významu ve spotřebě účastníků cestovního ruchu rozlišujeme služby: 

• Základní – zabezpečují přemístění účastníků cestovního ruchu do rekreačního 

prostoru a zpět a služby spojené s pobytem v rekreačním prostoru – dopravní, 

ubytovací a stravovací, 

• Doplňkové – služby spojené s využíváním atraktivit, vlastností charakteristických 

pro určitý rekreační prostor. [1] 

Podle charakteru spotřeby: 

• Osobní (odnesení zavazadel aj.) – užitný efekt se dostaví bezprostředně, 

• Věcné (úprava lyžařské výstroje aj.) – užitný efekt se dostaví zprostředkovaně 

hmotným statkem. [1] 

Podle způsobu úhrady: 

• Služby placené, 

• Služby neplacené. [1] 

Podle místa: 

• Služby poskytované v místě obvyklého pobytu, 

• Služby poskytované během přepravy, 

• Služby v rekreačním prostoru. [1] 

Podle způsobu zabezpečení: 

• Služby vlastní, 

• Služby poskytované dodavatelským způsobem (ubytovací, stravovací služby), není 

zapojen mezičlánek, 

• Služby obstarávané (s využitím cestovní kanceláře, cestovní agentury apod.). [1] 

Podle funkcí ve vztahu k jednotlivým uspokojovaným potřebám účastníků cestovních 

ruchu rozlišujeme služby: 

• Dopravní, 

• Ubytovací, 
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• Stravovací, 

• Zprostředkovatelské, 

• Společensko-kulturní, 

• Sportovně-rekreační, 

• Lázeňsko-léčebné, 

• Směnárenské, 

• Informační, 

• Obchodní, 

• Komunální, 

• Horská služba, 

• Zdravotní, 

• Pasové, 

• Celní aj. [1] 

Služby cestovního ruchu jsou službami komplexními. Je potřebné si uvědomit, že jsou 

poskytovány mnoha podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty nejen v samotném 

rekreačním prostoru, ale i v místě poptávky. K tomu, aby byli návštěvníci spokojeni, je 

nezbytná spolupráce mezi jednotlivými subjekty a také koordinace činností v daném 

rekreačním prostoru, v daném čase a koordinace z hlediska funkcí služeb cestovního ruchu. 

[1] 

3.3 Destinace cestovního ruchu 

Destinace je představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém místě 

nebo oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti na potenciál cestovního ruchu, místa nebo 

oblasti. [7] 

Podle Biegera i definice WTO je destinace chápána jako geografický prostor (stát, region, 

místo), který si návštěvník vybírá jako cíl své cesty. Destinace nabízí služby jako ubytování, 

stravování, sportovní aktivity a zábava. [7] 

Podle Jansena-Verbekeho je významným aspektem určení destinace s důsledky pro 

marketing i management skutečnost, že pod pojmem destinace se rozumí nejen konkrétní 
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oblast, ale i souhrn v destinaci nabízených komodit, takže destinace je někdy označována jako 

„rekreační produkt“. [7] 

 Destinace může být nahlížena rovněž jako soubor příležitostí, tedy kombinace typu 

turismu, sezony, místa, způsobu organizace cesty, typu ubytování a motivace v daném čase. 

[7] 

Destinaci cestovního ruchu lze pokládat: 

• Za jeden komplexní produkt, který je složen z mnoha produktů, 

• Za kolektivního výrobce. [1] 

Destinace jako výrobce musí být řízena stejně jako kterýkoliv podnik či organizace. 

Řízení destinace spočívá v koordinaci a kooperaci činností jednotlivých podnikatelských 

a nepodnikatelských subjektů. [1] 

Vzhledem k tomu, že stále více destinací usiluje o získání lidí, kteří jsou ochotni 

cestovat, je nutné, aby destinace ve své činnosti uplatňovaly marketing. [1] 

Marketing destinace cestovního ruchu je proces slaďování zdrojů destinace 

a potřebami trhu. [1] 

Marketing destinace cestovního ruchu obsahuje analýzu místa plánování, 

organizování, řízení a kontrolu strategií na vymezení lokalit a směřuje hlavně k silným 

stránkám konkurenční pozice současných míst v mezinárodním souboji a o atraktivní cílové 

skupiny. [1] 

3.4 Marketingový mix 

 Před mnoha lety identifikoval profesor Neil Borden z Harvard Business Scholl řadu 

podnikových aktivit, jimiž je možno ovlivnit kupujícího. Každý podnik by měl být schopen 

sestavit svůj vlastní bohatý rejstřík těchto činností. Borden uváděl, že všechny tyto činnosti 

představují „marketingový mix“ a pro dosažení maximálního efektu by měly být plánovány 

ve svém komplexu. Podniky by měly stanovit efektivnost jednotlivých nástrojů MM 

z hlediska vynaložených nákladů a sestavit svůj MM tak, aby maximalizoval jejich zisky. [6] 
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 Profesoer Jerome McCarthy navrhl počátkem 60. let marketingový mix, jehož 

složkami jsou čtyři P. [6] 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které organizace využívá k tomu, 

aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu. Marketingový mix, jak vyplývá již 

nesamotné definice pojmu, tvoří několik prvků, které jsou vzájemně propojeny. [1] 

Klasická podoba mixu je tvořena čtyřmi prvky, tzv. 4P: 

• product – produkt, 

• price – cena, kontrakční podmínky, 

• place – místo, distribuce, 

• promotion – marketingová komunikace (propagace). [1] 

Struktura čtyř P od pracovníků marketingu vyžaduje, aby se rozhodli pro nějaký 

produkt a jeho charakteristiky, stanovili cenu, rozhodli se, jak budou svůj produkt 

distribuovat, a zvolili metody jeho propagace. [6] 

V oblasti služeb cestovního ruchu jsou k základním čtyřem prvkům mixu přiřazovány 

prvky další, a to: 

• people – lidé, 

• packaging – balíčky služeb, 

• programming – tvorba programů, 

• partnership – spolupráce, partnerství, koordinace, 

• processes – procesy. [1] 

Důležité není, zda by mělo být čtyři, šest nebo deset P, jde spíše o to, jaký rámec je 

pro tvorbu marketingové strategie nejužitečnější. Stejně jako ekonomové užívají jako 

analytického rámce dvou hlavních pojmů, nabídky a poptávky, pracovníci marketingu se na 

čtyři P dívají jako na „skříňku s nástroji“, jimiž se mohou řídit při svém marketingovém 

plánování. [6] 

4P je mixem, který je tvořen z pohledu producenta hodnot. Tento pohled dnes již 

nestačí. Stále více je nutné brát v úvahu podhled zákazníka. Zákazník je také tím, kdo 
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spolurozhoduje o bytí či nebytí každé organizace. V reakci na tento vývoj byt vytvořen 

marketingový mix 4C: 

• customer value – hodnota z hlediska zákazníka,  

• cost to the customer – náklady pro zákazníka, 

• convenience – pohodlí, 

• communication – komunikace. [1] 

Zatímco se pracovníci marketingu na sebe dívají jako na lidi prodávající určitý 

produkt, zákazníci se považují za lidi kupující hodnotu nebo řešení nějakého problému. 

A zákazníky více než jen cena; zajímají je celkové náklady, které musí vynaložit na to, aby 

produkt získali, používali a zbavili se ho. Chtějí, aby jim výrobky a služby byly co možná 

nejpohodlněji k dispozici. Zákazníci nechtějí propagaci, chtějí dvousměrnou komunikaci. 

Pracovníci marketingu by udělali dobře, kdyby si nejprve promysleli čtyři zákaznická C a 

teprve pak na tomto základě stavěli svá čtyři P. [6] 

3.4.1 Definice produktu 

Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí k uspokojení potřeb. U čistých služeb 

popisujeme produkt jako určitý proces, často bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým 

prvkem definujícím službu je její kvalita. Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, 

životního cyklu, image značky a sortimentu produktů. [3] 

Služba je složitý produkt, který můžeme definovat jako soubor hmotných 

a nehmotných prvků, obsahujících funkční, sociální a psychologické užitky nebo výhody. 

Produktem může být myšlenka, služba nebo zboží, nebo kombinace všech tří výstupů. [3] 

 Základem každého podnikání je produkt. Cílem podniku je dosáhnout toho, aby 

produkty či nabídky odlišil od ostatních a zlepšil způsobem, který přiměje cílový trh, aby je 

preferoval a dokonce za ně platil i vyšší cenu. [6]   

 Cestovní ruch je zařazen do odvětví služeb. Služby odlišuje od výrobků řada 

specifických vlastností (nehmotnost, proměnlivost, neoddělitelnost od osoby poskytovatele, 

neskladovatelnost aj.). Tyto faktory znamenají, že lidé (personál) zúčastnění na produkci 

a dodávce služeb jako součástí samotného produktu. Jeho nedělitelnou součástí je rovněž 

zákazník. Poskytovatelé služeb mají výhodu osobního kontaktu se zákazníkem. Produkty 
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cestovního ruchu, služeb pro využití volného času, ubytovacích, stravovacích a dopravních 

služeb mají ve svém produktovém mixu proměnlivý obsah hmotných a nehmotných prvků. 

[1] 

 V případě některých služeb, například dopravních, ubytovacích, stravovacích a jiných 

požadují zákazníci často odchylku od rutinního způsobu poskytnutí služby. Tyto požadavky 

souvisí se zdravotním stavem (dieta), náboženským předsvědčením (určitý typ stravy), 

popřípadě tělesným handicapem (bezbariérový přístup). Často se speciální požadavky týkají 

způsobu a rychlosti poskytnutí služby. Flexibilní přístup k speciálním požadavkům zákazníků 

vyjadřuje zájem na uspokojení potřeb zákazníka. [3] 

3.4.2 Distribuce a místo 

 Rozhodování o distribuci souvisí s usnadněním přístupu zákazníků ke službě. Souvisí 

s místní lokalizací služby, s volbou případného zprostředkovatele dodávky služby. Kromě 

toho služby více či méně souvisí s pohybem hmotných prvků, tvořících součást služby. [3] 

 Úkolem distribuce je co nejvíc přiblížit služby zákazníkovi. Distribuce řeší celou řadu 

rozporů mezi producentem služeb a zákazníkem. Jedná se zejména o rozpory v místě, čase 

a množství. Použité distribuční cesty, které jsou voleny, tak aby co nejvíce vyhovovaly 

zákazníkům a možnostem firmy, ovlivňují další prvky marketingového mixu. Na rozdíl od 

jiných součástí MM distribuci nelze měnit operativně. Je to záležitost dlouhodobější, 

vyžadující perspektivní plánování a rozhodování. Distribuce je nejméně pružným nástrojem 

MM. [1] 

 V oblasti služeb má distribuce určité specifické rysy, které jsou spojené se 

zvláštnostmi služeb, jimiž jsou, jak již bylo dříve uvedeno, nehmotnost, pomíjivost, 

neoddělitelnost a proměnlivost. V mnoha případech namísto toho, aby se služba dopravila 

k zákazníkovi, musí se zákazník dostavit na místo jejího poskytování. [1] 

V souvislosti s poskytováním služeb v cestovním ruchu je vhodné si uvědomit, že 

služby jsou různě flexibilní. [1] 

Flexibilita produkce služeb: 

• nulová – světová galerie, muzea, hotely, 
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• místně flexibilní – služby lze poskytovat pouze ve velkých centralizovaných 

produkčních zařízeních – někteří zdravotní a lázeňské služby, 

• časově neflexibilní – služby vázané na období roku – služby lyžařských středisek, 

provozování vodních sportů, rybolov aj., 

• místně i časově flexibilní – služby, které mohou být poskytovány kdekoliv i kdykoliv. 

