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1 ÚVOD  

Cestovní ruch se stal nedílnou součástí osobní spotřeby člověka. Místa, která jsou 

turisticky zajímavá, přitahují návštěvníky ze všech koutů naší planety. V současnosti se však 

mění trend koncentrace tuzemských i zahraničních turistů, kdy lidé začínají vyhledávat i méně 

známá místa naší země.  

Důvodů, proč lidé budou cestovat, je stále více. Ať uţ za zábavou, odpočinkem nebo 

poznáváním. Lidé ovšem čím dál víc dbají na vysokou úroveň sluţeb- kaţdý z nás potřebuje 

jíst, spát, ale také si rádi vybíráme z rozsáhlé nabídky doplňkových sluţeb. A právě péče 

o naše i zahraniční občany je pro provozovatele cestovních kanceláří nejdůleţitější. Cestovní 

ruch je zdrojem podnikatelských příleţitostí a také významným faktorem zaměstnanosti.  

V dnešní době se neustále mění potřeby lidí. Zvětšuje se mnoţství volného času, 

zvyšuje se přísun informací a mění se jejich ţivotní styl. Proto se do popředí dostává sport. 

Sport je tělesná aktivita, která je organizovaná nebo neorganizovaná, má funkci zdravotní, 

posiluje fyzickou i psychickou kondici a je provozován na určité úrovni.  

V posledních letech se sport stal nedílnou kaţdodenní spotřebou člověka. Sportem 

se lidé baví, uvolňují, zbavují stresu, fyzického a psychického vypětí, které přináší dnešní 

uspěchaná doba. Lidé se snaţí vyuţít svůj volný čas, aby se naučili něčemu novému, 

coţ je pro organizace příleţitost k vytvoření nových produktů.  

Cílem diplomové práce je zjistit, jak marketing působí na mnou vybrané společnosti 

sídlící na území Ostravy. Chtěla bych se zaměřit na tyto společnosti: CK Vítkovice Tours 

s.r.o. a prodejna se sportovním zboţím-  Madeja sport. Obě tyto společnosti jsou na Ostravsku 

hodně prestiţní a úspěšné ve svém oboru. Velice by mě zajímalo, co všechno dělají proto, 

aby byly nejlepší ve svém oboru a nepodlehli konkurenci, která je na Ostravsku a jejím okolí 

vysoká. 

Diplomová práce má výzkumně-srovnávací charakter. Je rozdělena do pěti hlavních 

kapitol, přičemţ kapitola pátá a šestá jsou kapitolami nejdůleţitějšími.  

  



 

 

První kapitola ztvárňuje úvod diplomové práce.  

Druhá kapitola je zaměřena na město Ostravu, abychom si přiblíţili, v jakém prostředí 

se nacházíme a zároveň představuje zkoumané společnostmi CK Vítkovice Tours s.r.o. 

a Madeja sport. Jsou zde důsledně popsány a charakterizovány.  

Ve třetí kapitole jsou uvedeny klíčové pojmy marketingu a definice marketingu.  

Čtvrtá kapitola má výzkumný charakter. Jsou zde popsány metody a techniky 

sociologického výzkumu a také popsána pouţitá metoda tohoto výzkumu.  

Na základě zjištěných výsledků je v páté kapitole uvedeno zhodnocení zkoumaných 

společností. Získané výsledky výzkumného šetření jsou analyzovány, sumarizovány, 

porovnávány a následně vyhodnoceny.  

 Vlastní návrhy a všeobecná doporučení pro ještě lepší vedení firmy jsou ztvárněny 

v kapitole šesté.  

 

 

 

  



 

 

2 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ 

2.1 MĚSTO OSTRAVA 

Ostrava je statutární město leţící na rozhraní Moravy a Slezska na severovýchodě 

České republiky. Ostrava leţí na soutoku řeky Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. 

Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jiţně od státní hranice s Polskem 

a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 

360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Díky umístění 

v Moravské bráně spadá Ostrava do teplé klimatické oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 

210 m n. m., která svědčí řadě druhů fauny a flóry typických pro střední Evropu. Proti jiným 

regionům se také liší určitými zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, 

hustou zástavbou a specifickými podmínkami Ostravské pánve. Díky tomu zde panuje klima 

s horkými, vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrná roční teplota je 10,2 °C 

(leden: −1,2 °C, červenec: 23,5 °C) s ročním průměrem sráţek kolem 580 mm.  

Město Ostrava je o rozloze 214 km² a tvoří celkem 23 městských obvodů, ve kterých 

ţije 317 tisíc obyvatel. Ostrava, sídlo krajského úřadu Moravskoslezského kraje i okresu 

Ostrava-město, je tak třetím největším městem České republiky. Vezmeme- li však v úvahu 

fakt, ţe velká ostravská aglomerace či konurbativní rozšířená správa regionu Ostravska 

je tvořená okresy Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek a má 796 000 obyvatel. Vychází nám, 

ţe po velké praţské aglomeraci je tato druhou největší v republice. Hustota zalidnění 

je 1443 obyvatel na km². Ze severu na jih (Antošovice – Nová Bělá) měří Ostrava 20,5 km, 

z východu na západ (Bartovice – Krásné Pole) 20,1 km. Délka místních komunikací činí 

828 km. Sídlem magistrátu je Nová radnice. Ve městě sídlí téţ biskup ostravsko-opavské 

diecéze a na území Ostravy leţí také čtyři městské památkové zóny. 



 

 

2.2 ZKOUMANÉ SPOLEČNOSTI  

2.3 CK VÍTKOVICE TOUR s.r.o.      

Při vyslovení názvu cestovní kanceláře Vítkovice tours s.r.o., se většině z vás vybaví 

nejspíš Jadran (viz. příloha č. 4). Tato cestovní kancelář působí v oblasti cestovního ruchu 

jiţ od roku 1992. Severomoravská cestovní kancelář se specializuje právě na oblíbené zájezdy 

k Jaderskému moři, do Chorvatska, ale i do dalších zemí bývalé Jugoslávie - Černé Hory 

a do Bosny a Hercegoviny. Z nabídky CK Vítkovice tours si ale vyberete i v případě, 

ţe zatouţíte po odpočinku kdykoliv v průběhu roku. Vedle zájezdů na míru jsou pro vás 

připraveny lázeňské a relaxační pobyty, pro příznivce zimních sportů pak dovolená 

v některém z alpských lyţařských středisek. Zejména pro firemní klientelu je určena moţnost 

organizace konferencí, školení a skupinových zájezdů. Za dobu své osmnáctileté existence 

získala tato cestovní kancelář řadu významných ocenění (viz. příloha č. 3).  

2.3.1 POBOČKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE VÍTKOVICE TOURS 

Cestovní kancelář Vítkovice tours má v České republice 8 poboček, z toho 2 sídlí 

v Ostravě a další 2 pobočky najdeme na Slovenku.  

 CK Vítkovice tours Praha, Italská 9, 120 99 Praha 2,  

 CK Vítkovice tours Ostrava, Jurečkova 12, 702 00 Ostrava, 

 CK Vítkovice tours Vítkovice, Mírové náměstí 3d-519, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 

 CK Vítkovice tours Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek-Místek, 

 CK Vítkovice tours Hradec Králové, Čelakovského 503, 500 02 Hradec Králové,  

 CK Vítkovice tours Olomouc, Pekařská 10, 772 00 Olomouc,  

 CK Vítkovice tours Brno, Josefská 9, 602 00 Brno,  

 CK Vítkovice tours Pardubice, OC Grand - Cinestar, Náměstí Republiky 1400, 530 02 

Pardubice, 

 CK Vítkovice tours Bratislava, Mickiewiczova 14, 811 07 Bratislava, 

 CK Vítkovice tours Banská Bystrica, Ul. Janka Kráľa 4, 974 01 Bánská Bystrica. 



 

 

2.3.2 DESTINACE 

Destinace patří k nejsloţitějším formám marketingu cestovního ruchu. Vyskytují 

se čtyři základní příčiny této sloţitosti – destinace existují na mnoho geografických úrovních, 

marketingové cíle destinací jsou komplikované, organizace nemají přímou kontrolu 

nad produktem, za návštěvu destinací se neplatí ţádné přímé poplatky.  

CK Vítkovice Tours je na trhu uţ 18 let a je spec ialistou na Chorvatsko a Černou Horu. 

2.3.3 POSKYTOVANÉ SLUŢBY 

Předmětem podnikání cestovní kanceláře je poskytování sluţeb cestovního ruchu, 

organizování a prodej zájezdů nebo jen části sluţeb.  

 Pobytové zájezdy,  

 Poznávací zájezdy,  

 Pobyty na moři (plavba lodí),  

 Moţnost vyuţití Tenisové akademie (jehoţ garantem a realizátorem programu 

je šéftrenér Tenis academy Ostrava pan Josef Tobiáš),  

 Pro skupiny zajištění pobytu na míru za niţší ceny,  

 Dárkové šeky, 

 Last minute. 

1) UBYTOVÁNÍ 

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

zda ubytování poskytuje plné, částečné nebo ţádné sluţby. V některých zařízeních 

se objevuje vysoká úroveň osobních sluţeb, které odlišují ubytování od konkurence a tím 

zvyšují svou cenu. V jiných zařízeních jsou sluţby omezené, nebo zcela ţádné.  

Cestovní kancelář Vítkovice tours nabízí svým klientům široké spektrum ubytování.  

Můţete si vybrat z těchto nabízených: 

Hotely, depandance, penziony, apartmány, bungalovy a chaty nebo vily.  



 

 

Různorodost pokojů: 

 Dvoulůţkové pokoje,  

 Pokoje s moţnosti přistýlky i více přistýlek (většinou nazvané jako rodinné pokoje),  

 Pokoje v základních pokojích SWC (sprcha a WC), 

 Pokoje s moţností balkonu SWCB (sprcha, WC a balkon),  

 Nebo pokoje s orientací na mořskou stranu SWCBM (sprcha, WC, balkon a moře).  

Cestovní kancelář nabízí ubytování v různých kvalitách hotelu (ubytovacích kapacit) 

bez hvězdiček, dvě hvězdy, tři hvězdy, čtyři hvězdy nebo pět hvězdiček.  

Většina hotelů a ubytovacích kapacit se nachází blízko moře, nebo poblíţ. 

Je zde moţnost i vyuţití soukromých luxusních vil, např. i pro 10 osob, klidně i do 15 km 

od pláţe. Tyto vily jsou plně vybavené, jejich součástí je i bazén. 

2) STRAVOVÁNÍ 

Stravování obsahuje snídani, polopenzi, plnou penzi (ALL INCLUSIVE light), 

nebo ALL INCLUSIVE. Hotely a jiná ubytovací zařízení jsou většinou na bázi polopenze, 

některé lepší hotely nabízejí buď jen snídaně nebo ALL INCLUSIVE.  

POLOPENZE – zahrnuje snídani buď kontinentální (připravené dané jídlo, např. šunka, 

sýr, dţem, máslo, pečivo; párky; míchaná vajíčka atd.) nebo je formou bufetu neboli 

švédských stolů (výběr) a večeře buď výběr z několika menu, nebo formou bufetu, švédských 

stolů. 

 ALL INCLUSIVE light - plná penze s nápoji, většinou si lidé mohou brát nápoje 

jen po dobu vydávání jídel, v určitou dobu.  

