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1 Úvod 

 

 Průmysl cestovního ruchu se v poslední době stává jedním z nejvýznamnějších 

odvětví světové ekonomiky a stává se tak globálním tématem.  

 
 Změny ve společnosti, změny ekonomické či změny životního stylu, mají silný 

vliv na cestovní ruch. Pro sektor cestovního ruchu je velmi důležité tyto změny  

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

 
 Současné celosvětové krizové období se projevuje nejen v sektoru služeb.  

Proto se provozovatelé snaží analyzovat důvody a dopady krize v oboru cestovního 

ruchu. Ze všech koutů světa jsou zveřejňovány různé představy a trendy, jak čelit 

tomuto období a jak se připravit do budoucna. Hledají se cesty, které co nejrychleji vrátí 

fenomén cestování do popředí zájmu co největšího počtu klientů. 

  

 Podniky potřebují jasné strategie. Musí mít určeny strategické cíle a směry 

rozvoje podniku. Musí vědět, co dělají, aby byly zřetelně odlišné a jedinečné,  

aby nabízely něco jiného než jejich konkurenti. Nestačí, aby se podnik „udržel ve hře“, 

ale je nutné hledat nové příležitosti, nová uplatnění a zlepšovat strategickou efektivnost.  

 

 Vzhledem k tomu, že nabídka cestovního ruchu a služeb s ním spojená se stále 

více rozšiřuje, rozhodla jsem se zpracovat svou bakalářskou práci na téma Analýza 

konkurenceschopnosti ubytovacích a stravovacích zařízení. Hlavním cílem  

mé bakalářské práce je provést analýzu konkurenceschopnosti ubytovacích  

a stravovacích zařízení v Novém Jičíně. Na základě této analýzy se pokusím vyhodnotit 

nabídku a konkurenceschopnost podniku Restaurant & hotel Rusty´s a Hotelu Praha 

v rámci celkové nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení v daném městě. Oblast 

ubytovacích a stravovacích zařízení v Novém Jičíně je velice široká, proto není možné 

v rámci bakalářské práce, která je svým rozsahem omezená, popsat všechny souvislosti 

a vazby.  
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 Tato bakalářská práce je svou strukturou rozdělena na několik částí. V první 

části jsem při zpracování vycházela z odborné literatury, zabývající se analýzou 

konkurence a využitím marketingu v oblasti služeb spojených s cestovním ruchem. 

Následně jsem se zaměřila na poznání všech konkurenčních podniků nabízejících 

ubytovací a stravovací služby. Na 4. kapitolu, ve které jsou popsány kroky výzkumu, 

navazuje kapitola pátá, která se zabývá srovnáváním vybraných podniků, podle prvků 

„4P“. Konec práce také zahrnuje návrhy na zlepšení konkurenceschopnosti podniků,  

na základě provedené analýzy.  

 

 Při zpracovávání této bakalářské práce jsem pracovala především s informacemi 

z internetových zdrojů, různých propagačních materiálů a s informacemi, které  

mi poskytli pracovníci podniku.  
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2 Teorie analýzy konkurence 

2.1 Analýza konkurenčních sil  

 

 Základní charakteristiku odvětví tvoří konkurenční síly, které v daném odvětví 

působí. Konkurenční síly ovlivňují konkurenční pozici podniku a jeho úspěšnost  

na trhu. Mezi konkurenční síly patří konkurenční pozice podniku, struktura zákazníků, 

pověst mezi věřiteli i dodavateli nebo také umění přilákat kvalifikované odborníky. 

Konkurenční prostředí je dáno specifickými podmínkami a konkurenční situací v daném 

odvětví. Analýza konkurenčních sil představuje první krok při hledání možných 

konkurentů na daném trhu. Druhým krokem je analýza orientovaná na jednotlivé 

konkurenty. Cílem obou těchto částí je získat obraz konkurenčního prostředí. Přestože 

každé odvětví má své specifické vlastnosti, podstata konkurenčních sil si je natolik 

podobná, že lze pro posouzení konkurenční situace použít jednotný analytický nástroj. 