[1] 

Flexibilita spotřeby 

Rozhodování i umístění organizací poskytujících služby je ovlivňováno flexibilitou 

zákazníků při spotřebě služby. Flexibilita zákazníků je ovlivňována následujícími faktory: 

• demografické faktory (např. věk), 

• ekonomické faktory – lidé s vyššími příjmy jsou ochotni platit více za doručení služby 

domů, 

• psychografické faktory (životní styl), 

• kulturní faktory, hledané výhody, frekvence užívání, impulzivní nákupy, vlastnictví 

spotřebitele, možnost nabídky substitutu. [3] 

Cestu produktů od producenta služeb ke spotřebiteli zajišťují tzv. mezičlánky. Tyto 

mezičlánky se člení do dvou skupin, jimiž jsou: 

• prostředníci – nakupují a vlastní zboží, přebírají všechna rizika, např. maloobchod, 

velkoobchod, 

• zprostředkovatelé – zprostředkovávají obchody, zboží nevlastní, pracují za provizi, 

např. jednatelé výrobce, obchodí zástupci, komisionáři, makléři. [1] 

Typickým prostředníkem v cestovním ruchu je touroperátor a cestovní kancelář. Tito 

prostředníci nakupují jednotlivé produkty od různých podnikatelských subjektů, kompletují je 

a vytvářejí balíček produktů – zájezd. Zájezd poté buď prodávají cestovním agenturám, nebo 

jej sami prodávají konečným zákazníkům. Cestovní agentura je zprostředkovatelem. Prodává 

existující balíčky, jízdenky, letenky, pojištění atd. za veřejnosti za provizi. [1] 
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Je zřejmé, že s distribucí je spojena řada problémů. Podniky si uvědomují, že vybraná 

distribuční alternativa představuje poměrně dlouhodobý závazek, od něhož možná nebudou 

moci upustit ani v případě, že se objeví nové atraktivnější distribuční cesty. [6] 

3.4.3 Cena 

 Cena je hodnota, jíž se zákazníci vzdají výměnou za získání požadovaného produktu 

(služby). Cena je: 

• množství peněz požadované za transfer produktů od dodavatele ke spotřebiteli, 

• kontrolovatelná proměnná, organizace ji využívá k maximalizaci obratu a zajištění 

image značky mezi spotřebiteli, 

• jediný prvek MM, který generuje příjmy, ostatní prvky mixu generují jen náklady, 

• cenu lze velmi rychle měnit, 

• cena je ve srovnání s ostatními nástroji mixu méně závislá na vnějším prostředí, 

organizace ji může snadněji kontrolovat a používat jako strategický i operativní 

nástroj, 

• cena se může stát všestranným nástrojem, který dlouhodobě ovlivňuje úspěch podniku, 

• cena je základní složkou komunikace mezi kupujícím a prodávajícím. [1] 

Tvorbu cen ovlivňují tyto faktory: 

• cíle organizace a marketingu, 

• cíle cenové politiky, 

• náklady, 

• objemy prodejů, 

• ostatní prvky MM, 

• konkurence, 

• zákony a předpisy, 

• pohled zákazníka, 

• představy členů distribučních cest. [1] 

Při tvorbě svých cen mnohé podniky k odhadovaným nákladům připočítávají „obchodní 

rozpětí“. Této praxi se říká nákladová tvorba cen. Jiné podniky naproti tomu praktikují 

hodnotovou tvorbu cen. Odhadují, kolik by byl kupující za nabízené zboží maximálně 
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ochoten zaplatit. Chytří pracovníci marketingu dají svůj produkt do jednoho balíčku s dalšími 

přínosy a stanoví cenu za celkovou nabídku. [6] 

Hlavní formy marketingových cenových strategií, které se používají v oblasti cestovního 

ruchu: 

• diferenciace podle segmentu klientely: 

- podle místa,  

- podle času, 

- podle obchodního rozpětí, 

• průnikové ceny (počáteční nízká cena s úmyslem rychle získat větší tržní podíl), 

• „šlehačkové“ ceny -  „ceny sbírání smetany“ (počáteční vysoká cena s úmyslem 

vytvořit maximální zisk), 

• linkované ceny (ceny mají minimální odchylku od ceny akceptované trhem ve velkém 

rozsahu a jsou určené nabídkou prvního podniku cestovního ruchu, který obvykle 

používají malé podniky cestovního ruchu), 

• psychologické ceny, 

• jednotné ceny, 

• další. [1] 

V rámci diferencovaných cen je běžnou praxí poskytování slev mimo sezonu. Ničím 

neobvyklým není ani poskytování slev o víkendech. Naopak, v době vrcholu sezony a konání 

nejrůznějších akcí dochází ke zvyšování základní ceny. Diferencování cen podle klientely 

znamená, že různé segmenty platí za stejný produkt různou cenu. Nejčastěji se s touto formou 

setkáváme při pořádání kulturních a sportovních akcí, u vstupenek, u vstupenek do muzeí, 

galerií, hradů a zámků či v dopravě. Slevy jsou obvykle poskytovány důchodcům, dětem, 

studentům. Také cestovní kanceláře poskytují různé slevy, například slevy pro rodiny s dětmi, 

ceny first minute, last minute, happy days aj. V rámci konkurenčního úsilí používají cestovní 

kanceláře i tzv. nulové ceny, kdy například u dovolené v zahraničí cestuje jedno dítě ve věku 

x let zdarma. [1] 
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3.4.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat 

spotřebitele, přesvědčovat je a připomínat jim – přímo nebo nepřímo – produkty a značky, 

které prodávají. Firma komunikuje vším, co dělá. [1] 

Cílem marketingového komunikačního mixu je seznámit cílovou skupinu s produktem 

organizace a přesvědčit ji o nákupu, vytvořit věrné zákazníky, zvýšit frekvenci a objem 

nákupu, seznámit se podrobněji s veřejností a cílovými zákazníky, komunikovat se zákazníky 

a redukovat fluktuaci prodejů. [1] 

Obsah marketingové komunikace lze vyjádři pomocí 5M, mezi něž patří: 

• mission – poslání, 

• message – sdělení, 

• media – použití média, 

• money – peníze, 

• measurement – měření výsledků. [1] 

Tab. 3.1 Komponenty jednotlivých nástrojů komunikačního mixu [1] 

Reklama Podpora prodeje Vztahy s veřejností Osobní prodej Přímý marketing Zážitky 
- televizní - podpora na místě - prezentace v televizi,  - předvádění  - zásilkový - sport 
- tisková - dárkové předměty rozhlase, tisku produktů prodej - zábava, 

- rozhlasová - upomínkoví předměty - vnitrofiremní v domácnostech - telemarketing  festivaly 
- venkovní - výstavy  komunikace a ve firmách - teleshopping - umění 

- interiérová - veletrhy - publicita s cílem prodat - direct mail - muzea, 
- v kinech - výstavky - tiskové konference   - on-line marketing -exkurze 

- direct mail - vzorky, kupony - školení       
- na internetu - prémie - sponzoring       

  - soutěže - lobbing       
  - obchodní známky - speciální akce       
  - body, slevy         
  - ochutnávky         
  - speciální stánky         
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Tab. 3.2 Tradiční marketingový komunikační mix [1] 

Marketingový komunika ční mix 

Reklama 
Podpora 
prodeje 

Vztahy s 
veřejností 

Osobní 
prodej 

Přímý 
marketing 

 

Reklama 

 Reklama je placená forma neosobní masové komunikace, prezentace myšlenek, 

výrobků a služeb. [1] 

Reklama je nejúčinnějším nástrojem budování povědomí o existenci podniku, 

výrobku, služby nebo myšlenky. Měřeno náklady na tisíc oslovených lidí je reklama prakticky 

nepřekonatelná. Jsou-li navíc inzeráty tvořivě pojaté, může reklamní kampaň vybudovat 

image a do jisté míry dokonce i preference nebo alespoň přijatelnost značky. [6] 

Nejvyužívanější nástroje reklamního mixu: 

• vlastní tištěné brožury, 

• tištěná média, 

• televizní reklama, 

• rozhlasová reklama, 

• postery a billboardy, 

• reklama v kině, 

• internet. [7] 

Podpora prodeje 

 Americká asociace pro marketing definovala podporu prodeje jako „…marketingové 

aktivity jiné než osobní prodej, reklama a PR, které stimulují nákupy a efektivnost obchodu, 

jako jsou přehlídky, výstavy a veletrhy, ukázky a předvádění a různé neopakující se prodejní 

úsilí mimo běžnou denní rutinu“. [7] 
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 Většina reklamních akcí nevede k rychlému vzestupu prodeje. Reklama působí 

převážně na mysl, ne na okamžité chování. Chování lze ovlivnit podporou prodeje. Zákazník 

se doslechne o výprodeji, o nabídce dvou kusů za cenu jednoho, o možnosti něco vyhrát. To 

ho přiměje jednat. [6] 

 Podpora prodeje usiluje o zvýšení obratu krátkodobými stimuly a pomocí využití 

různých nástrojů, snížení ceny, zvýšením přitažlivosti zboží. Dotýká se tak produktové, 

cenové a distribuční politiky, Orientuje se jak na zákazníky, tak na zprostředkovatele a na 

vlastní prodejce. [1] 

Práce s veřejností – public relations (PR) 

 V PR jde o řízení vztahů podniku k veřejnosti, tj. ke skutečným a potenciálním 

zákazníkům, ale také k dodavatelům, konkurenci, bankám, pojišťovnám, úřadům a školám. 

[1] 

 Posláním PR je informovat veřejnosti o všech zásadních činnostech, změnách, 

taktických i strategických cílech organizace. Na druhé straně PR vnášejí do organizace 

informace o reakcích veřejností na její činnost. To vyžaduje trvalý tok informací v obou 

směrech. [1] 

 PR lze charakterizovat následovně: 

• bezplatnost, 

• větší důvěra, 

• obecnější působení než u reklamy, 

• široký okruh cílových skupin, 

• široká škála nástrojů PR. [7] 

Osobní prodej 

 Osobní prodej představuje osobní kontakt prodejce se zákazníkem, jehož cílem je 

úspěšné uzavření obchodu. Prodejce je spojovacím článkem mezi organizací a zákazníkem. 

Reprezentuje organizaci a zároveň je zdrojem informací o zákazníkovi. [1] 
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 Prodejce je jedním z nejnákladnějších nástrojů marketingové komunikace, zejména 

pohybuje-li se v terénu, hodně cestuje a značnou část svého času tráví vyhledáváním 

potencionálních zákazníků a zajišťováním spokojenosti zákazníků existujících. Přednost 

prodejců spočívá v tom, že jsou mnohem efektivnější než série inzerátů nebo přímých 

adresných nabídek listovní poštou. Prodejci jsou se zákazníkem v osobním kontaktu, mohou 

ho pozvat na oběd, vzbudit jeho zájem, reagovat na jeho dotazy a námitky a uzavřít obchod. 