ALL INCLUSIVE - plná penze s nápoji, většinou zahrnuje konzumaci nápojů 

v restauraci, pool barech (bar u bazénu), pláţových barech, většinou je zde omezená doba 

vydávání nápojů, např. od 10 - 24 hod. Zahrnuje dopolední i odpolední svačinku, kafe, dţus…  



 

 

Apartmány, vily a chaty mají stravování vlastní, v některých případech je moţnost 

dokoupení snídaní, obědů, večeří nebo polopenze. Cena pobytu zahrnuje ubytování a danou 

stravu. 

3) DOPRAVA  

CK Vítkovice tours nabízí tzv. fakultativní sluţbu, to znamená sluţbu, kterou 

si zákazník můţe dokoupit. Není zahrnuta v cenách, které jsou uvedené v tabulkách 

v katalogu. Moţnost dopravy letecké, autobusové nebo vlastní. Coţ naznačuje, ţe ceny 

v katalogu jsou za dopravu vlastní. Letadlo nebo autobus si klient musí dokoupit sám, pokud 

nechce jet na dovolenou autem. 

 Letecká doprava: letadla Ostrava - Split, Praha - Split, Praha - Dubrovník.  

Ceny za leteckou dopravu jsou konečné včetně poplatku a příplatku a také včetně 

transferu, tj. autobusu, který pak zaveze klienty z letiště do hotelu.  

U pobytu na ostrovech je transferem loď (trajekt). Jsou to charterové lety, coţ znamená, 

ţe klienti mají daný den pro leteckou dopravu. Nemohou si usmyslet, ţe chtějí začít pobyt 

s leteckou dopravou ve čtvrtek, jelikoţ letadla ve čtvrtek nelétají.  

 Ostrava - Split léta ve středu,  

 Praha - Split v sobotu,  

 Praha - Dubrovník v neděli.  

Autobusová doprava: jezdí se klimatizovanými autobusy s WC, česká a moravská trasa. 

Nejezdí se do všech míst, v katalogu musí být u daného zájezdu vyznačena ikonka autobusu. 

Jezdí se do oblastí Istrie a Kvarner, Dalmácie nebo Černé Hory. Mapka nástupních míst 

z ČR se nachází v příloze č. 4. 



 

 

4) PRŮVODCOVSKÉ SLUŢBY 

Průvodcovské sluţby tvoří významnou součást organizovaného cestovního ruchu 

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

nebo jednotlivců, s organizačním a technickým zabezpečením sluţeb, včetně časového 

a věcného dodrţování programu zájezdu a poskytovaných informací.  

 

V Chorvatsku se o rekreanty starají delegáti, v autobuse je to technický průvodce, 

na letišti odbavuje pracovník dopravního oddělení,  u pobytově - poznávacích zájezdů 

o zákazníky po celou dobu pečuje český průvodce.  

Čistě průvodcovské sluţby, např. Split s průvodcem neorganizujeme, ale vţdy, 

ať uţ na cestě nebo na místě v Chorvatsku se nachází někdo, kdo se o klienty stará a odpovídá 

na jejich otázky.  

5) POJIŠTĚNÍ 

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

majetku, ale můţe jejich nepříjemné důsledky zmírnit. Klient si pojištění můţe sjednat sám 

nebo ho pro klienty sjednává cestovní kancelář.  

Kompletní cestovní pojištění bylo do konce roku 2009 v ceně pobytu. Od 1. 1. 2010 

je cestovní pojištění moţné dokoupit. V balíčku cestovního pojištění je pojištění léčebných 

výloh, pojištění cestovních zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu občana, úrazové 

pojištění a pojištění storna zájezdu. Cestovní kancelář se kaţdý rok pojišťuje proti úpadku. 

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře je zahrnuto v ceně pobytu.  



 

 

6) MOŘSKÝ KONÍK 

Jiţ sedmnáct let pomáhá CK Vítkovice tours dětem trpícím alergiemi, bronchiálním 

astmatem, atopickým ekzémem, lupénkou a dalšími zdravotními obtíţemi prostřednictvím 

léčebně-ozdravných pobytů u moře s názvem Mořský koník. Dlouhodobý pobyt u moře 

s důrazem na zdravý pohyb, klimatoterapii, odpočinek a pravidelné stravování je pro tyto děti 

velmi přínosný. Projeví se následně v celkovém zlepšení zdravotního stavu, kdy je dítě méně 

nemocné, nemusí tak často navštěvovat lékaře ani uţívat léky. I v roce 2010 jsou v rámci 

zvýšeného komfortu přesuny do místa pobytu realizovány letecky.   

Ozdravných pobytů se mohou účastnit tyto děti: 

 Děti, které jsou ke dni podání přihlášky na pobyt u moře pojištěny u Všeobecné 

zdravotní pojišťovny ČR,  

 dosáhnou v roce 2010 věku alespoň 6 let (ročník 2004), nebo v roce 2010 nejsou starší 

17 let (ročník 1993),  

 jsou chronicky nemocné onemocněními, která odpovídají stanoveným zdravotním 

indikacím, a neléčí se nebo neléčily pro některou z kontraindikací pobytu.  

V roce 2010 se uskuteční celkem 10 třítýdenních turnusů ve dvou přímořských lokalitách: 

A) ŘECKO 

Hotelový komplex Poseidon Beach se nachází poblíţ městečka Neos Marmaras 

na pobřeţí Egejského moře na poloostrově Chalkidiki (Sithonia). Komplex je obklopen 

bujnou středomořskou vegetací a pro děti jsou zde k dispozici vlastní hřiště, pros torný bazén, 

dětský koutek, dětský domeček, společenská místnost, letní kino a další vybavení pro kulturní 

a sportovní program. Ubytování je zajištěno v klimatizovaných 2–4 lůţkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením, balkonem nebo terasou.  

Pláţ a koupání: Křišťálově čisté moře a písečná pláţ s hrubozrnným pískem 

jsou vzdáleny cca 50 m od hotelu. Na pláţi jsou k dispozici slunečníky, sprchy se sladkou 

vodou a toalety. Děti mohou ke koupání vyuţít také krásný a velice prostorný bazén.  



 

 

B) CHORVATSKO 

Hotelový komplex Adriatic Vrboska se nachází na chorvatském ostrově Hvar poblíţ 

městečka Vrboska. Ostrov Hvar je největším chorvatským ostrovem. Vrboska je městečko 

s přístavem, hradebním kostelem a dalšími renesančními i barokními budovami, leţící 

na severovýchodní straně tohoto známého dalmatinského slunečného a levandulí provoněného 

ostrova. V blízkosti Vrbosky se nachází starobylé městečko Stari Grad.  

V hotelovém komplexu Adriatic Vrboska, umístěném v zátoce nad oblázkovými 

a kamenitými pláţemi a na pokraji borovicového lesa, je zajištěno ubytování ve 2 nebo 

3 lůţkových pokojích se samostatným sociálním zařízením. Pro děti jsou zde k dispozici 

sportoviště a další prostory pro zájmový i kulturní program.  

Pláţ a koupání: Adriatic Vrboska nabízí tři typy pláţí, které jsou zárukou, ţe se děti 

nebudou v průběhu 3 týdnů strávených na Jadranu nikdy nudit. Hotelová pláţ, slavná 

oblázková pláţ Soline a řada malých kamenitých plániček a zátok vybízejících děti 

k prozkoumávání zdejšího překrásného moře.  

Oba hotelové komplexy se nachází v krásné přírodě. V kaţdém pobytovém místě bude 

zřízena dočasná ordinace pro činnost zdravotnických pracovníků. V případě potřeby 

je zajištěna další nutná lékařská péče v odpovídajícím zdravotnickém zařízení v blízkosti 

pobytového místa. (11) 

Obrázek č. 2.1: Zátoka Vrboska na ostrově Hvar 

 

  



 

 

Obrázek č. 2.2: Logo Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR  

 

7) BONUSY A SLEVY 

Cestovní kancelář nabízí svým klientům široké spektrum slev a bonusů: 

 Slevy u skupinových pobytů,  

 Niţší ceny o určitá procenta,  

 Slevy za včasný nákup např. do 31. 1. 2010,  

 Slevy za věrného zákazníka,  

 Děti zdarma, nebo výhodná cena např. pro děti do 12 let, někdy i děti do 14 let se dvěmi 

dospělými osobami,  

 Last minute, 

 Mimořádné akce.  

 

Další slevové akce plánované marketingem:  

V loni se např. uskutečnil letecký pobyt bez stravy v bungalovech - konečná cena 5990,- 

(jsou to akce připravované přes rok),  

 

Před dvěmi lety nabízela cestovní kancelář např. tyto akce: 

kolo slev, moţnost různých výher, např. v rád iu, na plese, na bowlingu (sponzorské 

akce), 

Akce pro podniky - slevy pro zaměstnance různých firem (např. sleva pro zaměstnance 

DHL, nebo Dalkie, pro pracovníky krajského soudu, atd).  

 



 

 

2.4 MADEJA SPORT  

Společnost Madeja sport (dříve Ski centrum) se jako první specializovaná lyţařská 

prodejna v regionu věnujeme lyţování uţ od roku 1995. Otevřením komplexu v Mariánských 

horách se prodejna stala největší lyţařskou speciálkou na Ostravsku (viz. příloha č. 6). 

Na počátku roku 2005 byl sortiment rozšířen také o cyklistiku, coţ se jevilo jako logická 

alternativa činnosti pro letní období. Z důvodu rozšíření sortimentu o cyklistiku i kvůli 

odlišení od obchodníků, kteří pro své podnikání začali vyuţívat název SKI centrum, 

se od dubna 2006 změnil název na "MADEJA sport", dle příjmení majitele. Jinak se mu také 

říká: Ráj lyţí a kol na 800m v Ostravě, vše pro lyţování a cyklistiku.  

2.4.1 ADRESA PRODEJNY 

Adresa: 28. října 227, 709 00 Ostrava- Mariánské hory 

Telefon: 595 626 322 

Email: info@madejasport.cz 

Reklamace: reklamace@madejasport.cz 

2.4.2 FILOZOFIE SPOLEČNOSTI 

Nabídnout lyţařům i cyklistům komplexní sluţby s maximálním důrazem na kvalitu 

a odbornost. (12) 

2.4.3 NABÍDKA SPOLEČNOSTI MADEJA SPORT 

 prodej lyţí, lyţařských bot, holí a doplňků, 

 prodej snowboardů, vázání, bot a doplňků, 

 prodej běţek, holí, vázání a běţeckých bot,  

 prodej kol všeho druhu (dětská, horská, crossová, enduro atd.),  

 prodej skialpinistického vybavení (lyţe, vázání, boty, pásy), 

 náhradní díly a doplňky na kolo,  

 oděvy na lyţe, snowboard, běţky a kolo,  

 veškeré doplňky spojené s lyţováním a cyklistikou (funkční prádlo, rukavice, vosky), 



 

 

 BAZAR lyţí a snowboardů,  

 autorizovaný Race servis WINTERSTEIGER, 

 půjčovna lyţí, snowboardů, běţek, kol a skialpinistického vybavení. 

Vzhledem k odbornosti personálu a kvalitě sluţeb se prodejna Madeja sport stala 

prodejcem nejprestiţnějších světových značek. 