K řešení tohoto problému významně přispěl M. Porter svým modelem pěti sil, který  

je nástrojem zkoumání konkurenčního prostředí. Cílem modelu je pochopit síly, které 

v prostředí působí a které z nich mají pro podnik z hlediska budoucího vývoje 

význam.[8] „Konkurence na trhu v daném odvětví je obecně funkcí pěti konkurenčních 

sil: 

 

1. Konkurenční síla vyplývající z rivality mezi konkurenčními podniky, 

ovlivněná jejich strategickými tahy a protitahy směřujícími k získání 

konkurenční výhody. 

2. Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitučních výrobků podniků v jiných 

odvětvích. 

3. Konkurenční síla vyplývající z hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví. 

4. Konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice dodavatelů klíčových 

vstupů. 

5. Konkurenční síla vyplývající z vyjednávací pozice kupujících.“1 

 

 

 

 

                                                 
1 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. 2. vyd. Praha; BECK. 2006. s 35. ISBN: 80-7179-367-1. 
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Obr. 2.1.1 Model pěti sil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Souhrnné působení těchto pěti sil určuje sílu konkurence v odvětví a zároveň 

spolurozhoduje o úspěšnosti podniku. Síla působení těchto faktorů je různá a mění  

se s vývojem odvětví. Změna jedné síly může mít významný vliv na vývoj ostatních. 

Vyjednávací síla kupujících ovlivňuje ceny, za které mohou podniky prodávat a stejně 

tak působí i hrozba ze strany substitutů. Zároveň vyjednávací síla kupujících určuje, 

jakou míru zisku ponechají konkurentům a současně může ovlivňovat náklady  

a investice. Vyjednávací síla dodavatelů ovlivňuje náklady na vstupy, rozhoduje  

o nákladech na suroviny, techniku a technologii. Intenzita soupeření ovlivňuje vývoj 

výrobních zařízení, vývoj výrobků, propagaci, počet pracovníků apod. Hrozba vstupu 

konkurentů limituje ceny a vyvolává nové investice do posilování vstupních bariér 

s cílem odradit potencionální konkurenty. Intenzitu konkurence v odvětví zvyšuje 

nedostatečná diferenciace nebo vysoké náklady na změnu. Podobně působí i vysoké 
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Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. 2. vyd. Praha; BECK. 2006. s 35.  
            ISBN: 80-7179-367-1. 
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překážky výstupu z odvětví, které nutí podniky ke konkurenci v odvětví, přestože výnos 

z investovaného kapitálu je nízký nebo dokonce záporný. Uvedené faktory mají 

v jednotlivých odvětvích různou důležitost. Konkrétní faktory, které jsou důležité,  

se budou podle jednotlivých odvětví lišit. Každé odvětví je jedinečné a má svou vlastní 

a jedinečnou strukturu. [8] 

 

 

2.2 Analýza konkurence 

 

 K tomu, aby firma mohla efektivně naplánovat svou konkurenční strategii, 

potřebuje zjistit vše o své konkurenci. Neustále musí srovnávat své produkty, ceny, 

distribuční sítě a způsoby komunikace se svými nejbližšími konkurenty. Jedině takto 

může najít možné oblasti konkurenčních výhod a nevýhod, může zahájit účinnější 

marketingovou kampaň a připravit silnější obranu proti jednání konkurence. Firma musí 

najít odpovědi na otázky: Kdo jsou naši konkurenti? Jaké mají cíle? Jaké jsou jejich 

strategie? Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? Jak obvykle reagují? [5] Hlavní kroky 

při této analýze uvádí schéma č. 2.2.2 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Každý podnik na trhu zaujímá určitou konkurenční pozici, která vyplývá  

ze vztahu ke konkurentům a zákazníkům. Analýza konkurence navazuje na analýzu 

 
Identifikace 

konkurenční firmy 

 
Zajištění cílů 
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strategií konkurence 

Zhodnocení silných 
a slabých stránek 

konkurence 
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reakcí konkurence 

Volba konkurence, 
kterou lze ohrozit a 

které je třeba se 
vyhnout 

Zdroj: KOTLER, Philip, Moderní marketing: 4. Evropské vydání. 1. Vydání Praha: Grada 
           Publishing, 2007. s 569. ISBN: 978-80-247-1545-2. 