Čím je služba složitější, tím nezbytnější je užívat prodejců. [6] 

Přímý marketing (direkt marketing) 

 Direct marketing je marketingová strategie, která uvádí firmu do přímého kontaktu se 

zákazníkem. Přímý marketing je založen na budování stálého vztahu se zákazníky 

prostřednictvím různých komunikačních cest. Jeho předností je schopnost vyvolat zpětnou 

vazbu, odezvu na sdělení, čímž je realizace nákupu. [1] 

 Výhodou přímého marketingu je vysoký stupeň zacílení a vysoká selektivnost, vysoká 

flexibilita a relativní nezávislost reklamy na shlukových efektech, hmotný charakter zásilky 

a nízká časová náročnost. [7] 

Výstavy a veletrhy 

 Výstavy a veletrhy patří mezi nejstarší komunikační nástroje. Jsou místy, kde se 

výrobci a obchodníci určité kategorie produktů nebo odvětví setkávají, aby jednali o obchodu, 

prezentovali a demonstrovali své výrobky, služby i jiné produkty, vyměnili si nápady 

a názory, navázali kontakty a také svou produkci prodávali nebo nakupovali. [1] 

 Je důležité, aby organizace, které se chtějí veletrhů nebo výstav účastnit, přesně 

formulovaly své cíle účasti. Těmi mohou být například: 

• prodej produktů, 

• budování vztahů, 

• sledování konkurence, 

• tradice, 

• posílení image firmy, 

• internacionalizace, 

• demonstrace produktů, 
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• motivace zaměstnanců, 

• budování povědomí a značky, 

• uvedení a testování nových produktů, 

• generování možností prodeje a další. [1] 

Neméně důležité je znát motivy návštěvníků. Typickými oblastmi zájmu návštěvníků 

výstav jsou: 

• porovnání různých dodavatelů a získání přehledu o nabídce, 

• technické novinky a trendy, 

• vědecké informace, 

• informace o produktech a systémech, 

• uživatelské podmínky, 

• ceny a obchodní podmínky, 

• analýza konkurence, 

• kdo je preferovaným dodavatelem, 

• kdo by mohl být potenciálním partnerem, 

• potřeba vzdělávat se. [1] 

3.5 Marketingový mix v oblasti služeb 

 Jak již bylo uvedeno, dochází v oblasti služeb k rozšíření MM: 

• people – lidé, 

• packaging – balíčky, 

• programming – tvorba programů, 

• partnership – spolupráce, 

• process – proces. [1] 

3.5.1 Lidé 

 Většinu služeb poskytují lidé, kteří v cestovním ruchu zaujímají různé role. Jsou 

investory, vlastníky, manažery, zaměstnanci, dodavateli výrobků i poskytovateli služeb, 

obchodními mezičlánky, ovlivňovateli, zaměstnanci státních a veřejných institucí, zákazníky 
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a rezidenty. Lidé přímo či nepřímo ovlivňují kvalitu produktu a spokojenost zákazníka. Firmy 

proto potřebují investovat do rozvoje lidských zdrojů. [1] 

Na pracovníka v cestovním ruchu se kladou, respektive by se měly klást, následující 

požadavky: 

• odbornost a potřebná kvalifikace, 

• znalost produktů, 

• zdvořilost, 

• důvěryhodnost, 

• vnímatelnost, 

• komunikativnost, 

•  dobré vystupování. [1] 

Mnoho služeb vyžaduje aktivní zapojení zákazníka do procesu jejich poskytování. 

Zákazník se stává spoluproducentem služby. Tím může dojít ke zlepšení, nebo naopak ke 

zhoršení kvality služby. Míra spoluúčasti se liší. [1] 

Lidé vytvářejí atmosféru místa, restaurace, koncertu i sportovního utkání. Vliv na 

hodnotu služby vnímanou zákazníkem mají také další členové referenčního trhu – rodina, 

známí či příbuzní. [1] 

3.5.2 Balíčky služeb 

 Termín balíček se používá pro dvě a více služeb rezervovaných nebo zakoupených 

podle přání zákazníka za jednu cenu, resp. pro předem připravený soubor služeb. [1] 

 V cestovním ruchu je balíček konkrétní sestavení vzájemně se doplňujících služeb do 

komplexní nabídky, obvykle za jednotnou cenu. [1] 

 Klasickým příkladem balíčku v cestovním ruchu je zájezd. Zájezd obvykle obsahuje 

služby dopravy, ubytování a stravování, ale může zahrnovat i další služby, například 

sportovní, kulturní, animační, wellness a fitness programy apod. Klient cestovního kanceláře 

nebo agentury si může zakoupit již hotový balíček, který je uveden v katalogu, nebo se může 

spolu s pracovníkem kanceláře podílet na jeho sestavení podle svých potřeb a přání. [1] 
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 Výhody balíčků z pozice zákazníka: 

• Větší pohodlí, 

• Větší hospodárnost, 

• Možnost plánovat prostředky na cesty, 

• Bezpodmínečné zajištění trvalé kvality, 

• Uspokojování specializovaných zájmů, 

• Nová dimenze cestování a stravování mimo dům. [1] 

Výhody balíčků ze strany organizátorů: 

• Zvyšování poptávky v době mimo sezónu, 

• Zvýšení přitažlivosti pro specifické cílové skupiny, 

• Atraktivnost pro nové cílové trhy, 

• Snazší předpovídání vývoje podnikání a zlepšení efektivnosti, 

• Využívání komplementárních zařízení, atraktivit a společenských událostí, 

• Možnost flexibilního využití nových trendů, 

• Stimulace opakovaného a častějšího využívání, 

• Zvýšené tržby na jednoho zákazníka a prodloužení délky pobytu, 

• Vztahy s veřejností a hodnota publicity jednotlivých balíčků, 

• Rostoucí spokojenost zákazníka. [1] 

3.5.3 Tvorba programů 

 Tvorba balíčků vytváří komplexní nabídku, na kterou velmi úzce navazuje i obsahová 

specifikace programů určená různým typům klientů. [1] 

 Balíčky spolu s tvorbou programů plní pět klíčových úloh v marketingu cestovního ruchu: 

1. Eliminují působení faktoru času – tato úloha vychází z předpokladu, že balíčky 

a programování umožňují firmám zvládnout problém vyrovnanosti poptávky a nabídky. 

2. Zlepšují rentabilitu. 

3. Podílejí se na využívání segmentačních marketingových strategií – balíčky a programy 

představují účinný nástroj při segmentaci trhu a při pokusu sladit nabídku s potřebami 

specifických skupin zákazníků. 



 

38 

 

4. Jsou komplementární vůči ostatním součástem mixu výrobek/služba a při správné kombinaci 

vytvářejí mnohem přitažlivější a zajímavější nabídku produktů. 

5. Spojují dohromady vzájemně nezávislé organizace pohostinství a cestovního ruchu. [1] 

3.5.4 Spolupráce 

 Za spolupráci lze považovat součinnost dvou a více subjektů zainteresovaných na rozvoji 

cestovního ruchu či na poskytování služeb s cestovním ruchem spojených. Cestovní ruch je odvětvím, 

které je silně závislé na dobré spolupráci různých subjektů. [1] 

 Spolupráce rozšiřuje možnosti nabídky, šetří firmám a organizacím náklady, pomáhá snižovat 

rizika související s podnikáním a přináší výhody plynoucí ze synergie spojení. Spoluprací se 

v cestovním ruchu zvyšují synergické efekty místa, příjmy místní správy i jednotlivých 

podnikatelských subjektů. [1] 

 Spolupráce může probíhat na horizontální nebo vertikální úrovni. Horizontální spolupráce 

představuje spolupráci na stejné úrovni logistického pohybu produktů v určité oblasti (např. kooperace 

poskytovatele ubytování a poskytovatele sportovních služeb). Vertikální kooperace sleduje logistický 

pohyb produktů na principu dodavatel – odběratel. Příkladem vertikální kooperace je franchising. [1] 

 Ke spolupráci by mělo dojít nejen mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu, ale také mezi 

podnikatelským a veřejným sektorem. V cestovním ruchu je potřebná spolupráce všech výše 

zmíněných subjektů s občany příslušné destinace cestovního ruchu. [1] 

 Naše pozornost by neměla být zaměřena pouze na spolupráci mezi jednotlivými subjekty 

tvořícími nabídku produktů, případně ji ovlivňujícími, když tato spolupráce je více než nutná, ale také 

spolupráci uvnitř firem, na spolupráci mezi jednotlivými úseky, oddělení a lidmi. [1] 

3.5.5 Procesy 

 Firmy zabývající se tvorbou a nabídkou služeb mohou zvolit různé procesy jejich poskytování. 

Restaurace mohou používat rozmanité formy obsluhy – od rychlého občerstvení a samoobslužných 

bufetů až po večeři v luxusním prostředí. Poskytovatelé služeb se snaží pomocí procesů odlišit od 

konkurence. [1] 

 Procesy poskytování služeb ovlivňuje především neoddělitelnost služeb od osoby 

poskytovatele – a často i od zákazníka – a jejich zničitelnost. Interakce mezi zákazníkem 

a poskytovatelem služby se projevuje jako řada určitých kroků. [3] 
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 V procesu poskytování služby dochází většinou k přímému setkávání zákazníka se službou 

v určitém přesně měřitelném časovém období. [1] 

 V současné době jsou některé typy přímých kontaktů nahrazeny internetem. [1] 

 Byly vytipovány tři systémy procesů poskytování služeb: 

• Masové služby – jsou charakteristické nízkou osobní interakcí, vysokou standardizací 

poskytovaných služeb a možností nahrazení pracovní síly mechanizací a automatizací. Jedná 

se o bankovní a finanční služby a o některé služby z oblasti cestovního ruchu a dopravy. 

• Zakázkové služby – jsou charakteristické vysokou mírou přizpůsobivosti alespoň některých 

prvků nabídky potřebám zákazníků. 

• Profesionální služby – jsou poskytovány specialisty a vyznačují se vysokým zapojením 

poskytovatele i příjemce služby do procesů a vysokou intenzitou práce. Obvykle jsou tyto 

služby neopakovatelné. [3] 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

 Pro zpracování diplomové práce a samotného výzkumu byl zvolený způsob získávání 

dat pomocí osobního dotazování. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování cíle výzkumu 

 Cílem práce je ze získaných odpovědí turistů, kteří navštívili region Slovácko, 

analyzovat současný stav poskytovaných služeb v tomto regionu a navrhnout možnosti jejich 

případného zlepšení. 

4.1.2 Hypotézy 

• Hypotéza č. 1: Zahraniční turisté tráví ve větší míře v regionu delší pobyty (více jak 

3 dny) než domácí turisté 

• Hypotéza č. 2: Vysokoškolsky vzdělaní lidé využívají ve větší míře všech 

informačních zdrojů k získávání informací o regionu než lidé s maturitou a bez 

maturity 

• Hypotéza č. 3: Turisté starší 50 let cestují do regionu kvůli zdraví (lázeňství, wellness 

apod.) 

4.1.3 Zdroje informací 

 Zdrojem informací jsou primární údaje získané na základě vlastního výzkumu, které 

slouží pouze k těmto účelům, shromažďují a zpracovávají se k danému cíli a úkolu, na jejich 

základě lze nalézt odpovědi na stávající otázky. 

 Dalším zdrojem jsou sekundární informace. Tyto informace byly shromážděny 

zpravidla někým jiným původně k jinému účelu (výroční zprávy, ročenky, údaje s ČSÚ, atd.) 

než ke kterému jsou zpracovávány v daném výzkumu. 



 

41 

 

4.1.4 Volba metody výzkumu 

 Jelikož byly pro výzkum použity aktuální informace vztahující se přímo ke 

zkoumanému problému a výzkum se prováděl v terénu, jedná se o primární výzkum. 

Technika primárního výzkumu 

 Jde o způsob sběru primárních dat umožňující evidovat výskyt jevů i chování lidi, ale 

také zjistit názory, postoje, motivy. 

 Byl použit přímý nástroj sběru informací, který vyžadoval přímý kontakt 

s respondenty výzkumu, a tedy byl závislý na ochotě spolupracovat – dotazovaní pomocí 

strukturovaného dotazníku. Bude vytisknutých 210 dotazníků. 