Obrázek č. 2.3: Partneři Madeja sportu 

 

  
 

 

    
  

 

      

  

    

    

  

 

     
 

http://www.author.cz/
http://www.merida-bike.cz./obchod/Kola-20
http://www.ktm-bikes.at/2008/a
http://www.atomicsnow.com/19/products.ht
http://www.rossignol.com/
http://www.aspensport.cz/inshop/scripts/info_page.asp?page=tree/lyze-us-2007.htm&RND=533424
http://www.salomonsports.com/cz/salomon.ht
http://www.blizzard.cz/Blizzard_0506/soubory/lyze_skupina.php?CS=
http://www.scottsports.cz/index.php?mos_change_template=scott_2_zima&SPage=lyzova
http://www.points.cz/lyze-k2-factor
http://www.points.cz/lyzarske-bryle-uve
http://www.vist.cz/b342f446_7c36_4170_a3c8_1829a5f888d6.as
http://www.levelgloves.cz/produkty07-detail.php?id_sezona=1&id_menu1=4&id_menu2=11&id=1
http://www.sensor.cz/
http://www.protestboardwear.com/


 

 

2.4.4 POSKYTOVANÉ SLUŢBY 

Prodejna Madeja sportu v Mariánských horách poskytuje širokou škálu sluţeb pro své 

zákazníky, ať uţ věrné, nebo i ty co prodejnu navštěvují jen sporadicky. Svými sluţbami 

se Madeja sport snaţí oslovit všechny své současné nebo potencionální zákazníky. Níţe jsem 

uvedla výčet poskytovaných sluţeb. Z této rozsáhlé nabídky si musí vybrat opravdu kaţdý.  

1) PŮJČOVNA  

 Cyklo půjčovna 

Od května roku 2007 pro vás Madeja sport ve spolupráci s firmou 4ever otevřel 

půjčovnu kol včetně  dětských přívěsných vozíků, sedaček, taţných tyčí Gator i cyklopřileb. 

K zapůjčení jsou připraveny nová kola MTB a crossová kola v cenové relaci kolem 

12000 tisíc korun s vybavením ACERA a ALIVIO. Ceník a ukázku půjčovaného zboţí 

naleznete v příloze č. 7. 

 Ski půjčovna 

V půjčovně Madeja sport je kladen důraz především na kvalitu nabízeného vybavení. 

Zapůjčit si můţete aktuální modely závodních lyţí i lyţe střední třídy. Od roku 2006 

se půjčuje i skialpinistické vybavení včetně příslušenství. Dají se zapůjčit také dětské 

komplety včetně helmy, snowblady,  střešní boxy a snowboardy. Samozřejmostí je bezplatné 

nastavení zapůjčené výstroje. Ceník a ukázku půjčovaného zboţí naleznete v příloze č. 8. 

 Testování nových lyţí 

Pokud se po vyzkoušení lyţí z VIP kategorie rozhodnete pro koupi tohoto nového 

modelu lyţí, vrátíme vám půjčovné! (ale max. za 3 dny půjčení). (12) 



 

 

2) SERVIS 

Chcete si lyţování a cyklistiku opravdu uţít? Přijděte k nám!  

 

Profesionálně vyškolení pracovníci vám provedou kompletní servis lyţí, snowboardů    

a kol dle vašeho přání.  

 

 Cyklo servis 

Tato společnost nabízí kompletní servis kol, prováděný zkušenými proškolenými 

techniky. Opravy jsou prováděny pomocí profesionálního nářadí a kvalita práce 

je garantována dlouholetou praxí v oboru. Ceník servisních prací cyklo servisu naleznete 

v příloze č. 9. 

 Ski servis 

Kdy vaše lyţe potřebují servis? 

Pokud jsou hrany vašich lyţí tupé, skluznice poškrábaná a bez struktury! Profesionálové 

doporučují broušení vţdy po cca 4 dnech lyţování a na konci nebo začátku sezóny.  

Po nabroušení v našem autorizovaném RACE servise WINTERSTEIGER budou vaše 

hrany perfektně ostré, skluznice dokonale rovná a nastrukturovaná. Dobře nabroušená hrana 

pak zaručuje nekompromisní drţení i na zledovatělém povrchu. Optimální struktura garantuje 

snadné točení a lepší skluz.  

Na podzim roku 2006 majitel prodejny uskutečnil kompletní výměnu servisních strojů, 

a proto se Madeja sport stal jedním ze dvou nejlépe vybavených autorizovaných RACE 

servisů Wintersteiger v ČR.  

,,Dopřejte i vy svým lyţím nejmodernější technologie broušení a zvolte stroje 

Wintersteiger stejně tak, jako Rakouský reprezentační tým.“ Ceník servisních prací ski 

servisu naleznete v příloze č. 10. 

Obrázek č. 2.4: Automat na broušení hran lyţí 

 



 

 

3) SLEVOVÝ SYSTÉM 

V prodejně Madeja sportu můţete uplatnit řadu slev (viz. tabulka č. 2.5), slevy se týkají 

pouze nezlevněného zboţí.  

Tabulka č. 2.5: Slevový systém 

SLEVA PRODEJNA SERVIS PŮJČOVNA 

Majitalé zákaznické karty Madeja sportu 5% 10% 10% 

Majitelé V.I.P. karty Madeja sportu 10% 20% 20% 

Držitélé karet ISIC, ITYC 5% 10% 10% 

Držitelé Sphere card 5% 10% 10% 

Držitelé karty Eurobeds 5% 10% 10% 

Klienti Schenk sportu 5% 10% 10% 

Klienti cestovní kanceláře Juhácz 5% 5% 5% 

Klienti cestovní kanceláře Maxner     50% 

Klub českých turistů 3% 3% 5% 

Držitelé kupónu časopisu Snow 5% 10% 10% 
 

Obrázek č. 2.6: Zákaznická karta  

 

 

4) PORADNA 

 Jak si správně vybrat lyţe? 

Vybrat pro sebe ten nejvhodnější model lyţe ve správné délce, je poměrně obtíţný 

a velmi individuální proces, který lze těţko vyřešit jednoduchým obecně platným návodem.  

Nejlepší je osobní konzultace s vyškoleným prodavačem – odborníkem, který 

 na základě vámi sdělených informací, svých znalostí o aktuálních modelech lyţí, 

s přihlédnutím k osobním zkušenostem, pomůţe s optimální volbou. Pro naprostou jistotu 

správného výběru si můţete lyţe před koupí bezplatně vyzkoušet v našem Test centru. 

http://www.madejasport.cz/UserFiles/Image/Testovaci%20lyze%202006-7-podrobne.jpg


 

 

Před výběrem lyţí si prosím ujasněte, jaký jste lyţař! 

 jak razantně a rychle lyţujete (rekreační lyţař – zvládající niţší a střední rychlosti)    

 jaké preferujete délky oblouků (krátký, střední, dlouhý) 

 v jakém terénu převáţně lyţujete (upravená sjezdovka nebo volný terén) 

5) SPONZORING 

Společnost Madeja sport se v posledních pár letech stala významných sponzorem 

několika zajímavých akcí.  

 

 Počínaje sezónou 2005-2006 se společnost stala generálním sponzorem seriálu 

krajských závodů přípravek a ţáků    "STOP DROGY", 

 Od roku 2005 sponzoruje oddíl běţeckého lyţování  VSKVŠB TU Ostrava, 

 Od roku 2006 sponzoruje cyklistický oddíl "Racing Olešná",  

 V sezóně 2005-2006 se partnerem reprezentantky ČR v alpském lyţování 

Evy Kurfürstové stala společnost Madeja sport. (12) 

Obrázek č. 2.7: Běţecký oddíl VSK VŠB TU Ostrava  

  



 

 

3 VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 

3.1 MARKETING 

Marketing je jednou z disciplín, kterými se podnik zabývá. Úkolem marketingu 

je uspokojení zájmu kupujících (zákazníků) a prodávajících na trhu (prostřednictvím směny) 

rentabilním způsobem.  

Marketing je společensky řídící proces, kde jednotlivci a společenské skupiny získávají 

to, co potřebují a poţadují: tvorby, nabídky, směny hodnot výrobků a sluţeb s ostatními. 

Je to vztah mezi nabízejícím a poptávajícím. Je úzce spjat s trţní ekonomikou a vyvíjí 

se s vývojem ekonomik jednotlivých zemí.  

Pojem marketing je pojmem celkem moderním, avšak pro kaţdého znamená něco 

jiného. Marketing si můţeme přestavit pod několika různými definicemi, ale ani o jedné 

nemůţeme říci, ţe je zcela správná a vystihující nebo zcela špatná. Je na kaţdém z nás, kterou 

si vybereme a dále rozvineme a pomocí ní budeme vyvíjet marketingové aktivity. 

Nebo si také můţeme pomocí interpretací některých jiţ zaţitých definic vytvořit svůj názor 

na marketing, jeho úkoly, cíle a důsledky v trţním prostředí a následně si vytvořit vlastní 

definici a výklad pojmu marketing. Filozoficky lze dospět k výkladu, který souvisí 

s identifikací cílových zákazníků, nalezením všech informací o tom, co zákazníci potřebují 

(chtějí), uspokojením zákazníků správným produktem.  

3.1.1 NĚKTERÉ DEFINICE POJMU MARKETING 

Marketing můţeme definovat jako filozofii úspěšného podnikání v trţní ekonomice, 

kde základem úspěchu je spokojený zákazník. Marketing je souhrnem takových postupů 

a činností, jejichţ cílem je uspokojovat potřeby zákazníka. Marketing je systém celkové 

komunikace mezi producenty a spotřebiteli neboli mezi nabídkou. Úkolem marketingu 

je mimo jiné objevovat neuspokojené potřeby a připravovat uspokojivá řešení.  

 

Marketing představuje činnost všech jedinců a organizací zaměřených na zjišťování 

a uspokojování lidských potřeb, a to na základě směny. (3) 

 



 

 

Marketing je sociální a manaţerský proces, jehoţ pomocí získávají lidé to, co potřebují 

nebo po čem touţí, a to na základě produkce komodit a jejich směny za jiné komodity nebo 

za peníze. (3) 

 

Marketing zahrnuje činnost všech výrobních a podnikatelských aktivit, 

které se spolupodílejí na toku zemědělských produktů a sluţeb z místa prvovýroby do místa 

spotřeby. (4)  

 

Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skup iny získávají to, 

co potřebují a poţadují prostřednictvím tvorby nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními. (5) 

 

Marketing studuje potřeby, přání a problémy zákazníka v jasně definovaných 

segmentech, nepřetrţitě měří image firmy a úroveň uspokojování zákazníka. Marketing 

ovlivňuje všechny útvary firmy. Uţším cílem marketingu je poskytování takových informací 

(výstupů), které mohou ovlivňovat obchodní politiku firmy. „Everything is marketing“ 

(profesor Dekker) Marketing je proces plánování, identifikace, stanovení ceny, prodejní 

podpory a distribuce produktu, za účelem vytvoření směny, která uspokojí cíle jedince nebo 

organizace. Marketing je celkový systém obchodních činností, které usměrňují toky produktu 

k zákazníkům a uţivatelům, aby byly uspokojeny jejich potřeby. Má- li být marketing 

úspěšný, musíme tyto činnosti provádět ve správný čas, na správném místě se správnou 

podporou. 