Obr. č. 2.2.2  Kroky při analýze konkurence 
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konkurenčních sil a zaměřuje se na identifikaci klíčových konkurentů a jejich 

konkurenčního profilu. To předpokládá odhalit jejich strategické cíle, konkurenční 

strategii, specifické předpoklady, vyhodnotit výhody a nevýhody konkurenčních 

výrobků a poskytovaných služeb a zabývat se jejich nákladovým postavením.  

Tyto poznatky mají umožnit předpověď potencionálních reakcí konkurentů.[8]  

„Mezi základní kroky analýzy konkurence patří:  

 

�  Identifikovat současné a potencionální konkurenty. 

�  Analyzovat jejich budoucí cíle, představy o sobě samém, o konkurentech  

a o odvětví, dále nákladové postavení konkurentů a současný předpokládaný 

styl uplatňování konkurenční strategie. Na základě toho vypracovat 

konkurenční profil nejbližších konkurentů. Určit jejich konkurenční výhody. 

�  Na základě porovnání konkurenčních profilů hlavních konkurentů s dříve 

identifikovanými konkurenčními silami daného odvětví předpovědět 

pravděpodobný profil reakce konkurentů.“2 

 

2.2.1 Identifikace konkurence 

 

 Identifikace konkurenční firmy by pro podnik nemělo být těžké.  

Na té nejjednodušší úrovni může firma definovat svou konkurenci podle produktové 

kategorie, tzn. podniky nabízející podobné výrobky a služby stejným zákazníkům  

za podobné ceny. V širším slova smyslu může jít o firmy, které vyrábí stejný výrobek 

nebo poskytují stejné služby. V ještě širším slova smyslu může konkurence zahrnovat 

všechny firmy, které vyrábějí produkty nebo poskytují služby za účelem naplnění stejné 

potřeby.  

 

 Mnoho firem svou konkurenci identifikuje podle odvětví. Odvětví je skupina 

firem, které nabízejí produkty nebo služby, které představují blízké substituty. Pokud 

tedy v daném odvětví vzroste cena jednoho produktu nebo služby, vzroste poptávka  

po produktu jiném.  

 

                                                 
2 SEDLÁČKOVÁ, Helena. Strategická analýza. 2. vyd. Praha; BECK. 2006. s 52. ISBN: 80-7179-367-1. 
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 Firma se také může snažit identifikovat konkurenci z pohledu trhu. Zde definuje 

tzv. funkční konkurenci. Tato konkurence se snaží uspokojit stejné potřeby zákazníka 

nebo obsloužit stejnou skupinu zákazníků. Tržní vymezení konkurence firmě obvykle 

ukáže širší soubor skutečné a potenciální konkurence. Klíčem ke správné identifikaci 

konkurence je propojit analýzu odvětví a trhu. [5]   

 

2.2.2 Určení cílů konkurence a konkurenčního profilu 

 

 Při identifikaci hlavních konkurentů je potřeba zjistit co každý z konkurentů  

od trhu chce a co je podnětem k jeho chování. Dá se předpokládat, že všichni 

konkurenti chtějí maximalizovat své zisky. Při sestavování konkurenčního profilu  

je důležité znát, jakou důležitost konkurenti přikládají současným ziskům, růstu podílu 

na trhu, cash flow, špičkovým technologiím, službám, udržení zákazníků a jiným cílům. 