 Dotazování bylo uskutečněno podle předem připraveného plánu a na základě přesně 

vymezeného cíle, kterého se mělo dosáhnout. Toto dotazování bude probíhat v regionu 

Slovácko od 1. 8. 2009 do 1. 2. 2010. 

 Dotazovat se bude nereprezentativního vzorku respondentů, přičemž bude použitá 

technika vhodného úsudku. Základní soubor tvoří turisti regionu Slovácku staří patnácti let. 

Velikost výběrového souboru byl stanovený na 200 respondentů. 

 Dotazování bude probíhat anonymně. 

4.1.5 Dotazník 

 Na základě stanoveného cíle byl sestavený strukturovaný dotazník (Příloha č. 1). 

Obsahuje 22 otázek a jednu otázku na konci dotazníku, kde můžou turisté vpisovat svoje 

návrhy na zlepšení služeb v regionu.  

 Dotazník bude v analytické části zpracován do šesti částí: 1. spokojenost s pobytem, 

2. hodnocení poskytovaných služeb, 3. spokojenost s pobytem – doplňkové služby, 

4. chybějící služby, atrakce a aktivity, 5. profil současného návštěvníka, 6. zkušenosti s TO 

Slovácko. 
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4.1.6 Časový harmonogram 

Tab. 4.1 Časový harmonogram 

  Datum 

Činnosti 
1.7.2009 
do 
9.7.2009 

10.7.2009 
do 
20.7.2009 

21.7.2009 
do 
25.7.2009 

26.7.2009 
do 
31.7.2009 

1.8.2009 
do 
1.2.2010 

2.2.2010 
do 
15.2.2010 

16.2.2010 
do 
1.3.2010 

2.3.2010 
do 
15.3.2010 

Definice problému X               

Tvorba dotazníku   X             

Orientační analýza     X           

Plán výzkumu       X         

Sběr údajů         X       

Zpracování údajů           X     

Analýza údajů             X   

Závěrečné doporučení               X 

Zdroj: vlastní 

4.1.7 Rozpočet 

 Bude vytisknutých 210 dotazníků. 10 ks bude sloužit jako rezerva při vyřadění 

nesprávně vyplněných dotazníků. 

 Dotazník je formátu A4. Odhadované náklady na výzkum jsou zobrazené v tabulce. 

Tab. 4.2 Celkové náklady 

Náklady na kopírování 210 ks 420,- 

Náklady na kancelářské potřeby 120,- 

Cestovné 500,- 

Náklady obětované příležitosti 2 500,- 

Celkem 3 540,- 

Zdroj: vlastní 
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4.2 Realizační fáze výzkumu 

 Realizační fáze zahrnuje sběr údajů. Bylo rozdáno 210 dotazníků, plánovaný rozpočet 

nebyl překročený. 

 Sběr dat je nejnáchylnější a nejnákladnější fází ve výzkumu, ale je také nejnáchylnější 

ke vzniku chyb. 

 Analýza možností zlepšení služeb bude prováděna na základě shromažďování 

potřebných zdrojů a informací. Používané informace jsou čerpány z odborné literatury, 

internetu atd. 

4.2.1 Analýza a zpracování získaných dat a informací 

 Každý dotazník byl očíslovaný a jednotlivým otázkami byly přidělené kódy, následně 

byly zakódované otázky zapsané do datové matice v programu Microsoft Excel. 

Prostřednictvím kontingenční tabulky a různých jiných funkcí Excelu budou zjištěny 

vzájemné souvislosti a porovnány pro dosažení vhodných závěrů z disponibilních dat. 

U nejdůležitějších proměnných se stanovují průměrné hodnoty a statistické ukazatele jejich 

změn. Výsledky výzkumu jsou zobrazené pomocí tabulek a grafů. 

4.2.2 Interpretace výsledků, závěry a doporučení 

 V tomto bodě budou učiněny závěry a doporučení se zohledněním získaných 

výsledků. Doporučení se bude týkat možností zlepšení služeb v regionu Slovácko. Poté bude 

následovat celkové shrnutí a závěr. 

 Výzkumník by měl předkládat pouze ta zjištění, která jsou důležitá pro marketingové 

strategické rozhodování. 
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5 ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZLEPŠENÍ SLUŽEB REGIONU 

SLOVÁCKO 

 Dobrá kvalita a struktura služeb cestovního ruchu, a také dobrá kvalita a struktura 

základní i produktové infrastruktury jsou jednou ze základních konkurenčních výhod každé 

turistické destinace. Z tohoto důvodu by mělo být cílem každé destinace dlouhodobě 

a systémově rozvíjet jak dílčí turistické služby, tak celkovou turistickou infrastrukturu. 

Turistická oblast Slovácko je územím s vysokou rozmanitostí a turistickou atraktivitou. 

V nabídce TO Slovácko jsou zastoupeny téměř všechny atraktivity, aktivity a turistické 

produkty, které může nabídnout celá Česká republika domácím i zahraničním návštěvníkům. 

 TO Slovácko má výbornou image mezi návštěvníky i odbornou veřejností, oblast je 

silně vnímána jako region s krásnou přírodou a krajinou, jako region s nabídkou vinařství 

a vinařské turistiky a region plny folklorní nabídky. V pozadí atraktivity nezůstává také 

nabídka památek, pěší turistiky a cykloturistiky. Nově se začíná Slovácko profilovat také jako 

území s nabídkou lázeňství a welness a jako území spojené s nabídkou aktivit na Baťově 

kanálu.  

Atraktivita turistické nabídky byla hodnocena objektivní metodou založenou na 

vlastních praktických zkušenostech návštěvníků regionu. Jako základní marketingová data 

byly použity výsledky dotazníkového šetření prováděného na vybraných místech turistické 

oblasti Slovácko, mezi místa sběru dotazníků patřili subjekty, kde se předpokládá návštěvnost 

turistů. Byly to Baťův kanál, Bukovanský mlýn, Hotel Panon, archeologické naleziště 

Mikulčice, Hotel Radějov, Skanzen Strážnice, Hotel Club Kyjov a Hotel Strážnice, Lázně 

Hodonín. 

V rámci šetření byly získány tyto statistické údaje v těchto oblastech: 

1. SPOKOJENOST S POBYTEM – INFRASTRUKTURA A VYBAVEN OST 

Shrneme-li získané výsledky (viz tabulky), lze stručně konstatovat, že v letních 

měsících byli návštěvníci regionu Slovácko poměrně spokojeni s infrastrukturou 

i vybaveností tohoto regionu. Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit hodnotilo jako velmi 

dobré 38 % dotázaných návštěvníků, jako spíše dobré označilo tyto služby 37 % z nich. Také 

rozsah a dostupnost stravovacích kapacit hodnotila většina respondentů pozitivně. Nákupní 
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možnosti pozitivně ohodnotilo 64 % turistů. Dopravní infrastruktura byla ve 40 % hodnocena 

spíše dobře. Nejhůře hodnocenou položkou byla dostupnost regionu hromadnou dopravou, 

kterou negativně vnímá 29 % návštěvníků (spíše špatně 22 % a velmi špatně 7 %). Dotázaní 

turisté měli výhrady k vybavenosti regionu atrakcemi pro děti, kdy 49% z nich nedokázalo 

posoudit stav, a dalo by se říci, že nevidělo možnosti, které region pro děti skýtá. 

Tab. 5.1 Hodnocení turistické infrastruktury a vybavenosti – všichni návštěvníci 

Název položky 
velmi 
dobře 

spíše 
dobře 

spíše 
špatně 

velmi 
špatně 

neumím 
posoudit 

rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit 76 38% 74 37% 14 7% 2 1% 34 17% 
rozsah a dostupnost stravovacích kapacit 76 38% 58 29% 32 16% 0 0% 34 17% 
dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) 42 21% 80 40% 38 19% 16 8% 24 12% 

dostupnost regionu hromadnou dopravou 34 17% 48 24% 44 22% 14 7% 60 30% 

vybavení regionu pro sportovní aktivity 30 15% 66 33% 34 17% 4 2% 62 31% 
nákupní možnosti 60 30% 68 34% 32 16% 2 1% 38 19% 
příležitosti pro zábavu a společenské vyžití 54 27% 64 32% 38 19% 0 0% 48 24% 

vybavenost regionu atrakcemi pro děti 20 10% 38 19% 38 19% 6 3% 98 49% 
Zdroj: vlastní 

2. HODNOCENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 Jak můžeme vyčíst z dat v tabulce získaných při hodnocení poskytovaných služeb, 

jsou služby vnímány pozitivně. Skoro polovina návštěvníků hodnotí velmi dobře ubytovací 

služby, úroveň personálu ve službách cestovního ruchu a také péči o čistotu a pořádek. 

Cenová úroveň služeb je hodnocena 60 % dotazovaných jako spíše dobrá a 22 % jako velmi 

dobrá. Z negativních hodnocení je významnější jen nespokojenost s úrovní služeb pro 

motoristy, kterou vnímá 13 % návštěvníků jako spíše špatnou. 83 % respondentů nedokázalo 

posoudit služby pro lyžaře a 51 % návštěvníků nedokázalo posoudit služby pro cykloturisty, 

což může být varováním, jelikož cykloturistika je oblast, do které se v poslední době 

v regionu investuje mnoho prostředků a zdejší prostředí přímo vybízí k rozvoji služeb 

spojených s cykloturistikou. 
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Tab. 5.2 Hodnocení poskytovaných služeb – všichni návštěvníci 

Název služby velmi 
dobře 

spíše 
dobře 

spíše 
špatně 

velmi 
špatně 

neumím 
posoudit 

ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 84 42% 58 29% 6 3% 2 1% 50 25% 

úroveň veřejného stravovaní 62 31% 94 47% 4 2% 0 0% 36 18% 

služby pro motoristy 28 14% 72 36% 26 13% 0 0% 72 36% 
služby  pro cykloturisty 32 16% 48 24% 18 9% 0 0% 102 51% 
služby pro lyžaře 12 6% 8 4% 6 3% 6 3% 166 83% 

úroveň personálu ve službách cest. ruchu 92 46% 74 37% 16 8% 0 0% 18 9% 

péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, WC) 94 47% 84 42% 12 6% 0 0% 10 5% 

cenová úroveň služeb 44 22% 120 60% 14 7% 2 1% 20 10% 
Zdroj: vlastní 

3. SPOKOJENOST S POBYTEM – DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

 Dotázaní návštěvníci regionu Slovácko jsou s doplňkovými službami a dalšími 

charakteristikami regionu více spokojeni než nespokojeni. Zcela jednoznačně oceňují 

návštěvníci regionu přátelský přístup místních lidí. Chování obyvatel regionu označilo 67 % 

dotázaných za velmi dobré a 24 % za spíše dobré. Taktéž ostatní služby a charakteristiky 

hodnotili respondenti vesměs pozitivně. Návštěvníci kladně oceňují např. poskytování 

informací o regionu nebo péči o památky a turistické atraktivity. Projevy nespokojenosti byly 

pouze v mírném rozsahu. Návštěvníci za spíše špatné považují hlavně místní orientační 

značení nebo drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky). 