  



 

 

3.2 MARKETING SLUŢEB  

Sluţba je jakákoli činnost nebo schopnost, kterou můţe jedna strana nabídnout druhé 

straně. Svou podstatou je nehmotná a nevytváří ţádné hmotné vlastnictví. Poskytování sluţby 

můţe (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem (5). 

 

Sluţby představují řadu ekonomických aktivit, které se uskutečňují v odlišných 

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

s celosvětovými trendy, v jiných sférách sluţeb se trţní orientace začíná zvolna prosazovat.  

 

Sektor sluţeb je rozsáhlý a nejvíce je jich poskytováno ze strany státu. 

Jedná se o vzdělání, zdravotní sluţby nebo bezpečnost. Dalším poskytovatelem sluţeb jsou 

neziskové organizace, které nevznikají pro účel dosahování zisku. V neposlední řadě 

poskytuje sluţby podnikatelský sektor. Za poskytnuté sluţby očekává přiměřený zisk. (9) 

 

Vymezení sluţeb (5 kategorií nabídek): 

 pouze hmotné zboţí,  

 hmotné zboţí s doprovodnými sluţbami,  

 hybridní zboţí, 

 převaţující sluţba s doprovodnými výrobky a sluţbami,  

 pouze sluţba. 

3.2.1 VLASTNOSTI SLUŢEB  

Kaţdá sluţba je charakteristická svou vlastností, kterou se odlišuje od ostatních 

výrobních produktů.  

Mezi základní vlastnosti sluţeb patří:  

1) NEHMOTNOST 

Nehmotnost je nejcharakterističtější vlastnost, od které se odvíjejí vlastnosti další. 

Čistou sluţbu, na rozdíl od fyzických produktů, nelze zhodnotit ţádným fyzickým smyslem.  

Sluţbu nelze vystavovat, ani nejde poskytovat její vzorky. Zákazník nemá moţnost posoudit 

sluţbu pomocí hmatu, čichu či chuti jako u hmotného výrobku,  



 

 

2) NEODDĚLITELNOST 

Sluţba je produkována v přítomnosti zákazníka, to znamená, ţe se zákazník zúčastní 

poskytované sluţby, je tedy neoddělitelnou součástí její produkce. Výrobce sluţby a zákazník 

se musí setkat v místě a v čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získává poskytnutím sluţby, 

mohla být realizována,  

3) HETEROGENITA 

Souvisí především se standardem kvality sluţby. V procesu poskytování sluţeb jsou 

přítomni lidé, zákazníci a poskytovatelé sluţeb. Chování těchto subjektů jde jen s tíţí 

předvídat. V případě zákazníků je těţké stanovit určité normy chování. Poskytnutí jedné 

a tentýţ sluţby, ve stejné společnosti se můţe lišit. Dokonce i jeden a ten sám člověk, můţe 

v jeden den, poskytnou jinou úroveň kvality dané sluţby, 

4) ZNIČITELNOST 

Sluţby nelze skladovat, uchovávat, znovu prodávat nebo vracet. Sluţbu, která není 

prodána v čase, kdy je nabízena, nelze skladovat na pozdější dobu. Pro daný okamţik je tedy 

ztracená. Neznamená to však, ţe se špatně poskytnuté sluţby nedají reklamovat. V některých 

případech můţe být nekvalitní sluţba nahrazena poskytnutím jiné, kvalitnější sluţby,  

5) NEMOŢNOST VLASTNIT SLUŢBU 

Sluţbu není moţné vlastnit, protoţe je nehmotná a zničitelná. V případě nákupu sluţby 

zákazník sluţbu nevlastní, jako by tomu bylo u zboţí, ale pouze si kupuje právo na poskytnutí 

sluţby. V případě, ţe sluţbu nelze vlastnit, tak distribuční kanály, prostřednictvím kterých 

se sluţba dostává k zákazníkovi, jsou přímé nebo velmi krátké. (9) 

  



 

 

3.2.2 NÁSTROJE MARKETINGU 

Základními nástroji marketingu jsou: 

 tvorba poptávky, 

 průzkum trhu, 

 plánování výrobního programu,  

 propagace výrobků a sluţeb.  

Ve vývoji marketingu se objevují různá pojetí marketingových nástrojů v různém počtu 

a struktuře. Nejznámější je členění podle E. J. McCartyho, který marketingové nástroje 

uspořádal do čtyř základních skupin nazývajících 4P. Konkrétní způsob naplnění jednotlivých 

zásad se nazývá marketingový mix.  

,,Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma vyuţívá k tomu, 

aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu.“(3)  

Marketingovým mixem 4P: jsou tradiční nástroje, principy a prostředky marketingu.  

 produkt (produkt), 

 cena (price), 

 distribuce (place), 

 komunikace (promotion). 

Rozšíření původního modelu o další 3P:  

 lidé (people), 

 materiální prostředí (physical evidence),  

 procesy (processes). 

1) Produkt a sluţby 

Produktem rozumíme jak výrobky spotřební a průmyslové, tak sluţby. Rozhodování 

o produktu znamená rozhodnutí o fyzickém vzhledu, o úrovni kvality, o značce a stylu, názvu, 

obalu, očekávané délce setrvání výrobku na trhu, ale také o moţných inovacích, dodacích 

lhůtách, atd. Výrobek má mít především vlastnosti, které by po všech stránkách vyhovovaly 

poţadavkům zákazníka. (1) 



 

 

2) Cena 

Cena má být stanovena tak, aby umoţňovala podniku realizovat nutný zisk, ale přitom 

byla co nejpřijatelnější pro zákazníka. Diferenciace cen se děje podle času, místa, četnosti 

nákupů, loajality zákazníků apod. Cenová politika funguje především jako nástroj 

konkurence. (1)  

 

Úkolem není primárně dodávat na trh špičkové výrobky, ale takové výrobky, které mají 

nejvyšší poměr uţitné hodnoty a ceny. Je potřeba správně identifikovat potenciální zákazníky 

a cenu nastavit podle jejich očekávání.  

Rozeznáváme tři typy cen:  

 nákladový typ ceny,  

 poptávkový typ ceny (konkurenční),  

 dumpingový typ ceny (podbízející - je dočasně pod úrovní vlastních nákladů).  

 Cena by neměla jít pod minimální úroveň danou vlastními náklady a nad maximální 

úroveň danou konkurencí.  

3) Prezentace výrobku nebo sluţby- marketingová komunikace 

Prezentace výrobku nebo sluţby musí být správně zacílena na potenciální zákazníky. 

Podle cílové skupiny se musí zvolit správná forma marketingového komunikačního mixu, 

který obsahuje: podporu prodeje, reklamu, public relations a osobní prodej.  

4) Distribuce (cesty prodeje) 

Pro snadnější přístup zákazníka ke sluţbě je vyuţíváno distribuce. Rozhodování 

o distribuci souvisí s umístěním a přístupností sluţby, s volbou vhodných distribučních kanálů 

a s pokrytím trhu distribucí. Pro zpřístupnění sluţeb zákazníkům se pouţívá většinou přímých 

distribučních kanálů, popř. se vyuţívá sluţeb zprostředkovatelů. Zprostředkovatelé se stávají 

koproducenty sluţeb nebo sluţbu pouze prodávají. Volba zprostředkovatelů závisí především 

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

Rozeznáváme dvě základní distribuční cesty: 



 

 

 přímou: přímý prodej, zásilkový prodej, prodej podle katalogu,  

 nepřímou: prostřednictvím zprostředkovatele (maloobchod, dodavatel, velkoobchod). 

Při rozhodování uvaţujeme většinou s finanční stránkou, ale také aby změna splnila 

výše uvedená kritéria (dodávka co nejrychlejší, bezpečnost, co nejmenší náklady, poţadovaná 

kvalita a dostatečné informace pro zákazníka).  

5) Lidé 

Představují klíčovou roli v oblasti sluţeb.  

Mezi důleţité faktory patří: školení, osobní prodej a zákaznické sluţby.  

 zaměstnanci jsou: kontaktní pracovníci, koncepční pracovníci, obsluhující pracovníci 

a podpůrní pracovníci,  

 zákazníci. 

6) Materiální prostředí   

Vzhled patří mezi materiální části sluţeb, jako je např.: balení, webové stránky, 

broţury, zařízení budov, uniformy, vizitky, budovy (prestiţní kanceláře, malebné hlavní 

sídlo). 

7) Procesy 

 procesy fungují jako prostředek k dosaţení určitých výsledků- marketingové plánovací 

procesy, 

 procesy, které se spojují dohromady- celkové marketingové procesy,  

 procesy uţívané ke kontrole marketingového mixu. (8)  

  



 

 

3.3 SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA 

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

porovnáním vnímaných výkonů v očekávání. Nedojde- li ke splnění očekávání, je zákazník 

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

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

neţ na spokojenost zákazníků i přes to, ţe trţní podíl je výsledkem minulých let a naopak 

spokojeností zákazníků měříme budoucí výsledky společnosti. Jestliţe zákazníci budou 

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

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

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

zůstane.“ Následující body ukazují, proč je tak důleţité, aby management podniku zavedl 

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

 Náklady na získání nového zákazníka mohou být pětkrát aţ desetkrát vyšší neţ náklady 

vynaloţené na péči o dosavadní zákazníky a jejich udrţení,  

 Průměrný podnik ročně ztrácí 10- 20% zákazníků,  

 Pětiprocentní sníţení míry odcházejících zákazníků můţe vést ke zvýšení zisku o 25% - 

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

 Ziskovost zákazníka, kterého si firma dokáţe udrţet, obvykle postupně roste. (5)  

  



 

 

3.4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

Marketingový výzkum je systematické shromaţďování a vyhodnocování informací, 

které vedou k pochopení poţadavků trhu. Hledá odpovědi na otázky týkající se nákupního 

chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, vnitro a vně podnikové 

činnosti, cen a dalších prvků systému marketingového řízení.  

Pro trţně orientované podniky je marketingový výzkum podkladem pro výběr strategie 

jednotlivých trhů a při realizaci takových opatření v rámci uplatňování jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu. Výzkum trhu je pak moţno chápat jako součást marketingového 

výzkumu, který nám přináší informace z trhu. Přitom hloubka zaměření výzkumu, jeho rozsah 

a doba jeho trvání jsou různé a podle individuálního postavení podniku na trhu a podle jeho 

zaměření. 

Pokud se na výzkum trhu díváme z tohoto hlediska je rozhodujícím momentem, 

jak bude výsledků výzkumu v řízení podniku vyuţito. Výsledky získané z výzkumu mohou 

mít rozdílný stupeň uplatnění řízení v praxi. V závislosti na uplatnění výsledků potom 

zvaţujeme mnoţství finančních prostředků, metodu a reprezentativnost výzkumu.  

Centrem pozornosti marketingového výzkumu je spotřebitel. Jeho rozhodovací proces 

je sloţitý jev, ovlivněný celou řadou ekonomických i mimoekonomických faktorů. 

Profesionálně prováděný výzkum musí zkoumat všechny faktory, které ovlivňují spotřební 

a kupní chování celých skupin obyvatelstva (segmentů) a ne pouze jednotlivců. Musí zabránit 

přeceňování dílčích nepodstatných vlivů a nalézt vlivy skutečně podstatné a rozhodující. 