[5] 

 

2.2.3 Profil konkurentovy reakce 

 

 Silné a slabé stránky konkurenta, jeho cíle a strategie naznačují  

jeho pravděpodobné kroky a reakce na jakoukoli změnu na trhu. Každý podnik reaguje 

odlišně. Některé podniky mohou na změnu reagovat okamžitě, mohou reagovat pouze 

na některé změny nebo nemusí reagovat vůbec. Vše záleží na podnikatelské filosofii, 

vnitřní kultuře, ale také existenci zdrojů potřebných k vhodnému protiopatření. [5] 

 

 Mezi základní faktory určující silné a slabé stránky konkurence patří: 

� Tržní faktory - velikost tržního profilu, šíře sortimentu, cenová politika, 

marketingová strategie, kvalita a rozsah poskytovaných služeb. 

� Finanční a ekonomické faktory - finanční situace, úroveň likvidity, tvorba cash 

flow, výnosnost vloženého kapitálu, struktura kapitálu, úroveň a struktura celkových 

nákladů. 

� Technologické parametry – úroveň technologií a výrobního zařízení, inovační 

aktivita, využití kapacit, zásobování surovinami a energiemi, flexibilita. 
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� Organizační a manažerské faktory - úroveň organizačního uspořádání, systém 

řízení, kvalifikovanost pracovníků, manažerské vztahy, vzdělání a funkční zaměření 

managementu, současný a historický vývoj konkurence a další. 

 

 Ideální je sestavit takovou strategii, na kterou nemohou konkurenti, vzhledem  

ke své současné pozici reagovat. Možnou koncepcí je vytvořit situaci smíšených pocitů 

nebo konfliktních cílů. Sestavení profilu konkurenta je náročný proces, vyžadující 

mnoho energie a času. [8] 

 

 

2.3 Konkurenční strategie 

 

 V okamžiku, kdy podnik identifikuje a zhodnotí své konkurenty, musí si vytvořit 

konkurenční strategii, která ji pomůže co nejlépe umístit svůj produkt. Každý podnik  

se musí rozhodnout co je pro něj vzhledem k jeho cílům, příležitostem a zdrojům 

nejvhodnější.  

 

 Podniky, které se na cílovém trhu vyskytují, mohou mít různá konkurenční 

postavení. Michael Porter navrhuje čtyři základní konkurenční strategie positioningu, 

které mohou firmy použít – jde o tři vítězné strategie a jednu strategii poraženého. 

 

1. Celkové prvenství v nákladech – firma se snaží dosáhnout co nejnižších 

výrobních a distribučních nákladů, aby mohla mít nižší cenu než konkurence  

a získat tak větší podíl na trhu.  

2. Diferenciace – firma se soustředí na vytvoření diferenciovaných produktů  

a marketingových programů. V případě, že nebude cena příliš vysoká, 

zákazník bude tuto značku preferovat 

3. Zaměření – firma se zaměří jen na několik tržních segmentů. [5] 

 

2.3.1 Strategie tržního lídra 

 

 Tržní lídr má největší tržní podíl a obvykle ostatní firmy vede při cenových 

změnách, uvádění nových produktů, distribučních pokrytí a výdajích na reklamu. Lídr 
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na trhu představuje ohnisko konkurence, je tím, koho je nutné napodobit, vyzvat 

 nebo se mu vyhnout. Lídr však musí neustále sledovat ostatní firmy, které zkouší  

jeho sílu a snaží se odhalit jeho slabiny. Pokud chce firma i nadále zůstat tržním lídrem, 

musí operovat na několika frontách. Může omezit konkurenční tlak pomocí aliancí  

nebo fůzí více firem, musí najít způsob jak zvýšit poptávku, musí se neustále snažit 

zvyšovat svůj podíl na trhu nebo alespoň si svou pozici na trhu udržovat.  

 

 Tržní lídr má tři úkoly: rozšířit  trh, udržet tržní podíl a rozšířit podíl na trhu . 

Pro rozšíření celkového trhu hledá nové uživatele služby, nové a častější využití. 