Tab. 5.3 Hodnocení doplňkových služeb – všichni návštěvníci 

Název položky 
poskytování informací o regionu 1,94 

místní orientační značení (směrovky, tabule) 2,24 

péče o památky a turistické atraktivity 2,26 

péče o životní prostředí 2,56 

péče o bezpečnost návštěvníků 2,61 

nabídka programů pro volný čas 2,76 

drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) 2,13 

přátelskost místních lidí k návštěvníkům 1,58 
Zdroj: vlastní 
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Tabulka uvádí průměrné číslo hodnocení, kdybychom uvažovali škálu 1 - 5 jako 

známkování ve škole, kdy 1 je výborně a 5 nedostatečně. Jde vidět, že návštěvníci hodnotili 

péči o rozvoj regionu spíše průměrně. Nejlépe ohodnocená je přátelskost místních lidí k 

návštěvníkům (1,58), která je známá po celé České republice a nejhůře vyšla nabídka 

programů pro volný čas (2,76), což může být způsobeno tím, že v regionu nejsou zatím 

vytvořené např. produktové balíčky a nedochází k využívání všech marketingových aktivit.  

4. CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY, ATRAKCE A AKTIVNITI V TO SLOVÁCKO 

 Návštěvníci TO Slovácko postrádají v letní sezoně především více informací 

o regionu. Lidé chtějí více a lepších cyklostezek, atrakce a možností vyžití a zábavy pro děti. 

Dále návštěvníci upozorňují na problémy v dopravě a nízkou frekvenci možnosti cestování 

MHD o víkendech. Ve městě Hodoníně chybí návštěvníkům více ploch pro parkování 

a z jejich pohledu je ve městě málo zeleně. Velmi často zmiňovaným nedostatkem je také 

malý počet bankomatů a ubytování v penzionech. Někteří návštěvníci by rádi využili 

agroturistiky a stravování se tradičními regionálními jídly, oboje postrádají v nabídce služeb. 

O víkendu postrádají návštěvníci Hodonína otevřené informační centrum. K této otázce se 

vyjádřilo velmi malé množství respondentů, proto není zpracována do výsledné tabulky, ani 

procentuálně vyjádřeny jednotlivé kategorie odpovědí. 

5. PROFIL SOUČASNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA TO SLOVÁCKO 

 Analýza aktuální poptávky po turistických službách a produktech v turistické oblasti 

Slovácko by se dala zpracovat prostřednictvím vytvoření profilu současného návštěvníka, 

který se v regionu nachází a turistické služby a produkty již využívá. Jako základní 

marketingová data se běžně používají výsledky marketingových šetření prováděné na 

vybraných místech turistické oblasti. Sledují se zejména tyto údaje: 

a. Věk 

b. Místo bydliště (zdrojová oblast) 

c. Finanční výdaje 

d. Způsob dopravy 

e. Délka pobytu 
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f. Spolucestující 

g. Způsob ubytování 

h. Důvod návštěvy 

i. Využívané aktivity 

j. Informace o regionu (informační zdroje) 

k. Vzdělání návštěvníků 

l. Rozložení dle pohlaví. 

Ad a) VĚK 

 Zde si může všimnout, že v případě Čechů jsou počty návštěvníků jednotlivých 

věkových rozložení mnohem rovnoměrnější než je tomu u zahraničních respondentů, kde 

výrazně převyšují turisté ve věku 35 – 49 let. 

Obr. 5.1 Věková struktura návštěvníků TO Slovácko 

 

Zdroj: vlastní 
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Ad b) MÍSTO BYDLIŠT Ě 

 V průběhu marketingového šetření přijížděli do regionu zejména lidé, kteří měli 

bydliště v některém z blízkých měst tohoto regionu, v jihomoravském kraji a obyvatelé Prahy 

(19,57 %) a velkých sídelních aglomerací, jako např. Olomouc (13,4 %). 

Tab. 5.4 Geografický původ domácích návštěvníků TO Slovácko 

Odpověď - okres Počet % 

Blansko 2 1,22% 

Brno 12 7,32% 

Brno venkov 8 4,88% 
Bruntál 4 2,44% 
Břeclav  10 6,10% 

České Budějovice 4 2,44% 

Děčín 6 3,66% 
Frýdek - Místek 6 3,66% 
Karviná 2 1,22% 

Hodonín 24 14,63% 

Hulín 2 1,22% 
Jihlava 2 1,22% 
Kladno 6 3,66% 

Kolín 2 1,22% 

Kroměříž 2 1,22% 
Liberec 8 4,88% 
Mladá Boleslav 4 2,44% 

Nymburk 2 1,22% 

Olomouc 12 7,32% 
Opava 4 2,44% 
Plzeň 2 1,22% 

Praha 18 10,98% 

Přerov 2 1,22% 
Příbram 4 2,44% 
Rychnov nad Kněžnou 2 1,22% 

Uherské Hradiště 4 2,44% 

Valašské Meziříčí 2 1,22% 
Vsetín 2 1,22% 
Zlín 4 2,44% 

Žďár nad Sázavou 2 1,22% 

Celkem 164 100,00% 
Zdroj: vlastní 
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 82 % všech respondentů v regionu Slovácko v rámci marketingového výzkumu byli 

Češi. Cizinců bylo 18 %. Zahraniční návštěvníci přijeli zejména ze sousedních zemí – ze 

Slovenska, Německa, Polska, ale také z Nizozemska, Itálie i ze zámoří. 

Obr. 5.2 Země původu zahraničních návštěvníků za TO Slovácko 

 

Zdroj: vlastní 

Ad c) FINANČNÍ ZDROJE NÁVŠTĚVNÍK Ů TO SLOVÁCKO 

 Zahraniční návštěvníci utratí převážně v průměru za osobu a dne pobytu v regionu  

1 – 2 tis. Kč (38,9 %). Stejnou částku utratí pouze 14,6 % českých návštěvníků. Nejvíce 

českých turistů, 39 %, utratí průměrně 501 – 1000 Kč denně.  

Z grafu je patrné, že lidé, kteří jsou ubytováni v tříhvězdičkovém hotelu, utrácejí více 

jak 500 Kč, je to z toho důvodu, že v hotelu jsou ceny za hlavní služby a doplňkové služby 

dražší než v jiných ubytovacích zařízeních a když tam tráví více času tak i snídají a večeří v 

hotelové restauraci, kde se ceny pohybují také ve vyšší cenové úrovni, ale na druhou stranu 

mají zajištění určitý komfort a kvalitu poskytovaných služeb. 
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Obr. 5.3 Výdaje návštěvníků TO Slovácko v závislosti na ubytování 

 

Zdroj: vlastní 

Ad d) ZPŮSOB DOPRAVY 

 Nejvíce využívaným dopravním prostředkem pro cestu do regionu Slovácko byl 

osobní automobil (popř. motocykl). Tento způsob dopravy zvolilo celých 65 % všech 

návštěvníků (63,4 % Čechů, 66,7 % cizinců). Vlakem do regionu přicestovalo 15,9 % Čechů 

a 5,6 % zahraničních turistů. Autobusem se zájezdem přijelo dvakrát více cizinců (27,8 %) 

než Čechů (13,4 %). Ostatní způsoby dopravy byly voleny jen v zanedbatelné míře. 

U všech vzdáleností bydliště od regionu převládá způsob dopravy autem, ovšem 

u kategorie nad 100 km je to přes 45 %, což je nejvíce. Způsob dopravy autem u těchto 

vzdáleností je snadnější, není potřeba přesedat (např. jako u vlaků, autobusů) a starat se 

o kufry a cestovní tašky, stejně jako o děti. Technické prostředky dnešní doby - navigace do 

automobilů - usnadňují způsob cestování, proto je potřeba, aby v regionu bylo správné 

a dostatečné označení všech cest, odboček stejně tak služeb (hotelů, restaurací apod.) 

a v propagačních materiálech GPS souřadnice. 
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Obr. 5.4 Způsob dopravy do TO Slovácko v závislosti na vzdálenosti návštěvníků do regionu 

 

Zdroj: vlastní 

Ad e) DÉLKA POBYTU 

 Během letních měsíců byl region navštěvován jako turisty, kteří sem zavítali na 

týdenní pobyt, tak také těmi, kteří do regionu přijeli jen na jeden den. Třetina Čechů přijela do 

regionu na krátký pobyt, výlet na jeden den, aniž by využili ubytovacích služeb. Zahraniční 

turisté na krátké, jednodenní pobyty přijížděli o něco v menší míře. 31 % dotázaných uvedlo, 

že přijeli jen na jeden a nemají v úmyslu v regionu zůstat na nocleh. Mnohem více cizinců,  

33 %, se zdrželo po dobu 3 – 7 noclehů, což může být důsledek toho, že se jim krátkodobé 

výlety nevyplatí a část dne jim zabírá také cestování (tuto dobu trávilo v zájmovém období 

22,2 % cizinců. Šestina cizinců zde však také pobyla i déle než jeden týden (16 %), zatímco 

Češi preferují spíše víkendové pobyty, protože mají většinou k dispozici svoje auto a mohou 

se mezi různými místy pohybovat snadněji a trávit další dny a noci v jiných hotelích.  
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Obr. 5.5 Délka pobytu návštěvníka TO Slovácko 

 

Zdroj: vlastní 

Ad f) SPOLUCESTUJÍCÍ 

 Nadpoloviční většina domácích i zahraničních turistů přijížděla do regionu Slovácko 

se svým partnerem/partnerkou či přáteli. V doprovodu partnerů a přátel zavítalo do regionu  

50 % cizinců a 57,3 % Čechů. 28 % Čechů v průzkumu uvedlo, že přijeli sami. Stejnou 

odpověď dalo více než 22 % zahraničních návštěvníků. V doprovodu s dětmi přijelo 14,7 % 

Čechů a 27,8 % cizinců. 

Dalo by se očekávat, že lidé nad 35 let budou ve větší míře cestovat s dětmi, ať už 

s mladšími či staršími, ovšem z grafu jde vidět, že tato věková skupina, stejně jako i ostatní, 

do regionu cestuje převážně s partnerem (partnerkou, přáteli…), bude to asi způsobeno tím, že 

všechny věkové skupiny v hojném počtu cestují na Slovácko za poznáním (obr. 5.7) - a to 

především za folklórem a vinařstvím, což může být pro děti neatraktivní a náročné a brát je do 

vinných sklepů taky nevhodné. 
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Ob. 5.6 S kým návštěvníci do TO Slovácko přijíždějí v závislosti na věku 

 

Zdroj: vlastní 

Ad g) ZPŮSOB UBYTOVÁNÍ 

 Během letních měsíců turisté regionu Slovácko využívali různé úrovně ubytovacích 

služeb. Mezi domácími i zahraničními návštěvníky byl největší zájem o tříhvězdičkové 

hotely (domácí 51,2 % a zahraniční 77,8 %). U známých, příbuzných, popř. na vlastní chatě 

zvolilo nocleh pouze 5 % respondentů. 25,6 % domácích návštěvníků, kteří zavítali do 

regionu, zde nebylo ubytováno. Mezi zahraničními návštěvníky bylo procento osob bez 

ubytování nižší. Jednalo se jen o 11,1 % z nich. 
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Tab. 5.5 Způsob ubytování v TO Slovácko 

Odpověď Všichni % 
odpovědí 

Češi % 
odpovědí 

Zahraniční 
% 

odpovědí 
hotel *** nebo více 56,0% 51,2% 77,8% 

hotel * nebo **, Garni, motel 3,0% 3,7% 0,0% 

penzion 1,0% 1,2% 0,0% 

kemp / tábořiště (stan, chatka, karavan) 6,0% 6,1% 5,6% 

jiné hromadné ubytovací zařízení (turist. chata, ubytovna, hostel apod.) 2,0% 2,4% 0,0% 

pronajatý pokoj, apartmán, chata apod. 4,0% 4,9% 0,0% 

u známých / příbuzných, případně vlastní chata / chalupa 5,0% 4,9% 5,6% 

nejsem zde ubytován 23,0% 25,6% 11,1% 

Zdroj: vlastní 

Ad h) DŮVOD NÁVŠTĚVY (POBYTU) 

 V letních měsících přijíždějí do regionu Slovácko turisté především za poznáním. 