Při realizaci výzkumu je vţdy nutno dodrţovat určitá obecná pravidla. Je nutné 

vycházet ze sekundárních informací, získaných ze statistických podkladů, event. dřívějších 

výzkumů. Musíme znát pravděpodobnost rozloţení jevu, schopnost postihnout tento 

jev metodami výzkumu, velikost jevu, ale i ochotu spotřebitelů vyjádřit se k problematice. 

Výzkum je vţdy záleţitostí týmu, jehoţ členy by měli být odborníci z uvedených oborů 

a vynaloţené náklady by měly být adekvátní získaným výsledkům. (3)  

 

  



 

 

3.4.1 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

 Kvalitativní výzkum hledá odpovědi na otázky: Proč? Jak? 

Zjišťuje důvody a příčiny chování lidí. Klade důraz na podrobné prozkoumání názorů 

vybraných představitelů cílové skupiny a na zkoumaný problém.  

Mezi hlavní metody kvalitativního průzkumu patří: individuální hloubkové rozhovory, 

skupinové rozhovory a projekční techniky. 

 Kvantitativní výzkum hledá odpovědi na otázky: Co? Kolik? Jak často? 

Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo sluţbám.  

Kvantitativní výzkum je prováděn na větším počtu respondentů.  

Mezi hlavní metody kvantitativního průzkumu patří: písemné, telefonické, osobní 

a elektronické dotazování a pozorování. 

3.4.2 POSTUP PŘI MARKETINGOVÉM VÝZKUMU 

1) Definování problému: nejdříve je třeba zjistit potřeby, hloubku a šíři 

marketingového výzkumu a jasně definovat cíle marketingového výzkumu,  

Zadání by mělo obsahovat: 

 Jaké informace chci získat,  

 Kde je budu získávat a od koho,  

 Kdo je bude získávat,  

 Pomocí jakých metod a forem je budu získávat,  

 Výše nákladů, 

 Personální zajištění (vlastní reţie, agentura),  

 Materiálně-technické zajištění.  

  

http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/kvalitativni-vyzkum.php
http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/kvantitativni-vyzkum.php


 

 

2) Plán výzkumu (situační analýza): dalším krokem je vytvořit prováděcí plán, zvolit  

správnou metodiku výzkumu, zvolit representativní vzorek respondentů a vytvořit 

podklady pro vlastní výzkum,  

3) Sběr informací: je to fáze realizace, dotazování, pozorování a hlavně zkoumání 

daného problému,  

4) Zpracování, analýza a vyhodnocení údajů: kompletace, klasifikace, kódování, 

třídění, analýza a vyhodnocení výsledků výzkumu,  

5) Závěry, doporučení a přijetí marketingových opatření : na základě výsledků 

se vytvoří postupy, směrnice a další marketingové strategie, které povedou k zlepšení 

dané situace. (15) 

3.4.3 KDY PROVÁDĚT MARKETINGOVÝ VÝZKUM  

 kdyţ se mění produktové portfolio, nebo kdyţ uvádíte nový výrobek na trh,  

 kdyţ potřebujete znát potřeby a reakce trhu na novou sluţbu,  

 kdyţ dochází k nějaké inovaci,  

 kdyţ klesá trţní podíl firmy,  

 kdyţ klesají trţby, 

 kdyţ chcete znát pozici vaší značky v podvědomí spotřebitelů.  

3.4.4 TECHNIKY MARKETINGOVÉHO DOTAZOVÁNÍ 

Dotazník  patří mezi empirické metody sociologického výzkumu. Pouţívá 

se ke kvantitativní analýze. Ta je spojena s matematicko-statistickou metodou. 

V marketingovém výzkumu zaujímá metoda dotazování jedno z rozhodujících míst, 

je povaţována za nejtypičtější metodu a velmi často se pouţívá. Patří mezi nejobjektivnější 

metody sběru informací. Metoda dotazování se zakládá na shromaţďování dat a informac í, 

na dotazování respondentů prostřednictvím písemně formulovaných otázek a na následné 

písemné odpovědi na tyto poloţené otázky.  

   



 

 

 Písemné dotazování je nejčastější formou dotazování. Zprostředkovává se pomocí 

dotazníků nebo ankety a rozhodnutí o vyplnění záleţí na respondentovi. Náklady jsou 

v porovnání s ostatními typy nízké. Nevýhodou je nízká návratnost rozesílaných dotazníků,  

 Osobní dotazování je zaloţené na přímé komunikaci s respondentem. Výhodou 

je okamţitá zpětná vazba, vysoká spolehlivost získaných údajů a minimální mnoţství 

nepochopených otázek. Toto dotazování má nejvyšší návratnost, jedná se však o finanční 

a hlavně časově velmi náročnou techniku,  

 Telefonické dotazování je podobné osobnímu, jen chybí osobní kontakt. Hlavní výhodou 

je rychlost a relativně nízké náklady na jeden kontakt. Doba telefonického dotazování 

je o dost kratší neţ při osobním dotazování,  

 Elektronické dotazování je zajišťováno prostřednictvím dotazníků, které jsou zasílány 

na e-mailech nebo uloţených na webových stránkách. Mezi výhody patří rychlost 

při distribuci dotazníků a nízké náklady,  

 Experiment – u experimentální metody sledujeme vliv nezávisle proměnné na vliv závisle 

proměnné, a to v nově vytvořené situaci. Snahou je zachytit reakci na nově vzniklou situaci 

a hledaní vysvětlení tohoto chování,  

 Pozorování – probíhá za nepřímého kontaktu mezi pozorovatelem a pozorovaným, pouze 

se eviduje jeho chování. Pozorování je časově náročné a pouţívá se především 

v kombinaci s jinou metodou. (2, 6) 

1) VÝHODY DOTAZNÍKU 

 relativně málo nákladný,  

 jeho příprava můţe být delší, ale následné zodpovídání na dobře poloţené otázky  

 zabere respondentovi jen poměrně málo času 

 je málo náročný na počet výzkumných pracovníků,  

 postihne velký počet respondentů,  

 respondenti si mohou dobře promyslet své odpovědi na otázky,  

 udrţuje standardnost situace.  

2) NEVÝHODY DOTAZNÍKU 



 

 

 je neosobní, 

 existuje moţnost, ţe respondenti nepochopí otázku,  

 neúmyslné vynechání odpovědi na některou z otázek, 

 úmyslné zkreslení odpovědí,  

 nezájem nebo nechuť dotazovaných účastnit se výzkumu,  

 omezenost ve výběru odpovědí u uzavřených otázek.  

VŠEOBECNÉ ETAPY KONSTRUKCE DOTAZNÍKU: 

 jasně si vytyčit problém, který chci řešit a následně dobře zkonstruovat otázky 

k danému problému, 

 je dobré znát prostředí sledované oblasti,  

 správně a účelně poloţit otázky tak, aby je respondent pochopil, musí slouţit 

ke splnění určitého cíle výzkumu.  

POČÁTEČNÍ ETAPY KONSTRUKCE DOTAZNÍKU: 

 Pilotáţ- volné rozhovory v terénu s otázkami týkajícími se dané problematiky.  

 Pretest- ověření dotazníku na malém vzorku respondentů (25- 30), jedná se o prvotní 

verzi dotazníku, na kterém si vyzkoušíme, jak dané otázky respondenti pochopili. 

Po pretestu se dají některé otázky ještě pozměnit.  

JAK BY MĚLA VYPADAT SPRÁVNÁ STAVBA DOTAZNÍKU:   

 kaţdá otázka by se měla vztahovat k danému tématu,  

 jednoduché otázky klást na začátku dotazníku, abychom vzbudili zájem o daný  

   problém, 

 choulostivé otázky klást raději aţ na konec dotazníku, abychom respondenta  

  neodradili, 

 otázky musí tvořit uzavřený celek,  

 správně poloţit otázku, jasně a srozumitelně, aby ji nebylo moţno chápat dvojím  

   způsobem, 

 musíme počítat s momentem únavy (asi po 15- 25 minutách). 

TYPY OTÁZEK V DOTAZNÍKOVÉ METODĚ: 



 

 

1) Otevřené otázky (volné):  

 dotazovaný odpovídá vlastními slovy, volně k problému. Nevýhodou těchto otázek 

je volnost odpovědí, je náročné je zpracovat.  

2) Uzavřené otázky: 

 otázky, které mají konečný počet odpovědí. Z nich si dotazovaný musí vybrat. 

TYPY UZAVŘENÝCH OTÁZEK:  

Dichotomické - existují zde pouze dvě odpovědi, které se navzájem vylučují (ano, ne).  

Polytomické - se dělí na tyto skupiny:  

 mnohonásobné - výběrové otázky, moţnost výběru pouze jedné z uvedených 

odpovědí, 

 výčtové - dotazovaný si vybere více neţ jen jednu odpověď,  

 stupnicové - dotazovaný si vybere více odpovědí a seřazuje je do pořadí, 

které je v otázce určeno ( např. od nejlepšího po nejhorší).  

Filtrační - Např. otázka: „Pokud jste odpověděl na předchozí otázku kladně, pak  

postupujte dále na……“ 

Kontrolní - těmito otázkami se kontroluje věrohodnost odpovědí dotazovaného.  

3) Polootevřené otázky (polozavřené):  

otázky, kde vedle výčtu odpovědí existuje i jiná odpověď, kterou by nám respondent rád 

sdělil, pokud mu nevyhovuje ţádná z uvedených. (1) 

  



 

 

4 METODY SBĚRU DAT 

V této kapitole jsem se zaměřila hlavně na cíle marketingového výzkumu, způsob sběru 

dat, vyhodnocení a také časový harmonogram.  

4.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE  

4.1.1 DEFINOVÁNÍ PROBLÉMU 

Cílem marketingového výzkumu je zjistit, jak marketing působí na mnou vybrané 

společnosti sídlící na území Ostravy. Pro výzkum jsem si vybrala CK Vítkovice tours 

a Madeja sport. Chtěla bych porovnat úroveň sluţeb v těchto společnostech. Obě firmy 

jsou na Ostravsku docela prestiţní a uznávané a lidé je rádi navštěvují. Zajímá mě, 

co společnosti dělají pro to, aby byly nejlepší na trhu, nepodlehli konkurenci, a jak se vlastně 

starají o své zákazníky? Odpovědi na tyto otázky nalezneme v kapitole č. 5.  

Práce má výzkumně-srovnávací charakter.  Na základě vyhodnocení marketingového 

výzkumu bylo mým úkolem navrhnout doporučení k dosaţení ještě větší spokojenosti 

zákazníků. 

4.1.2 POSTUP U MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

 Zdroje a typy informací: Pro účely marketingového výzkumu bylo vyuţito primárních 

i sekundárních zdrojů dat. Primární data byla získána provedením vlastního výzkumu 

prostřednictvím dotazování respondentů. Sekundární data jsem získala z internetových 

stránek společností (www.ckvt.cz a www.madejasport.cz) a také pomocí zaměstnanců 

obou společností, kteří mi poskytli důleţité informace.  