K obraně současného podílu, používá obrané strategie (poziční obranu, obranu křídel, 

preventivní ochranu, protiofenzívu, mobilní ochranu nebo stažení). [5] 

 

2.3.2 Strategie vyzyvatele 

 

 Firmy na místě vyzyvatele mohou agresivně útočit na lídra a své ostatní 

konkurenty ve snaze získat větší podíl na trhu. Napadení tržního lídra sebou nese 

vysoké riziko, ale také možnost vysokého zisku.  

 

 Při frontálním útoku  vyzyvatel nabízí shodný produkt, reklamní kampaň, ceny 

a distribuční cesty jako konkurence. Útočí tím na silné nikoli slabé stránky konkurenční 

firmy. Pokud vyzyvatel nechce útočit přímo, zvolí si útok po křídlech. Zde je hlavním 

cílem najít mezery a slabá místa konkurence. Obklíčení znamená útok ze všech stran. 

V tomto případě musí konkurent chránit všechny své pozice. Tato strategie  

však vyžaduje lepší zdroje, jež dokáží pozici konkurenta na trhu rychle zničit.  

Při útoku obchvatem si vyzyvatel obejde konkurenci a zaměří se na snazší trhy. 

Obchvat může znamenat diverzifikaci do jiných produktů, přesun na jiné trhy, využití 

nových technologií a tak podobně. Firma nekopíruje konkurenční produkty,  

ale připravuje se na útok, kterým získá výhodu. Partyzánský útok je další možností 

především pro podniky se slabším finančním základem. Partyzánská válka je velmi 

nákladná, a jestliže chce menší firma porazit větší firmu, musí následovat významnější 

útok. [5] 
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2.3.3 Strategie následovatele 

 

 Tržní lídr nebere své konkurenty na lehkou váhu, a v případě že vyzyvatel láká 

na nižší ceny nebo lepší prvky je schopen útok velmi rychle odvrátit. Po tomto boji  

na tom mohou být obě firmy ještě hůře, proto mnoho firem lídra raději následuje. 

Následovatel tímto může získat řadu výhod. Tržní lídr nese vysoké náklady spojené 

s vývojem nových produktů na trhu, rozšiřováním distribučních cest a informováním 

trhu. Následovatel se však může poučit ze zkušeností lídra a kopírovat či vylepšovat 

jeho produkty, marketingové programy a to za mnohem nižší investice s často 

srovnatelnými zisky.  

 

 Následovat neznamená pasivitu nebo jen čisté kopírování tržního lídra. 

Následovatel musí vědět, jak si udržet současné zákazníky, jak získávat nové, snaží  

se získávat výhody pro svůj cílový trh (umístění, služby, financování). Musí také 

udržovat nízké výrobní náklady a vysokou kvalitu poskytovaných služeb. [5] 

 

2.3.4 Strategie mikrosegmentáře 

 

 V každém odvětví najdeme firmy, které se soustřeďují na mezery na trhu.  

Tato strategie se týká především malých firem s malými a omezenými finančními 

zdroji. Důležité je, aby firmy s nízkým podílem na celkovém trhu mohly díky využití 

mezer na trhu dosáhnout vysokých zisků.  

 

 Hlavní výhodou je, že mikrosegmentář velmi dobře zná svou cílovou skupinu 

zákazníků a plní jejich potřeby mnohem lépe než ostatní firmy. Díky tomu, může taková 

to firma požadovat obchodní přirážky za poskytovanou přidanou hodnotu. Důležité  

je najít jeden nebo dva mikrosegmenty, které jsou dostatečně bezpečné, ziskové  

a zároveň nabízejí růstový potenciál.  