Obzvlášť mezi cizinci tento důvod převažoval. 44,4 % zahraničních návštěvníků do lokality 

za poznáním zdejší kultury, historie, památek. Z téhož důvodu přicestovalo 36,6 % Čechů.  

Obr. 5.7 Nejčastější důvod návštěvy TO Slovácko v závislosti na věku 

 

Zdroj: vlastní 
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V hypotéze číslo 3 se předpokládalo, že lidé starší 50 let jezdí do regionu především 

kvůli zdraví (lázně, rehabilitace, léčení apod.), hypotéza se nepotvrdila. Tato věková skupina, 

stejně jako ostatní, jak je z grafu patrné, přijíždí do regionu za poznáním (návštěvy atraktivit, 

historie, folklór apod.), je to pravděpodobně kvůli regionálnímu bohatství a krásám Slovácka, 

které zatím do regionu lákají více než např. lázeňství a wellness. 

Ad i) VYUŽÍVANÉ AKTIVITY 

 V letní sezóně je největší zájem o aktivity spojené s poznáním regionu a jeho krás. 47, 

6 % Čechů by se rádo věnovalo poznávací turistice, 30 % pěší turistice a 29 % cykloturistice. 

Festivaly, slavnosti a jiné kulturní akce by rádo navštívilo 30,5 % domácích návštěvníků. 

Taktéž cizinci by nejraději poznávali historické památky regionu, navštěvovali muzea a jiná 

turisticky zajímavá místa v regionu (77,8 %). 27 % respondentů by chtělo navštívit festivaly, 

slavnosti a jiné kulturní akce a 30 % dotázaných osob by rádo provozovalo pěší turistiku. 

Zahraniční návštěvníky láká společenský život a zábava v regionu nebo cykloturistika. 

Tab. 5.6 Nejčastěji využívané aktivity při návštěvě TO Slovácko 

Odpověď 
Všichni % 
odpovědí 

Češi % 
odpovědí 

Zahraniční 
% 

odpovědí 
Pěší turistika 30,0% 29,3% 33,3% 

cykloturistika, horská cyklistika 29,0% 31,7% 16,7% 

koupání, vodní sporty 19,0% 22,0% 5,6% 

lyžování, zimní sporty 0,0% 0,0% 0,0% 

jiný aktivní sport (golf, volejbal, apod.) 0,0% 0,0% 0,0% 

péče o fyzickou a duševní kondici (fitnes, posilování, sauny) 16,0% 19,5% 0,0% 

poznávací turistika (hrady, zámky, muzea, památky) 53,0% 47,6% 77,8% 

venkovská turistika (agroturistika, farmy, projížďky na koni) 2,0% 1,2% 5,6% 

církevní turistika (církevní památky, poutě) 7,0% 8,5% 0,0% 

návštěvy kulturních akcí (festivaly, slavnosti, koncerty) 27,0% 30,5% 11,1% 

návštěvy sportovních akcí (závody, utkání, přebory) 3,0% 3,7% 0,0% 

společenský života zábava 13,0% 12,2% 16,7% 

Zdroj: vlastní 
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Ad j) INFORMACE O REGIONU (INFORMA ČNÍ ZDROJE) 

 Komplexní systém poskytování turistických informací obsahuje jednak prostředky 

a organizace vně regionu a dále pak prostředky a organizace v rámci regionu. Objektivní 

poznání informační toků, které současný i potencionální návštěvník v regionu využívá, je 

základem úspěchu pro veškeré následné marketingové aktivity. V rámci průzkumu bylo 

zjištěno, že nejvíce využívaným zdrojem informací byl internet. Zde hledalo potřebné 

informace 63,4 % Čechů a 55,6 % cizinců. Obě skupiny návštěvníků se v případě potřeby 

obracely na turistická informační centra (25,6 % domácích turistů a 22,2 % cizinců). Mezi 

často využívané zdroje informací také patří propagační materiály, kterým důvěřuje 37, 8 % 

Čechů, ale už mnohem méně cizinců a to 16,7 %. Pro domácí návštěvníky je charakteristické 

také získávání potřebných informací od příbuzných a známých (40,2 %). Nejméně často se při 

získávání informací návštěvníci obraceli na cestovní kanceláře nebo čerpali informace 

z médií. 

Tab. 5.7 Informační zdroje při plánování návštěvy regionu – Češi 

odpověď Češi Ano Částečně Ne 
Turistické informační centrum 42 25,6% 32 19,5% 90 54,9% 

Cestovní kanceláře a agentury 24 14,6% 22 13,4% 118 72,0% 

Média (články v tisku, rozhlas, televize) 36 22,0% 50 30,5% 78 47,6% 

Propagační materiály, prospekty, průvodci 62 37,8% 54 32,9% 48 29,3% 

Internet 104 63,4% 22 13,4% 38 23,2% 

Informace od personálu ve službách 62 37,8% 38 23,2% 64 39,0% 

Informace od příbuzných a známých 66 40,2% 36 22,0% 62 37,8% 

Zdroj: vlastní 

Tab. 5.8 Informační zdroje při plánová návštěvy regionu – zahraniční 

odpověď zahraniční návštěvníci Ano Částečně Ne 
Turistické informační centrum 8 22,2% 2 11,1% 24 66,7% 

Cestovní kanceláře a agentury 6 16,7% 2 11,1% 26 72,2% 

Média (články v tisku, rozhlas, televize) 2 5,6% 2 11,1% 30 83,3% 

Propagační materiály, prospekty, průvodci 6 16,7% 7 38,9% 16 44,4% 

Internet 20 55,6% 1 5,6% 14 38,9% 

Informace od personálu ve službách 8 22,2% 5 27,8% 18 50,0% 

Informace od příbuzných a známých 2 5,6% 4 22,2% 26 72,2% 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 5.8 Informační zdroje při plánování návštěvy regionu – všichni návštěvníci 

 

Zdroj: vlastní 

Předpokladem bylo, že vysokoškolsky vzdělaní lidé využívají všech informačních 

zdrojů ve vyšší míře, tato hypotéza se potvrdila, z grafu je patrné, že vysokoškoláci využívají 

ve větší míře a rovnoměrně, všech dostupných informací než lidé s maturitou a bez maturity, 

je to nejspíš způsobeno stylem vyučování na vysokých školách, kdy studenti při výuce musí 

také využívat všech dostupných informačních zdrojů a tyto zkušenosti nejspíše praktikují i do 

osobního života. Podmínkou ovšem pro region musí být, aby na všech informačních kanálech 

byly aktualizované a správné informace. 

Ad k) VZDĚLÁNÍ NÁVŠT ĚVNÍK Ů 

 Při zohlednění dosaženého vzdělání turistů TO Slovácko bylo zjištěno, že více než 

polovina všech respondentů, kteří přijeli do tohoto regionu, měli středoškolské vzdělání 

s maturitou (55 %). Zahraniční turisté měli vysokoškolské vzdělání v 66,7 %, zatímco 

u Čechů to bylo jen u 20,7 %. Pouze 16 % návštěvníků mělo vzdělání bez maturity. 
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Obr. 5.9 Vzdělanostní struktura návštěvníků regionu 

 

Zdroj: vlastní 

Ad l) ROZLOŽENÍ RESPONDENT Ů DLE POHLAVÍ 

 Celkově se na marketingovém průzkumu návštěvníků TO Slovácko podílelo 42 % 

mužů a 58 % žen, což se jen málo odchyluje od procentuálního rozložení celé populace, 

a tedy vzorek má v tomto směru vhodnou vypovídací schopnost.  

Obr. 5.10 Rozložení návštěvníků dle pohlaví 

 

Zdroj: vlastní 
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6. ZKUŠENOSTI S TO SLOVÁCKO 

 O tom, zda turisté přijedou znovu, rozhodují v nejvyšší míře jejich zkušenosti s danou 

turistickou oblastní a reference, které získají. Nejvíce se však při úvahách o opětovné 

návštěvě určitého místa lidé vždy řídí svými vlastními prožitky a pocity získanými právě na 

ono místě. Z výsledků výzkumu vyplývá, že z celkového počtu dotázaných přijelo do tohoto 

regionu celých 43 % poprvé, u Čechů to bylo 40,2 % a u zahraničních hostů více než 55 %. 

Spokojených návštěvníků, kteří se vraceli do této turistické oblasti již zkušeností předchozí 

návštěvy, byla více než třetina, konkrétně 22,2 % ze zahraniční a 37,8 % z ČR. 

Obr. 5.11 Periodicita návštěvnosti TO Slovácko 

 

 Zdroj: vlastní 

Při úvahách o opakované návštěvě, tedy určité zpětné vazbě TO Slovácko, ze které je 

možno vycházet v návaznosti na hodnocení poskytovaných služeb a tedy i spokojenosti 

návštěvníků s pobytem v regionu, bylo zjištěno, že 75 % všech návštěvníků se chce do 

regionu vrátit. 36,6 % Čechů v rámci půl roku. Naproti tomu 22 % zahraničních hostů se 
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k opětovné návštěvě staví negativně, u Čechů to bylo pouze 6,1 %. Turisté, kteří se 

nedokázali rozhodnout, zda znovu přijedou či nikoliv bylo 16 %. 

Obr. 5.12 Opakovaná návštěva TO Slovácko 

 

Zdroj: vlastní 

5.1 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: Zahraniční turisté tráví ve větší míře v regionu delší pobyty (více jak 3 

dny) než domácí turisté – tato hypotéza se potvrdila, je to patrné z obr. 5.5, kdy zahraniční 

turisté tady tráví delší pobyty (více jak 3 dny) ve větší míře než čeští návštěvníci. Dalo by se 

říci, že je pro ně výhodnější zůstat tady déle, když přijíždění z velké vzdálenosti a část dne 

musí cestovat, aby se do regionu vůbec dostali, je pravděpodobné, že to pro ně může být 

dovolená stejná jako pro Čecha, když cestuje do zahraničí na dovolenou. 

Hypotéza č. 2: Vysokoškolsky vzdělaní lidé využívají ve větší míře všech informačních 

zdrojů k získávání informací o regionu než lidé s maturitou a bez maturity, jak jde vidět z obr. 

5.8. Z vlastních zkušeností mohu říci, že to bude stylem výuky na vysokých školách, kdy 

studenti při zpracovávání svých seminárních prací apod. také využívají hodně informačních 
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zdrojů a tak je možné, že tyto zkušenosti praktikují i do osobního života, aby měli co nejvíce 

informací a mohli si lépe naplánovat svůj volný čas. 

Hypotéza č. 3: Turisté starší 50 let cestují do regionu kvůli zdraví (lázeňství, wellness 

apod.) – tato hypotéza se nepotvrdila i přesto, že v regionu Slovácko je lázeňství na velmi 

vysoké úrovni, hlavně lázně Hodonín. Přesto, jak je z obrázku 5.7 patrné, lidé starší 50 let, 

jako i ostatní věkové skupiny, cestují do regionu převážně za poznáním, je to zejména kvůli 

krásám regionu Slovácko – turistické atraktivity, historie, kultura, ale především folklór 

a vinařství, které jsou velkými lákadly pro návštěvníky. 