 Metoda výzkumu: Pro sběr primárních dat byla zvolena metoda osobního 

a elektronického dotazování pomocí dotazníků. Dotazník pro CK Vítkovice tours 

obsahoval 12 otázek a dotazník pro Madeja sport pouze 8 otázek. Většina otázek byla 

uzavřených, pouze u některých měli respondenti moţnost volné odpovědi. Metoda 

osobního dotazování byla zvolena záměrně, jelikoţ je zde moţnost upřesnit 

respondentům pokládané otázky a zvýšit tak pravděpodobnost, ţe budou pochopeny 

správně a také pro vysokou návratnost. Osobní dotazování je však časově náročné, 

http://www.ckvt.cz/
http://www.madejasport.cz/


 

 

proto bylo také vyuţito elektronického dotazování. Tak ovšem není 100% návratnost 

dotazníků. Dotazníky byly zasílány vybraným respondentům, kteří vyuţívají sluţeb 

těchto společností, a proto mohou objektivně hodnotit, na jejich emailovou adresu.  

 Vzorek respondentů: Vzorek respondentů byl tvořen se zákazníků prodejny Madeja 

sport a CK Vítkovice tours. Většina respondentů byla tedy oslovena přímo na prodejně. 

Jedná se o všechny věkové kategorie obou pohlaví, zaměstnané i momentálně 

nezaměstnané občany. 

4.1.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Pro marketingový výzkum jsem si stanovila harmonogram výzkumu, který uvádí 

tabulka č. 4.1. 

Tabulka č. 4.1: Časový harmonogram výzkumu 

ČINNOST 

OBDOBÍ REALIZACE ROKU 2010 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN 
PLÁN VÝZKUMU 

  

TVORBA DOTAZNÍKŮ 
  

PILOTÁŽ 



 

SBĚR DAT 


 


ANALÝZA DAT 
 




VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 




NÁVRHY A DOPORUČENÍ 
  



 

 



 

 

4.2 REALIZAČNÍ FÁZE  

Před hlavním výzkumem proběhl ve dnech 8. a 9. 2. 2010 tzv. předvýzkum. 

Ten se uskutečnil na daných prodejnách na vzorku 5-ti respondentů. Sled otázek i jejich počet 

zůstat nezměněn.  

Realizace výzkumu osobním dotazování formou tištěného dotazníku proběhla ve dnech 

22. 2. - 4. 3. 2010 na území města Ostravy. Ve stejných dnech probíhalo rovněţ elektronické 

dotazování výše popsaným způsobem. Celkem se podařilo získat 160 plně vyhodnocených 

dotazníků pro Madeja sport a 125 plně vyhodnocených dotazníků pro výzkum CK Vítkovice 

tours s.r.o. Nepouţitelných dotazníků bylo v kaţdé skupině přibliţně 10%.  

Přibliţně 3/4 respondentů byly osloveny formou osobního dotazování a pouze 

1/3 respondentů obdrţela dotazník v elektronické podobě. Ke zpracování výsledků 

marketingového výzkumu byly pouţity programy Microsoft Excel a Microsoft Word.  

Při vyplňování dotazníků nevznikly ţádné váţnější problémy, jen v případě dotazníků 

vyplněných bez přítomnosti tazatele, zůstaly některé otázky nevyplněny a nemohly být tudíţ 

pouţity pro výzkum.  

V následující analýze jsem vyhodnotila podrobně výsledky dotazníků. Díky tomuto 

marketingovému výzkumu budu schopna navrhnout či doporučit určité kroky, které mohou 

zvýšit spokojenost zákazníků v prodejně Madeja sport a v cestovní kanceláři 

CK Vítkovice tours. 

 



 

 

5 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

5.1 VÝSLEDKY DOTAZNÍKU MADEJA SPORTU  

Otázka č. 1: V první otázce jsem se snaţila zjistit, jak často dotazovaní respondenti 

navštěvují prodejnu Madeja sport.  

Nejčastější odpověď na tuto otázku byla buď 2 krát, nebo 4 krát ročně, coţ odpovědělo 

celkem 47% respondentů, to znamená, ţe je to hlavně sezónní záleţitost. Zákazníci 

se mi svěřili, ţe zde chodí hlavně před sezonou, aby se na ní pořádně připravili a pořídili 

si nové vybavení nebo alespoň nabrousili lyţe či opravili kolo. Další nejčastější odpověď 

byla „podle potřeby“- tj., kdyţ potřebují např. nové rukavice na lyţe nebo pumpičku na kolo.  

Graf č. 5.1: Jak často navštěvujete prodejnu Madeja sport?  
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Otázka č. 2: Dáváte přednost lyţování, cyklistice nebo upřednostňujete oba dva sporty? 

Odpovědi na tuto otázku byly v celku vyrovnané. 37,5% respondentů odpovědělo, ţe mají 

rádi lyţování a ten samý počet zákazníků mi řekl, ţe jsou rádi na lyţích i na kole.  

Graf č. 5.2: Máte rádi lyţování, cyklistiku nebo obojí?  

 

Otázka č. 3: Jak jste spokojeni s těmito sluţbami, které Vám Madeja sport nabízí? 

(cyklo půjčovna, ski půjčovna, cyklo servis, ski servis, poradna a spokojenost s vyškoleným 

personálem a jeho ochotou s Vámi spolupracovat). Zde měli respondenti známkovat 

jako ve škole: 1= výborné, 5= nedostatečné.  

Z tohoto grafu mi vyplynulo, ţe spousta zákazníků nevyuţívá sluţeb Madeja sportu, 

coţ je škoda. Za to ti respondenti, kteří sluţby vyuţívají pravidelně (téměř 50% uţivatelů), 

je označili za výborné, 16% za velmi dobré a pouze 4% za dobré.  

Nejvíce jsou zákazníci spokojeni s personálem na prodejně (72,5%). Lidem se zdá 

velice ochotný a snaţí se zákazníkovi za kaţdé situace vyjít vstříc.  
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Graf č. 5.3: Spokojenost se sluţbami Madeja sportu 

 

Otázka č. 4: Další otázka nám prozradí, zda by lidé doporučili tuto prodejnu svým známým.  

Z odpovědí na otázku je patrné, ţe lidé velice rádi navštěvují tuto prodejnu a také 

se o své dobré zkušenosti dělí se svými známými, protoţe neskutečných 97,5% by prodejnu 

Madeja sport doporučili dalším potencionálním zákazníkům.  
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Graf č. 5.4: Doporučili byste Madeja sport svým známým?  

 

Otázka č. 5: Odkud jste se vy dozvěděli o této prodejně? Nebo Vám ji také někdo doporučil?  

Z těchto odpovědí poznáme, ţe jsou lidé s prodejnou Madeja sport spokojeni a rádi 

v ní nakupují, protoţe jim z více neţ 50% byla doporučena od kamarádů a známých. Ostatní 

zákazníci se o ní dozvěděli na internetu (22,5%) nebo z různých propagačních materiálů jako 

jsou bilboardy, letáčky nebo jiné druhy reklamy (25,6%).  

Graf č. 5.5: Odkud jste se dozvěděli o této prodejně? 
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Otázka č. 6: Pokud byste ve sluţbách Madeja sportu chtěli něco zlepšit, co by to bylo?  

Na tuto otázku 67,5% respondentů odpovědělo, ţe jsou se sluţbami, které prodejna 

Madeja sport nabízí velice spokojeni a ţe by na nich nic neměnili. Ostatní čísla jsou velice 

nízká, téměř zanedbatelná (pod 10%) a najdete je v grafu č. 5.6. 

Graf č. 5.6: Co byste ve sluţbách Madeja sportu vylepšili?  

 

Otázka č. 7: V této otázce jsem se respondentů ptala, co se jim naopak na prodejně Madeja  

sportu nejvíce líbí? Otázka byla otevřená, takţe mohli odpovědět, co chtěli.  

Mezi nejčastější odpověď (55%) zákazníci zařadili široký sortiment zboţí, 

jeho rozmanitost, uspořádání podle druhů a značek. Kdyţ vstoupíte na prodejnu, připadáte si 

jako v lyţařském a cyklistickém ráji, je zde opravdu neskutečné mnoţství zboţí. Kaţdý si zde 

můţe vybrat to, co zrovna potřebuje. Druhou nejčastěji zmiňovanou odpovědí byla ochota 

personálu s Vámi spolupracovat a jejich znalosti (30%).  
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Graf č. 5.7: Co se Vám na této prodejně nejvíce líbí?  

 

Otázka č. 8: Poslední otázka se týká věku. Kolik je Vám let? Tato otázka je zde proto, 

abychom si představili, jaká věková kategorie se na prodejně vyskytuje nejčastěji.  

Nejčastějšími návštěvníky jsou mladí lidé ve věku 21-30 let, je jich neuvěřitelných 45% 

a další významnou skupinou zákazníků jsou lidé ve věku 31-40let, těch se na prodejně 

vyskytuje 32,5%. 

Graf č. 5.8: Kolik je Vám let?  
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5.2 VÝSLEDKY DOTAZNÍKU CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o.  

Otázka č. 1: V první otázce jsem se respondentů ptala, kolikrát uţ jste cestovali s cestovní 

kanceláří Vítkovice tours?  

Lidé rádi střídají cestovní kanceláře a většina z nich nemá svou oblíbenou. Trh v České 

republice je cestovními kancelářemi velice přesycen. Hodně záleţí na momentální nabídce 

(na last minutech nebo případné slevy na děti atd.), to vše se odrazí na výběru dovolené.  

Nejčastější odpověď byla pouze 1 krát, takto odpovědělo celkem 28% respondentů. 

Další odpovědi na tuto otázku naleznete v grafu č. 5.9. 

Graf č. 5.9: Kolikrát jste uţ cestovali s CK Vítkovice tours?  
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Otázka č. 2: Ve druhé otázce jsem se ptala, která místa zákazníci navštěvují nejčastěji?  

Zde byla moţnost volné odpovědi, takţe výsledky jsou docela rozmanité. V grafu 

č. 5.10 jsou vyznačeny nejnavštěvovanější oblasti. Nejvíce oblíbenou je stále Makarská 

riviéra, která je v letních oblastech velice přelidněná. Přes sezónu se tam pomalu nedá hnout. 

Druhou nejnavštěvovanější oblastí Chorvatska se stala pro české turisty oblast 

poloostrovu Istrie, protoţe je nejblíţe (cca 860km od Ostravy), a proto se vyplatí tam zajet 

třeba jen na prodlouţený víkend.  

V posledních letech se zařadily mezi významné turistické oblasti i chorvatské ostrovy 

(Hvar, Brač, Krk nebo Vis).  

Graf č. 5.10: Kterou oblast navštěvujete nejčastěji?  

 

Otázka č. 3: Ve třetí otázce mě zajímalo, jak jsou zákazníci spokojeni se sluţbami, které jim 

CKVT nabízí (získané informace před zájezdem, zabezpečení zájezdu, doprava, ubytování, 

stravování a delegátorská činnost). Zde měli respondenti známkovat jako ve škole: 

1= výborné, 5= nedostatečné.  
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Téměř 60% respondentů povaţuje sluţby společnosti CK Vítkovice tours za výborné, 

necelých 30% zákazníků označilo výše zmíněné sluţby za velmi dobré a pouze 7,6% 

respondentů označilo tyto sluţby pouze za dobré. Zbývající lidé se na dovolenou dopravují 

vlastními vozidly a nemají zajištěné stravovaní od cestovní kanceláře, takţe nemohou 

objektivně hodnotit.  