 

 „Klí čovou myšlenkou strategie mikrosegmentu je specializace. Podnik se musí 

specializovat podle trhu, zákazníků, produktů nebo linie marketingového mixu. Firmy 

specializované na mirkosegmenty se mohou zaměřit na: 
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o  specializace na finální spotřebitele – specializace na jeden typ finálních 

spotřebitelů; 

o  specializace na vertikální úrovni – specializace na určitou úroveň 

produkčně-distribučního cyklu; 

o  specializace podle velikosti zákazníků – prodej malým, středním  

nebo velkým zákazníkům. Zaměření především na malé zákazníky, které velké 

firmy zanedbávají; 

o  specializace na konkrétního zákazníka – omezení prodeje pouze na jednoho 

nebo několik málo velkých zákazníků; 

o  geografická specializace – působení firmy pouze v určité oblasti, regionu 

nebo lokalitě na světě; 

o  specializace na produkt nebo vlastnost – specializace na poskytování 

konkrétního produktu, produktové řady nebo jen vlastností produktu; 

o  specializace kvalita/cena – fungující firmy buď na luxusním, nebo naopak 

levném trhu; 

o  specializace na služby – firma nabízí jednu nebo více služeb, které nejsou 

k dispozici u ostatních firem.“3  

 

 Vyhledávání mezer na trhu s sebou nese významná rizika. Potenciál daného 

mikrosegmentu může pominout, nebo na něj zaútočí silný konkurent. Kvůli tomuto 

nebezpečí, se firmy obracejí k tzv. několikanásobnému využívání mezer na trhu 

(strategie, kdy firma má několik nezávislých nabídek, které zaujmou několik odlišných 

subsegmentů zákazníků). Pokud firma dokáže rozvinout více mezer na trhu, zvyšují  

se tím její šance na přežití. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 KOTLER, Philip, Moderní marketing: 4. Evropské vydání. 1. Vydání Praha: Grada Publishing, 2007. s 
599. ISBN: 978-80-247-1545-2. 
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2.4 Marketing služeb 

 

2.4.1 Marketing 

 

 „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, 

ovlivňování a v končené fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodný 

způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.“4 

 

 Současný marketing je podnikatelskou koncepcí, která usiluje o nalezení 

rovnováhy mezi zájmy dvou poměrně protichůdných sil – zákazníka a managera firmy. 

Z toho vyplývají dvě základní hesla profesionálního marketingu: 

 

1. orientace na zákazníka a uspokojování jeho potřeb; 

2. tvorba přiměřeného zisku, z něhož je financován další rozvoj podniku. [2] 

 

 

2.4.2 Služby 

 

 „Služba je činnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé. Je nehmatatelná  

a nevytváří žádné nabyté vlastnictví. Poskytnutí služby může, ale nemusí být spojeno 

s fyzickým výrobkem.“5 

 

 Služby mají vlastnosti, které je odlišují od výrobků. Nejčastěji udávané 

vlastnosti jsou: 

� nehmotnost – na rozdíl od materiálních výrobků si na služby nelze před 

nákupem sáhnout, prohlédnout si ji, vyzkoušet, ochutnat, apod.; 

� neoddělitelnost – služby jsou vytvářeny a spotřebovávány současně; 

� proměnlivost – služby jsou velmi proměnlivé a velmi závisí na tom, kdo,  

kdy a kde je poskytuje; 

� pomíjivost – služby nelze skladovat, a pokud nejsou prodány, nelze jej znovu 

obnovit; [2] 

                                                 
4 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing – cesta k trhu. 2. vydání. EKKA Zlín, 1994. s 8. 
5 HECZKOVÁ, Miroslava. Marketing. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně  podnikatelská fakulta 
v Karviné, 2004, s. 268. ISBN: 80-7248-239-4. 
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� neexistence vlastnictví – koupením služby, zákazník získá pouze přístup 

k nějaké činnosti nebo zařízení, ale na konci celého procesu nic nevlastní. [3] 

 

2.4.3 Marketingový mix ve službách 

 

 Aplikovaný marketingový mix má čtyři součástí, kterými je produkt, cena, 

distribuce a marketingová komunikace, v anglickém originále takzvaná 4P (product, 

price, place, promotion). 

 

 Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejich pomocí manažer utváří 

vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může marketingový 

manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží stejnému cíli, uspokojit 

potřeby zákazníků a přinést zisk organizaci.  