5.2 SWOT analýza 

Swot analýza destinace Slovácko byla zpracována na základě brainstormingu 

s destinačním managementem Hodonín, popisuje silné a slabé stránky v následujících 

oblastech: 

• vymezení destinace, poloha a dostupnost 

• současná atraktivita destinace, turistické cíle 

• ubytování, služby a produktová infrastruktura  

• produktová nabídka destinace, systém poskytování informací 

• profil současného návštěvníka 

Vymezení destinace Slovácko, poloha dostupnost 

Silné stránky 

• vysoká hodnota turistické značky Slovácko 

• blízkost hranic s Rakouskem a Slovenskem 

• dobrá dostupnost většiny území silniční dopravou 

• existence sportovního letiště v Kunovicích a Břeclavi 

• intenzivně se rozvíjející lodní doprava po řece Moravě 
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Slabé stránky 

• region je lokalizován na území dvou krajů a dvou NUTS 

• špatná dostupnost některých oblastí regionu a špatná kvalita některých komunikací 

(Chřiby, Bílé Karpaty, atd. 

• Současná atraktivita destinace, turistické cíle 

Hlavní atraktivity 

Silné stránky 

• existence hlavních turistických magnetů (krajina, památky, příroda, víno, folklor atd.) 

• existence významných a vysoce navštěvovaných památek (hrady, zámky, …) 

• region nabízí prakticky všechna atraktivní témata a produkty, které může ČR 

nabídnout 

Slabé stránky 

• značné rozdíly v atraktivitě lokalit v regionu 

• absence atraktivit pro období turistické minisezony 

• zatím stále ještě nedostatečné využívání potenciálu regionu (lázeňství, vinařská 

turistika, sport a aktivity atd.) 

Pěší turistika 

Silné stránky 

• dostatečná síť turistických stezek  

• atraktivní a již tradiční oblasti pro pěší turistiku 
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Slabé stránky 

• absence doprovodných služeb na pěších trasách 

• v některých lokalitách dochází ke střetům pěší a cykloturistiky z důvodů vedení 

souběžných tras 

Cykloturistika 

Silné stránky 

• obecný trend rostoucího zájmu o cykloturistiku 

• průběžné budování cyklostezek 

• růst zájmu cykloturistů o region 

• existence sítě Moravských vinařských stezek a jejich propojení na regionální trasy 

Slabé stránky 

• v některých lokalitách dochází ke střetům pěší a cykloturistiky z důvodů vedení 

souběžných tras 

• špatný stav a úroveň znační některých cyklotras, některá znační jsou umístěna bez 

příslušného povolení 

• absence služeb na cyklotrasách (např. odpočívadel) 

Koupání, vodní sporty, rybolov 

Silné stránky 

• mnoho možností atraktivních lokalit pro koupání v přírodě a rozšiřující se síť 

koupališť 

• výborné klimatické podmínky pro koupání a vodní sporty 

• připravují se mnohé projekty obcí na výstavbu nových koupališť a aquaparků 
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• velké množství vodních ploch i vodních toků využívaných pro rybolov 

Slabé stránky 

• špatná kvalita vody v některých vodních nádržích 

• místy nedostatečná nabídka služeb v rámci vodních sportů 

• nedostatečná nabídky krytých bazénů 

• existence zdevastovaných rekreačních areálů 

Ubytování, služby a produktová infrastruktura 

Ubytování 

Silné stránky 

• ubytovací služby jsou ze strany návštěvníků hodnoceny poměrně kladně 

• existence dostatečné lůžkové kapacity v mimosezonní době 

• dostatečná nabídka levného ubytování v letní sezoně 

• růst investic do ubytování hotelového typu kategorie hotel*** 

• existence velkého množství chat a chalup pro rekreaci a pronájem 

• poměrně dobrá kvalita služeb v kempech 

• zapojení hotelů do oficiální certifikace ubytovacích zařízení 

• ubytovací zařízení začínají vytvářet vlastní produktové balíčky 

Slabé stránky 

• nedostatek ubytovacích kapacit kategorie hotel*** 

• celkové nízká kapacita ubytování v letním období 

• proměnlivá úroveň personálu, velká fluktuace 
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• malý počet hotelů vybavených zařízením a poskytující služby v oblasti kongresové 

turistiky 

• malý podíl ubytovacích zařízení orientovaných na cykloturisty 

• nedostatečné množství hotelů s úplným bezbariérovým přístupem a speciálními pokoji 

pro vozíčkáře 

Stravování 

Silné stránky 

• stále jedna z nejvíce se rozvíjejících oblastí turistických služeb 

• vysoká oblíbenost vinných sklepů a vináren 

• stravovací služby jsou poměrně vysoce hodnoceny ze strany návštěvníků regionu 

• začínající specializace některých restauračních zařízení 

• rozvoj projektů na podporu nabídky tradiční slovácké kuchyně 

Slabé stránky 

• poměrně velké rozdíly v kvalitě stravovacích služeb 

• malá nabídka rychlého občerstvení v turistických centrech 

• malá nabídka pravidelně otevřených volně přístupných vinných sklepů 

• absence moravských vín v mnoha restauracích regionu 

• místy nabídka nekvalitních vín, absence sommeliérů v restauracích, vinárnách a 

vinotékách 
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Ostatní služby a produktová infrastruktura 

Silné stránky 

• služby a produktová infrastruktura jsou návštěvníky regionu hodnoceny celkově 

pozitivně 

• rozvoj lázní a vellness služeb 

• pokračující rozvoj zimních lyžařských areálů v oblasti Chřibů a Bílých Karpat 

Slabé stránky 

• nedostatečná nabídka wellness aktivit 

• nižší kvalita nabídky služeb a doprovodných aktivit některých lyžařských areálů 

Produktová nabídka destinace, systém poskytování informací 

Organizace cestovního ruchu destinace (OCR) 

Silné stránky 

• existence různých institucí a organizací podporující cestovní ruch v destinaci 

• existence rozvojových projektů cestovního ruchu na celém území regionu 

• existence kvalitní sítě TIC, rozvoj sítě certifikovaných TIC regionu 

• kvalitní a dlouhodobá práce Sdružení region Slovácko Uherské Hradiště a vznik 

Sdružení Region Slovácko Hodonín 

• zapojení soukromého sektoru do organizace a marketingu destinace 

Slabé stránky 

• nedostatečné zapojení místních obyvatel a poskytovatelů služeb do organizace 

cestovního ruchu 

• rezervy ve spolupráci mezi turistickými oblastmi a regionem 
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• nedostatečné množství finančních prostředků plynoucích do rozvoje cestovního ruchu 

ve srovnání s objemem prostředků, které cestovní ruch přináší 

Marketingová strategie regionu 

Silné stránky 

• destinační management pracuje dlouhodobě koncepčně na realizaci marketingové 

strategie regionu 

• destinace již disponuje turistickými produkty orientovanými na konkrétní cílové 

skupiny a zdrojové země 

• rostoucí zkušenosti subjektů s tvorbou a prodejem produktů 

• spolupráce s ostatními regiony 

Slabé stránky 

• nedostatečný rozpočet OCR na uplatňování všech prvků marketingového mixu 

• malé zapojení regionu do nadregionálních produktů 

Poskytování informací, propagace, image regionu 

Silné stránky 

• kvalitní činnosti sítě TIC 

• kvalitní systém poskytování informací prostřednictvím turistického portálu regionu 

Slovácko 

• velké množství měst a obcí provozuje vlastní internetové stránky s informacemi o 

cestovních ruchu 

• dobré vztahy s regionálními a místními médii 

• značka „Slovácko“ si vybudovala vysokou prestiž mezi domácími návštěvníky a 

obyvateli ČR, značka má dnes vysokou obchodní hodnotu 
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• vysoká identita a znalost značky destinace 

Slabé stránky 

• propagace obcí je stále ještě málo zaměřena na konkrétní marketingové aktivity a spíše 

se soustřeďuje na vydávání tiskovin a účast na veletrzích 

• nedostatečná propagace směrem k cílových skupinám na zahraničních trzích 

• nedostatečný rozpočet na marketingové aktivity 

Profil současného návštěvníka, analýza poptávky 

Silné stránky 

• neustále roste poptávka návštěvníků po cykloturistice 

• region je mezi návštěvníky vnímán jako přátelský 

• zvyšuje se podíl náročnější klientely, která vyhledává kvalitní ubytování a komplexní 

služby 

• zvyšuje se denní útrata návštěvníků 

• vysoké procento spokojených návštěvníků se službami v destinaci 

• rostoucí podíl zahraničních turistů v některých lokalitách regionu 

• region má výbornou image mezi návštěvníky 

Slabé stránky 

• návštěvníkům chybí větší nabídka služeb, atraktivit a programů pro rodiny s dětmi 

• návštěvníkům chybí při pobytu více informací o nabídce regionu 

• nedostatečná nabídka je dle poptávky návštěvníků v oblasti cyklotras a cykloturistiky 

• nízký průměrný počet přenocování 
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5.3 Návrhy a závěrečná doporučení 

Oblast: atraktivity, produktová infrastruktura 

→ V rámci rozvoje atraktivit a aktivit by bylo vhodné zaměřit se v rámci turistické oblasti 

Slovácko také na období mimosezony. Mezi turisty je Slovácko známé svou pohostinností, 

krásnou přírodou, vínem, folklorem. Naprostá většina návštěvníků přijíždí v době letních 

dovolených, nebo v období vinobraní. Aby se však zvýšila ekonomická efektivnost služeb pro 

cestovní ruch v regionu, je nutné, aby turisté přijížděli i mimo sezonu. V zimních a jarních 

dnech, většina českých návštěvníků vyhledává a využívá horských lyžařských středisek, ale 

jistě se najde i významná skupina, která vyhledává relaxačně oddychové aktivity (lázeňství, 

welness pobyty). → Navrhuji : lákat návštěvníky do regionu i mimosezonu pomocí např. 

levnějšího ubytovány, zvýhodněných cen za služby, procedury apod. 

→ Stále více do povědomí se dostává zážitková turistika, pro tento segment návštěvníků má 

Slovácko obrovský potenciál, který je potřeba více využít. Koná se zde po celý rok 

nespočetné množství kulturních, společenských i sportovních akcí, ty spojené 

s cykloturistkou, vinařskou turistikou a přírodou spolu s památkami, přímo vybízejí 

k vytvoření produktových nabídek, které by mohli nabízet cestovní kanceláře, jako tří až 

pětidenní pobyty. → Navrhuji : vytvořit produktové balíčky se zážitkovou turistikou a nabízet 

je turistům v cestovních kancelářích a agenturách. 

→ V rámci infrastruktury a zázemí pro turisty by se měli poskytovatelé služeb v regionu 

Slovácko zaměřit na vybudování dostatečných, kvalitních ubytovacích kapacit. Pokud 

budeme uvažovat, že naprostou většinu návštěvníků tvoří domácí klientela, která již také 

požaduje určitý komfort, tak v této oblasti chybí mnoho kvalitních ubytování v soukromí 

a penzionů. Na druhou stranu, nabídka kempů také zaostává. 

→ Cykloturistika je nastupující fenomén mezi českými turisty, kteří chtějí aktivně strávit svou 

dovolenou, i díky finančním titulům Evropské unie se v České republice v poslední době 

začalo stavět velké množství cyklostezek. Region Slovácko protkávají Moravské vinařské 

stezky, procházející všemi vinařskými oblastmi a navazující na regionální cyklotrasy. Celkem 

už se do projektu zapojilo přes 200 vinařských obcí, a síť cyklostezek měří již přes 1000 km. 