Nejvíce jsou klienti spokojeni se zabezpečením zájezdu (76%), dále 69,6% 

si pochvaluje delegáty, které má CK pro své klienty k dispozici a na třetím místě se umístilo 

stravování, řekla bych, ţe je to díky tomu, ţe si lidé mohou vybrat z české nebo chorvatské 

kuchyně.  

Graf č. 5.11: Spokojenost se sluţbami CKVT 
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Otázka č. 4: Další otázka nám prozradí, zda by zákazníci doporučili tuto cestovní kancelář 

svým kamarádům a známým?  

Více neţ 35% respondentů bylo se sluţbami CKVT nadšeno, a proto by ji rozhodně 

doporučili dalším lidem. Dalších 58,4% by se také rozhodlo pro doporučení známým a ostatní 

zákazníci byli z nějakého důvodu nespokojeni, zklamala je určitá sluţba nebo od ní očekávali 

více, a proto se rozhodli o zápornou odpověď.  

Graf č. 5.12: Doporučili byste CKVT svým kamarádům a známým?  

 

Otázka č. 5: Kde hledáte informace při plánování Vaší dovolené?  

V dnešní době je internet velice populární záleţitostí, a proto se většina lidí podívá 

nejdříve tam, neţ začne plánovat svou letní dovolenou. Aţ na druhém místě si případný 

zájemce prostuduje katalog a pak, kdyţ ještě něčemu nerozumí nebo potřebuje poradit, 

se obrátí na nejbliţší prodejnu. Viz. graf č. 5.13.  
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Graf č. 5.13: Kde hledáte informace při plánování dovolené?  

 

Otázka č. 6: Pokud byste chtěli něco ve sluţbách CKVT vylepšit, co by to bylo?  

Pouze 33,1% zákazníků si myslí, ţe jsou sluţby CKVT v naprostém pořádku 

a nic by na nich neměnili. Téměř 23% respondentů pokládá za důleţité, aby se změnila 

a hlavně zvýšila informovanost před odjezdem na dovolenou. Dalších 16% zákazníků 

by rozšířilo nabídku zájezdů. Zdá se jim málo pestrá.  

Ostatní čísla nedosahují 10% a naleznete je na další straně v grafu č. 5.14. 
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Graf č. 5.14: Co byste ve sluţbách CKVT vylepšili? 

 

Otázka č. 7: Odkud jste se dozvěděli o CK Vítkovice tours?  

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

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

záţitek sdělí přátelům a to tou nejúčinnější a neplacenou formou osobní komunikace.  

 Největší počet respondentů (45%) začal vyuţívat sluţeb CKVT na doporučení svých 

známých, kteří uţ s touto cestovní kanceláří vycestovali a měli s ní dobré zkušenosti. Velká 

část nynějších zákazníků se o ní dozvěděla na internetu (36%) a ostatní (19%) formou 

různých letáčků a reklamních zařízení.  
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Graf č. 5.15: Odkud jste se dozvěděli o této cestovní kanceláři?  

 

Otázka č. 8: Tato otázka je zaměřena na rekreačně-ozdravné pobyty „Mořský koník“, které 

CKVT nabízí pro děti, které trpí onemocněním dýchacích cest a koţními problémy. Já sama 

jsem v dětství tento pobyt tři krát vyzkoušela a velice se mi zamlouval, proto jsem tuto sluţbu 

cestovní kanceláře Vítkovice tours za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny v dotazníku 

zmínila.  

Ozdravné pobyty Mořský koník jsou určeny pouze pro děti, které spadají 

pod Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a mají jiţ výše zmíněné zdravotní problémy. 

Zde se mi nejspíš nepodařilo oslovit tu správnou cílovou skupinu lidí.  

Po konzultaci se zaměstnanci CKVT jsem zjistila, ţe pobyty Mořský koník 

jsou kaţdoročně beznadějně vyprodány. Jsou velice oblíbené mezi klienty a děti se n ně rády 

vracejí.  
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Graf č. 5.16: Znáte ozdravné pobyty pro děti, Mořský koník?  

 

Otázka č. 9: Vyuţili jste někdy tohoto rekreačně-ozdravného pobytu pro své děti?  

Jen 20% mnou oslovených respondentů tohoto pobytu vyuţilo, viz graf č. 5.16. 

Otázka č. 10: Jak se Vám a Vašim dětem tento rekreačně-ozdravný pobyt zamlouval? 

Všichni respondenti, kteří ozdravné pobyty Mořský koník znají a vyuţívají, odpověděli, 

ţe jejich děti byly se sluţbami pobytu velice spokojeny a pokud to bude moţné, 

rády si je v následujících letech zopakují. Všem se moc líbil.  

Otázka č. 11: Nyní bych se chtěla zaměřit na personál na pobočkách v Ostravě. 

Jak jste spokojeni s personálem na prodejnách CK Vítkovice tours? 

Celých 84% respondentů označilo úroveň zaměstnanců na pobočkách CKVT za velice 

dobrou, jsou s jejich vystupováním velice spokojeni a rádi za nimi chodí pro různé rady. 

Zbylých 16% si myslí, ţe úroveň jednání zaměstnanců je dobrá. Nikdo z oslovených 

respondentů neměl se zaměstnanci ostravských poboček zatím ţádný problém.  
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Graf č. 5.17: Jste spokojeni s personálem na pobočkách CKVT?  

 

Otázka č. 12: Kolik je Vám let? A nyní se dostáváme zase k otázce věku, abychom 

si představili, jaká věková kategorie nejčastěji vyuţívá sluţeb této cestovní kanceláře.  

Největší počet oslovených respondentů činili mladí lidé mezi 21-30 lety (42,4%), další 

velkou skupinou byli zákazníci mezi 31-40 lety (32%), ostatní výsledky zachycuje graf 

č. 5.18. 

Graf č. 5.18: Kolik je Vám let?  

 

84%

16%

velmi dobrá úrověň

dobrá úroveň

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

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

4%

42.4%

32%

13.6%

8%



 

 

5.3 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 

Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, ţe jsou tyto prodejny- CK Vítkovice tours 

s.r.o. i Madeja sport velice oblíbené u svých klientů.  

Prodejna Madeja sport dopadla v hodnocení svých zákazníků velice dobře. Zákazníci 

Madeja sportu označili většinu sluţeb, které tato prodejna nabízí svým klientům za výborné 

nebo velmi dobré, pokud je samozřejmě vyuţívají. Tak by to mělo být. Pokud se zaměstnanec 

vůči zákazníkovi dopustil někdy nějaké chyby, měl by se jí pro příště vyvarovat.  

 Vytkla bych pouze jednu záleţitost. Z výzkumu vyplynulo, ţe téměř 50% respondentů 

nevyuţívá sluţeb servisu a půjčovny. Tady bych se snaţila zapracovat na zvýšení počtu 

klientů formou nějakých akcí. Třeba věrnostních bonusů atd.  

Cestovní kancelář Vítkovice tours dopadla v hodnocení klientů trošku hůře 

neţ předchozí prodejna se sportovním zboţím. Zde výsledky nebyly tak jednoznačné. 

Lidé měli pár připomínek k informovanosti před zájezdem, asi se jim nezdá, ţe jim prodejce 

poskytl všechny pro ně důleţité informace. Jiní klienti by zase rozšířili nabídku zájezdů. S  tím 

ovšem nemůţe nic udělat samotný prodejce, ale je to připomínka k vedení této společnosti. 

Měli by třeba formou dotazníků zjistit, kde by jejich klienti rádi cestovali a pak vytvořit 

novou rozsáhlejší nabídku zájezdů.  

Člověk je věčně nespokojený tvor, a proto ne kaţdý zákazník bude spokojen 

se sluţbami, které mu daná společnost nabízí. Myslím si, ţe tyto společnosti v hodnocení 

respondentů obstály s velice slušnými výsledky. Přála bych jim, aby se jim i letos dařilo 

tak dobře jako v předchozích letech.  

  



 

 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě provedeného marketingového výzkumu a následné analýzy získaných 

informací je nyní práce zaměřena a připravena na tvorbu návrhů a doporučení. Při jejich 

tvorbě jsem vycházela z cíle diplomové práce a definovaného problému.  

6.1 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO MADEJA SPORT 

6.1.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZHLED PRODEJNY 

1) ŠÍŘKA SORTIMENTU 

Šířka sortimentu je pro kaţdého zákazníka velice důleţitá, aby si mohl vybrat přesně to, 

co sám potřebuje. Proto by měl v oblasti sortimentu management uvaţovat nad větším 

mnoţstvím značek, barevných kombinací, různých materiálů a funkčních vlastností zboţí. 

Nové zboţí by mělo být vystaveno na dobře viditelném místě, aby si ho kaţdý zákazník 

při vstoupení na prodejnu ihned všiml. Kaţdý kus zboţí by měl být označen cenovkou. 

Cenovky se píší na počítači tučným písmem. Cenovka psaná ručně působí na zákazníky velice 

neprofesionálně a nedělá dobrý dojem.  

2) DOPLŇKOVÉ SLUŢBY 

Doplňkové sluţby nabízejí zákazníkovi něco víc a dávají mu najevo, ţe nám na něm 

záleţí. Důleţitou součástí těchto sluţeb jsou internetové stránky. Na nich si můţeme najít 

velice zajímavé informace o produktech, poskytovaných sluţbách nebo o samotné prodejně. 

Dobrý vzhled prodejny a zarytí se zákazníkovi do paměti se dá vytvořit i prostřednictvím 

internetu. Prodejna, která poskytuje nákup přes e-shop (tuto sluţbu Madeja sport 

neumoţňuje), viditelně zvyšuje svou hodnotu u spousty zákazníků. V současné době jsou lidé 

velice pohodlní a rádi nakupují zboţí prostřednictvím počítače, kde mohou porovnat ceny 

a nechají si zaslat produkt přímo do domu. V tomto případě zde ovšem není moţnost 

odborného poradenství.  

V rámci doplňkových sluţeb je důleţité připomenout i dárkové poukázky, případně 

věrnostní karty a programy, prostřednictvím kterých se dá zákazník nalákat na budoucí nákup. 

Tímto si prodejna udrţí nejen své stálé zákazníky, ale osloví i spoustu nových.  



 

 

Věrnostní programy mohou být jednou z forem, která nejen, ţe upoutá pozornost, 

ale můţe i upevnit jiţ déle trvající vztah mezi zákazníkem a prodejcem.  

Pozitivní je, kdyţ prodejna dokáţe doslova udělat to, co vidí zákazníkovi na očích. 

Např. objednat zboţí jiné velikosti, které uţ je vyprodáno, nebo například od daného 

dodavatele objednat produkt, který se jinak na prodejně nevyskytuje.  