 

Produkt 

 „Soubor hmotných a nehmotných prvků, obsahujících funkční, sociální  

a psychologické užitky nebo výhody. Produktem může být myšlenka, služba, zboží, 

nebo kombinace všech tří výstupů.“6 

 

Cena 

 „Manažer rozhodující o ceně si všímá nákladů, relativní úrovně ceny, úrovně 

koupěschopné poptávky, úlohy ceny při podpoře prodeje (různé slevy), úlohy ceny  

při snaze o soulad mezi reálnou poptávkou a produkční kapacitou v místě a čase. 

Vhledem k nehmotnému charakteru služeb se cena stává významným ukazatelem 

kvality. Neoddělitelnost služby od jejího poskytovatele znamená další specifika  

při tvorbě cen služeb.“7 

 

Místo 

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

Souvisí s místní lokalizací (umístěním) služby, s volbou případného zprostředkovatele 

                                                 
6 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava, Marketing služeb. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně  podnikatelská 
fakulta v Karviné, 2006, 45 s. ISBN: 80-7248-386-2. 
7 VAŠTIKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. Grada Publishing, a. s. 2008. s. 26. 
ISBN: 978-80-247-2721-9. 



 

14 

dodávky služby. Kromě toho služby více či méně souvisí s pohybem hmotných prvků, 

tvořících součást služby.“8 

 

Marketingová komunikace 

 Úlohou marketingové komunikace je přesvědčit potenciální zákazníky  

o výhodách nákupu nebo používání výrobku a služeb. Organizace používají řadu metod 

marketingové komunikace k dosažení svých cílů. Základní složky komunikačního mixu 

jsou reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relation a přímý marketing. [3] 

                                                 
8 VAŠTIKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně. Grada Publishing, a. s. 2008. s. 27. 
ISBN: 978-80-247-2721-9. 
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3 Charakteristika ubytovacích a stravovacích zařízení 

v Novém Jičíně 

 

3.1 Město Nový Jičín 

 

3.1.1 Základní údaje 

 

 Město Nový Jičín leží v severovýchodní části České republiky 

v Moravskoslezském kraji. Město je správní, hospodářské a kulturní centrum 

novojičínského okresu. Rozloha je 44 km2 a k 31. prosinci 2009 je počet  

obyvatel „25 862 obyvatel.“9 

 

 „Polohu města lze považovat za strategickou vzhledem k jejímu umístění  

v koridoru Moravské brány. To předurčuje budování významných zařízení technické 

infrastruktury celostátního a mezinárodního významu typu dálnice z Brna do Ostravy, 

železniční vysokorychlostní tratě a přenosové energetické sítě. Nový Jičín leží  

na mezinárodní silnici E-462 a také v blízkosti (15 km) mezinárodního letiště 

Ostrava-Mošnov, které je druhé největší letiště v ČR a největší regionální letiště 

v zemi.“10 

 

 „M ěsto je rozděleno na 7 částí (Bludovice, Kojetín, Libhošť, Loučka, Nový 

Jičín, Straník, Žilina) a 15 obcí správního obvodu III (Bartošovice, 

Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jeseník nad Odrou, 

Kunín, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, 

Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína).“11 

 

 

 

 

                                                 
9 
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/bilance_poctu_obyvatel_ve_mestech_moravskoslezskeho_kraje_v_ro
ce_2009 
10 http://www.novy-jicin.cz/informace-o-meste/zakladni-udaje-o-obci.html, 28.12.2009 
11 http://www.novy-jicin.cz/zakladni-udaje-samosprava/zakladni-udaje-samosprava.html, 28.12.2009. 
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3.2 Ubytovací zařízení 

 

3.2.1 Ubytovací služby 

 

 Ubytovací služby spočívají v poskytování přechodného ubytování a to zejména 

ve spojení s účastí na cestovním ruchu, ale i při výkonu povolání (služební cesty). 