Přesto však nedostatečná propagace a špatné značení, zejména pak absence služeb pro 

cyklisty, vede k tomu, že region zatím nedokázal využít obrovského potenciálu, který se 



 

71 

 

nabízí.  Je tedy potřeba např. zapojit více subjektů do akce „Cyklisté vítáni“, vybudovat 

půjčovny kol, odpočívadla na cyklotrasách, dokončit páteřní síť k hlavním atraktivitám 

regionu a jím napříč, a pokusit se o mnohem efektivnější propagaci možností cykloturistiky 

regionu Slovácko v ostatních částech republiky, zvláště v těch, ze kterých přijíždí potenciální 

turisté. K tomu by měli být samozřejmostí tiskové materiály a mapy o možných trasách 

a dostupných službách v regionálních turistických informačních centrech. 

→ Jedním z největších lákadel regionu je vodní cesta Baťův kanál. Stále probíhají jednání 

mezi ČR a SR o splavnění a propojení této vodní cesty až do Hodonína, a potom dále až 

k soutoku řeky Moravy a Dyje. Pokud by se podařilo tento projekt dotáhnout do úspěšného 

konce, a vybudovat po obou březích řeky Moravy dostatečné zázemí pro turistiku 

a cyklostezky s možností napojení na vinařské stezky, jistě by se tento cíp jižní Moravy stal 

jednou z nejvíce navštěvovaných oblastí v rámci celé ČR, jelikož se zde snoubí velké 

množství atraktivit pro krátké i delší pobyty. → Navrhuji : co nejdříve dokončit projekt 

Baťův kanál, protože se zde vyskytuje mnoho atrakcí a může to vést k vyšší návštěvnosti 

regionu. 

Oblast: téma a produkty 

→ Průběžná aktualizace hlavních marketingových témat regionu Slovácko, definování 

hlavních zdrojových zemí a cílových skupin, na které budou témata a produkty regionu 

prioritně orientovány – vše musí vycházet z aktuálních průzkumů návštěvnosti tohoto 

regionu. 

→ Tvorba produkt ů orientovaných na TOP akce a události, koná se zde mnoho akcí, 

s vysokou návštěvností a atraktivitou, jelikož se konají již dlouhá desetiletí a mají vysokou 

kulturně/zvykovou tradici. Např. Slovácký rok v Kyjově, Jízda králů a další. 

→ Zajištění jednotného přístupu k tvorbě a prezentaci témat a produktů regionu Slovácko ze 

strany Jihomoravského a Zlínského kraje, popř. centrál cestovního ruchu Jižní Morava 

a Východní Morava. Turistická oblast Slovácko se rozkládá na území dvou NUTS, dvou 

krajů, a tím vznikají problémy o vzájemné koordinované propagaci. Mezi kraji je podepsána 

deklarace o společném postupu, ale její naplňování není zjevné. 
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→ Výrazná orientace produktové nabídky na domácího turistu, vyplívající ze změny chování 

českých turistů v rámci celosvětové hospodářské krize, a jejich částečná zpětná orientace na 

krásy, zajímavosti a atraktivity ČR.  

Oblast: propagace, marketing, strategie, značka 

→ Větší podpora marketingových aktivit, které nejsou zatím ještě maximálně efektivně 

využívány v rámci marketingového mixu destinace (např. PR, podpora prodeje, slevové 

a návštěvnické karty, soutěže, reklama na internetu,…). → Navrhuji : co nejvíce využívat tyto 

marketingové aktivity, aby docházelo k co největší propagaci regionu a dostal se do povědomí 

turistů. 

→ Vyhodnocení efektivnosti a přehodnocení realizace některých propagačních aktivit (např. 

účast na některých veletrzích cestovního ruchu). 

→ Zajištění vyšší úrovně koordinace při realizaci marketingových a propagačních aktivit 

realizovaných Jihomoravským a Zlínským krajem, ale také spolupráce s jednotlivými 

oblastmi a mikroregiony turistické oblasti Slovácko. 

→ Větší orientace na konkrétní cílové skupiny návštěvníků ze strategicky vybraných zemí, 

a zejména pak na zvýšení opakování návštěvy v případě domácích návštěvníků. V návaznosti 

na tuto orientaci vytvořit efektivní systém nabídky a prodeje služeb a produktů 

prostřednictvím internetu a rezervačních systémů. Tyto by měli být společně se zajištěním 

komplexní, plošné, dlouhodobé a garantované aktualizace dat být dostupné na oficiálním 

turistickém informačním portále www.slovacko.cz.  

→ Podpora realizace pravidelných statistických a marketingových šetření pro území destinace 

Slovácko, jelikož data, která vyhodnocuje agentura Czechtourism, nebo Český statistický 

ústav, zahrnují Slovácko do turistického regionu Jižní Morava, a mohou tak být velmi 

zkreslená, jelikož destinace Slovácka se od ostatních částí tohoto regionu v mnoha oblastech 

výrazně odlišuje. V současné době se snaží destinační management rozjet systém sběru dat 

potřebných pro vyhodnocování návštěvnosti regionu, a také zjišťující informace o potřebách 

návštěvníků turistických informačních center. → Navrhuji : pravidelně dělat marketingová 

šetření v rámci regionu destinačním managementem nebo najatou externí výzkumnou firmou, 

aby nedocházelo ke zkreslení dat. 
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→ Je potřeba aktivně reprezentovat region Slovácko na veletrzích cestovního ruchu 

zejména v České republice a také v sousedních státech, významné veletrhy celorepublikového 

formátu se konají v Brně (GO) v Praze (Holiday World), regionální Ostrava (Region), Hradec 

Králové (Cyklo), Plzeň (ITEP), Praha (MADI), co se týká zahraničních pro Českou republiku 

i tuto destinaci bych doporučila se zaměřit na polské a slovenské turisty, kteří mají jako 

slovanský národ mají k České republice bližší. V Bratislavě se koná veletrh Slovakiatour, 

v Košicích, ve Varšavě TT Warsaw a v Poznani Tour Salon.  

→ Hlavními typy akcí v rámci kampaně regionu Slovácko by mohly být: famtripy  – jedná se 

ukázkové cesty pro cestovní kanceláře, většinou na 1 až 3 dny, kde region může prezentovat 

konkrétní atraktivity a poskytované služby a předání propagačních materiálů Slovácka všem 

zúčastněným s případnou osobní prezentací regionu např. při slavnostním obědu, za účelem 

získání kontaktů na účastníky (CK apod.), dále pak presstripy, jedná se o stejnou akci jako 

famtrip, ale je to určeno pro novináře. Nebo také workshopy, které se dělají také v rámci 

famtripů, cílem takové akce je nabídnout své konkrétní služby přítomným zástupcům CK, 

případně již projednat možnosti vzájemné obchodní spolupráce, jedná se o velmi efektivní typ 

akce zejména pro podnikatele. Dále prezentační akce, jedná se o akce, které se realizují 

v zahraničí, ve vybraných zdrojových zemích (např. Slovensko, Polsko, Rakousko, Itálie, 

Německo apod.), účastníky jsou pozvané cestovní kanceláře a zástupci médií z dané zdrojové 

země na jedné straně a zástupci destinačního managementu regionu Slovácko, případně 

podnikatelé na straně druhé. 

→ Tiskové a propagační materiály by měly být tvořeny jako celistvý odborný materiál za celý 

region, mělo by se ustupovat od prezentace samostatných měst, jelikož cílem je, aby turista 

přijel do destinace na několik dní, a proto by mu měla být nabízena nabídka, která jej provede 

po více místech a nebude se soustředit jen na jedno město, lidé dnes hledají aktivní 

odpočinek, spojený se zážitky. Spolupráce samosprávy a podnikatelských subjektů působících 

v cestovním ruchu a gastronomii by mohla přinést vouchery a poukázky, kdy by se 

zatraktivnili poskytovatelé služeb, jejichž propagace je v současné době mizivá, v dnešní době 

informačních technologií je v tomto regionu jen velmi málo subjektů s vlastní internetovou 

prezentací, a to i přesto, že mají zdarma prostor na oficiálním turistickém informačním portále 

regionu Slovácko. → Navrhuji : v hojném počtu vytvářet propagační materiály regionu 

Slovácko se správnými a aktualizovanými informace o veškerém dění a připravovaných 

akcích v regionu. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práci bylo zanalyzovat součastný stav poskytovaných služeb v regionu 

Slovácko a identifikovat problémové oblasti na základě dotazníkového šetření, které 

probíhalo v regionu Slovácko v období od 1. 8. 2009 do 1. 2. 2010 a vytvořené Swot analýza 

za pomocí brainstormingu s destinačním managementem Hodonín. Z výzkumu mělo 

vyplynout, jak návštěvníci regionu vnímají a hodnotí služby poskytované na tomto území. 

Celkově se na marketingovém průzkumu podílelo 42% mužů a 58% žen, celkový počet 

respondentů byl 200. Nejvíce oslovenou skupinou byli turisté od 35 let do 49 let, ve vzdělání 

bylo nejvíce turistů s maturitou a zahraniční turisté s vysokoškolským vzděláním. Nejvíce 

zahraničních turistů přijíždí z Německa a Slovenska, Češi nejvíce přijíždějí z měst jako je 

Praha, Olomouc, Brno. 

Z výzkumu bylo dále zjištěno, že turisté jsou poměrně spokojeni s infrastrukturou 

a vybaveností regionu, nelépe byly ohodnoceny nákupní možnosti (64%) a nejhůře 

hodnocenou položkou byla dostupnost regionu hromadnou dopravou (29%). Skoro polovina 

návštěvníků hodnotí pozitivně ubytovací služby i úroveň personálu a také čistotu a pořádek ve 

službách cestovního ruchu, z negativních hodnocení je nejvýznamnější nespokojenost 

s úrovní služeb pro motoristy (13%). 51% návštěvníků nedokázalo posoudit služby pro 

cykloturisty, co může být varováním, jelikož cykloturistika je oblast, do které se v poslední 

době v regionu investuje mnoho prostředků a zdejší prostředí přímo vybízí k rozvoji služeb 

spojených s cykloturistikou. Zcela jednoznačně oceňují návštěvníci přátelskost místních lidí, 

která je vyhlášená po celé ČR. Nejvíce využívaným prostředkem pro cestu do TO Slovácko je 

automobil a to především při vzdálenosti nad 100 km. Turisté do regionu přijíždějí především 

s partnerkou či partnerem, popřípadě s přáteli. Internet návštěvníci využívají nejvíce pro 

hledání informací o regionu. 

Závěrečnou částí jsou návrhy, které by měly vést ke zlepšení turistické atraktivity 

mikroregionu a k jeho lepšímu využití pro širokou veřejnost. Závěrečná doporučení vycházejí 

ze SWOT analýzy, především ze slabých stránek a příležitostí, kde navrhuji například 

všechny propagační materiály tisknout se správnými a aktualizovanými údaji, dokončit 

projekt Baťův kanál, aby mohlo docházet k větší návštěvnosti v této oblasti, rozjíždět akce 

typu – presstripy, famtripy, workshopy apod. Dále se věnovat rozvoji cykloturistiky, která má 
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v tomto regionu velký potenciál, k tomu patří správné a legální značení všech cyklostezek 

včetně rozvoje doplňkových služeb pro cyklisty. 

Tyto návrhy a doporučení jsou ale samozřejmě závislé na finančních prostředcích města 

a jeho prioritách. Spokojenost obyvatel, podnikatelů i návštěvníků je základem k dosažení 

atraktivního, prosperujícího, soběstačného a konkurenceschopného regionu. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů 

TO turistická oblast 

ČR Česká republika 

CHKO chráněná krajinná oblast 

UH Uherské Hradiště 

TIC turistické informační centrum 

PR public relations 

CK cestovní kancelář 

EU Evropská unie 

ŽP životní prostředí 

TV televizní vysílání 

ČSÚ Český statistický úřad 

MM marketingový mix 
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