Je velice dobré, ţe prodejna Madeja sport poskytuje široké spektrum sluţeb, 

tím je odlišná od konkurence, jedinečná na trhu a ve svém oboru. Spokojenost se sluţbami 

této prodejny je popsána v grafu č. 5.3 na straně 39. Téměř 47% respondentů povaţuje sluţby 

Madeja sportu za výborné, ovšem najdou se i ti, kteří na nich shledali nějaký problém 

a uţ tak moc spokojeni nebyli, proto je důleţité si to uvědomit a příště pracovat svědomitěji 

a s větší pílí. Jak se říká: „Náš zákazník, náš pán“. Pokud ovšem se vyskytují nějací 

problémoví zákazníci, je dobré si je zapamatovat nebo někde poznamenat. Někteří zákazníci 

budou stále nespokojeni. Kaţdý majitel si přeje, aby zrovna ta jeho prodejna byla nejlepší 

na trhu a nepodléhala konkurenci.  

Já osobně si myslím, ţe z tohoto počtu oslovených respondentů vyšly výsledky sluţeb 

s velice kladným ohodnocením. Sama mám výborné zkušenosti. Vţdy mi vyjdou vstříc.  

3) PERSONÁL 

Personál na prodejně je nejvýznamnějším faktorem, který se v největší míře podílí 

na vzhledu prodejny. Můţe ho ovlivnit v pozitivním směru, ale v horších případech i ve směru 

negativním. V prvé řadě je důleţité mít na pracovišti fungující vztahy mezi personálem, 

rovněţ i mezi personálem a managementem prodejny. Zdravě fungující vztahy vycítí 

i zákazníci, kteří atmosféru na prodejně vnímají pozitivně a rádi se tam vracejí nakupovat 

zboţí. Personál pracující na prodejně musí být řádně proškolen o vystavených produktech, 

aby mohl i tomu nejvíce zvídavému zákazníkovi odpovědět na všechny jeho otázky. 

Dále by měly být na prodejně vystaveny broţurky, aby si je zákazník mohl vzít domů a tam 

v klidu prostudovat. Právě v odbornosti personálu můţe mít prodejna velký náskok před svou 

konkurencí. Kaţdý zákazník se rád vrací na prodejnu, kde byl personál ochotný mu pomoct, 

dobře poradit a poskytnout mu kvalitní informace o kupovaném produktu. U personálu 

na prodejně je samozřejmě důleţité i firemní oblečení, aby byl jednoznačně odlišný 

od zákazníků. Takto upravený personál působí velice reprezentativně, neméně důleţitá 

je i jmenovka.    



 

 

4) PRODEJNA 

Kaţdá prodejna jako celek je tvořena interiérem a exteriérem. Přednákupní atmosféru 

prodejny tvoří např. její parkovací plocha (přístupnost, dostatečné mnoţství parkovacích míst 

nebo bezplatný přístup). Parkoviště Madeja sportu se sice nachází v bezprostřední blízkosti 

prodejny, ale je velice malé a špatně se z něj vyjíţdí, toto povaţuji za mínus.  

Další věc, které si kaţdý zákazník nejdříve všimne, je výloha, tam by měly být 

vystaveny nové nebo akční kusy zboţí. Důleţité je, aby výloha upoutala pozornost 

kolemjdoucích lidí a ti pak měli zájem prodejnu navštívit. Je to jedna z nejdůleţitějších forem 

reklamy.  

Zboţí na prodejně by mělo být řádně vystaveno a strategicky upraveno a seřazeno, 

aby nepůsobilo chaoticky. Prodejna Madeja sportu je vybavena dřevěnými stojany a regály 

na zboţí, coţ působí na zákazníky velice dobrým dojmem.  

Neméně důleţitá je i hudba, která dotváří celkovou nákupní atmosféru na prodejně. 

Správná hudba dokáţe dělat zázraky. Novější hity hrané v rádiích a rychlejší melodie 

probouzejí v zákazníkovi dynamičtější nakupování, cítí se na prodejně jako doma, 

a proto na ní setrvá mnohem déle. Působí to dobře i při jeho rozhodování o dalších nákupech.  

Z výsledků obou výzkumů je patrné, ţe marketing a jeho nástroje se prolínají oběma 

společnostma. Produktová nabídka je přizpůsobená poţadavkům zákazníků. Poţadavky 

zákazníků jsou zjišťovány monitoringem. Obě společnosti jsou velice aktivní v marketingové 

komunikaci. Komunikace se zákazníkem je pro kaţdého obchodníka nejdůleţitějším 

faktorem.  

  



 

 

6.2 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO CK VÍTKOVICE TOURS s.r.o.  

6.2.1 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SLUŢEB  

1) INFORMACE ZÍSKANÉ PŘED ZÁJEZDEM 

Informovanost klienta před uzavřením smlouvy o dovolené a zaplacení faktury 

je pro něj velice důleţitá. Kaţdý zákazník má právo vědět, co vše ho na jeho dovolené čeká. 

Nejvíce by se měli informovat klienti, kteří jedou na dovolenou vlastní dopravou, měli 

by dostat aktuální mapku silnic a dálnic a také znát všechny poplatky, které budou muset 

na cestě zaplatit. Také by měli dostat mapku města, kde se nachází jejich penzion nebo hotel, 

dále informace o místě pobytu a různé broţury, které tyto skutečnosti uvádějí.  

2) DOPRAVA 

CK Vítkovice tours nabízí tzv. fakultativní sluţbu, kterou si zákazník sám můţe 

dokoupit. Jedná se o moţnost dokoupení dopravy letecké, autobusové nebo vlastní.  

Při hodnocení dopravy jsem se nesetkala s ţádným negativním postojem. Spousta 

zákazníků vyuţívá letecké dopravy, tam potíţe nejsou téměř ţádné. Delší čekací lhůty mohou 

nastat např. u cestování trajektem, ten bohuţel pobere pouze určitou kapacitu lidí a zbytek 

cestujících pak musí čekat na další trajekt.  

Klimatizované autobusy s WC jezdí do oblastí Istrie a Kvarner, Dalmácie 

nebo Černé Hory. Černá Hora se nachází od České republiky docela daleko (cca 1400km), a 

proto se po delší době můţe zdát cestování autobusem nepříjemné.  

3) UBYTOVÁNÍ 

Ubytování na dovolené, je pro klienta velice důleţitou záleţitostí. Klient tam stráví 

cca 10dnů své dovolené, a proto je důleţité, aby se tam cítil dobře, jako doma. Necelých 53% 

respondentů uvedlo, ţe úroveň ubytování CK Vítkovice tours povaţuje za velmi dobré nebo 

dobré, to znamená, ţe by na nich ještě něco vylepšili.  

 Některé typy ubytování by mohly být např. prostornější a také by mohly mít více 

úloţného prostoru. Jiné zase mají příliš hlučnou klimatizaci nebo málo vybavenou kuchyňku.  

  



 

 

4) STRAVOVÁNÍ 

 Velmi vysoká spokojenost,  téměř 62% klientů povaţuje stravovací sluţby 

CK Vítkovice tours za výborné, je to dáno zajištěním české kuchyně. Můţete si vybrat 

i s tradičních chorvatských jídel.  

V některých hotelech či apartmánech scházejí klientům např. k snídani mléčné výrobky, 

nebo by uvítali více ovoce a zeleniny, aby si je pak nemuseli kupovat u pouličních stánků. 

Také by byla vhodná obměna jídelníčků u některých turnusů. Zde ovšem záleţí na majiteli 

hotelu, někteří na stravování kladou velký důraz, jiným to nepřipadá moc důleţité a návrhy 

na zlepšení od cestovní kanceláře berou na lehkou váhu.  

5) DELEGÁTORSKÁ ČINNOST 

Velký důraz by měl být kladen na školení a výběr delegátů. Organizační schopnosti 

těchto lidí jsou velice důleţité. Delegáti by měli lokalitu, ve které klienty provázejí velice 

dobře znát, aby mohli odpovídat na jejich zvídavé otázky a také by měli znát zdejší jazyk 

(aspoň trochu).  

 6) NABÍDKA ZÁJEZDŮ 

Nabídka zájezdů se uţ delší dobu nijak nemění. Jezdí se stále na ta samá místa, i kdyţ 

do lepších a modernějších hotelů. Z výzkumu vyplývá, ţe 16% klientů by v nabídce 

CK Vítkovice tours uvítali širší nabídku zájezdů, buď do jiných destinací Chorvatska, 

nebo jiných přilehlých států.  

6.3 NÁVRHY A DOPORUČENÍ CELKEM  

Z výzkumné části diplomové práce vyplynulo, ţe obě tyto společnosti jsou velice dobře 

prosperující, rády se starají o své zákazníky a vycházejí jim vstříc. Ve své nabídce mají široké 

spektrum sluţeb, a proto se za nimi klienti vrací a doporučují je dále svým přátelům 

a známým. Takto by se měla chovat kaţdá firma, pokud se chce dostat do povědomí lidí 

a udrţet se na trhu při vysoké konkurenci. Nezáleţí na tom, v jakém oboru pracujete. 

Dobrý přístup k zákazníkům a péče o ně, to je dnešní business. Tito lidé se za Vámi budou 

stále vracet a uţ Vám je nikdy nikdo nevezme. Pokud je klient spokojený, nemá důvod 

„přesedlat na jiného koně“! 

 

 



 

 

7 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se snaţila naplnit cíl, kterým bylo zjistit, jak marketing působí 

na mnou vytipované společnosti sídlící na území města Ostravy. Daný cíl byl splněn 

prostřednictvím marketingového výzkumu. Vybrala jsem si pro něj tyto společnosti: 

CK Vítkovice tours s.r.o. a Madeja sport. Provedla jsem analýzu výsledků a návrhy 

a doporučení pro ještě lepší vedení těchto firem.  

V teoretické části diplomové práce jsem shromáţdila východiska týkající se daného 

tématu, přičemţ jsem se zmínila o městě Ostrava a o zkoumaných společnostech, 

které se na jejím území nacházejí. Rovněţ jsem se snaţila poukázat na sluţby jiţ dříve 

zmíněných firem, na které je diplomová práce zaměřena nejvíce a také na spokojenost 

zákazníka, který je nedílnou součástí kaţdé prosperující společnosti.  

V praktické části jsem poukázala na marketingový výzkum. Posuzována byla kvalita 

doprovodných sluţeb, hodnocení zaměstnanců a poskytování informací. Vzorek respondentů 

tvořilo celkem 160 zákazníků Madeja sportu a 125 zákazníků cestovní kanceláře Vítkovice 

tours s.r.o. Výsledky jednotlivých odpovědí jsem analyzovala, vyhodnotila a následně 

i graficky zpracovala. 

Na základě marketingového výzkumu a vlastních zkušeností z dané problematiky jsem 

vypracovala řadu návrhů a doporučení. Celá práce poukazuje na úroveň sluţeb vybraných 

společností.  

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

reaguje velmi citlivě na nepředvídatelné působení ekonomických, politických, zdravotních 

a přírodních událostí.  

Rovněţ sportovní oblast se vyvíjí neskutečným způsobem kupředu, zvyšuje se mnoţství 

volného času, a proto narůstá i zájem občanů o sportovní aktivity, jejich potřeby a sluţby.  

Věřím, ţe zjištěné skutečnosti, vypracované návrhy a doporučení umoţní zk valitnění, 

popř. rozšíření nabízených sluţeb.  
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apod. …………………..………………. a podobně 
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mj. ………………………..……………. mimo jiné 

např. ………………………..…………. například 

popř. ………………………..…………. popřípadě 
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s.r.o……………………………………..společnost s ručením omezeným 

tj. ………………………………………. to jest  
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