Umožňují účastníkům přenocovat nebo se přechodně ubytovat mimo místo trvalého 

bydliště a uspokojit své potřeby související s přenocováním nebo přechodným 

ubytováním. [4] 

 

 Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

podle § 2 se „ubytovacím zařízením rozumí stavba ubytovacího zařízení nebo její část, 

kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není 

bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují 

podle druhu do kategorií; 

 

1) hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené 

pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených; 

2) motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, 

vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených  

pro motoristy; 

3) penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty,  

s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími 

službami srovnatelnými s hotelem; 

4) ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, 

internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování.“12 

 

3.2.2 Klasifikace ubytovacích zařízení 

 

 Hotelová klasifikace ubytovacích zařízení vznikla na základě Usnesení vlády  

ze dne 17. 7. 1999 za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České centrály 

                                                 
12 http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb06501, 29.12.2009. 
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cestovního ruchu. Tato oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení  

České republiky kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel vznikla za účelem zajistit 

a deklarovat kvalitu a úroveň vybavení ubytovacích zařízení podle kategorií a tříd; 

učinit tak tuto službu přehlednou, jak z pohledu hosta, tak i z pohledu podnikatelů 

samotných. Měla nastavit jasné parametry pro zajištění spravedlivého tržního prostředí. 

V současné době je toto osvědčení dobrovolné a pro spotřebitele je zárukou zachování 

úrovně a kvality vybavení ubytovacích zařízení a poskytování služeb odpovídajících 

dané kategorii a třídě. 

 

 Udělování a obnovování Certifikátů a Klasifikačních znaků provádí HO.RE.KA 

ČR (Sdružení podnikatelů v pohostinství a CR), NFHR ČR (Národní federace hotelů  

a restaurací) a UNIHOST (Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích  

a ubytovacích službách). Klasifikační znaky se udělují na 4leté období a obsahují 

příslušné letopočty, logo agentury ČCCR (Česká centrála cestovního ruchu), kategorii  

a třídu, přičemž na Certifikátu jsou navíc jména a loga všech 3 profesních svazů, 

podpisy představitelů, logo ministerstva pro místní rozvoj, obchodní jméno, název 

ubytovacího zařízení a místo, ve kterém se nachází. Certifikát a Klasifikační znak není 

majetkem žadatele, ale jsou žadateli pronajímány po dobu platnosti jejich udělení. [4] 

 

 Po splnění všech stanovených kritérií pro danou třídu jsou ubytovací zařízení 

rozdělována do klasifikačních tříd: 

 

*  Tourist 

**  Economy 

***  Standard (klasik) 

****  First Class 

***** Luxury 13 

 

                                                 
13 Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení 2010-2012 (metodika+požadavky) (1.19 MB), pdf, 29. 12. 
2009 
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3.2.3 Ubytovací zařízení Nového Jičína 

 

� Hotel, hostel 

1) Hotel Kalač *** se nachází v klidné části centra města několik minut  

od náměstí a ostatních historických památek. Kapacita 150 osob. Hotelové 

služby: restaurace, parkoviště přímo u hotelu, garáže, výtah, bezbariérový 

přístup, telefax, možnost platby kred. kartami, internetové připojení zdarma, 

prádelna, možnost pořádání společenských akcí, firemních školení a rodinných 

oslav, masáže, lymfodrenáž, laser, kosmetické studio, kadeřnictví, manikůra, 

pedikůra, nehtová modeláž, samoopalovací nástřík a další. Cena se pohybuje  

od 750,- Kč do 1300,- Kč podle druhu pokoje (2-, 3- lůžkový pokoj, malé, velké 

apartmá). [16] 

 

2) Hotel Praha je umístěn v jádru města. Nabízí ubytování ve 12-ti dvoulůžkových 

pokojích a 11 apartmánech. Většina pokojů je vybavena sociálním zařízením, 

rádiem, TV, telefonem s přímou volbou a apartmány minibarem. Cena pokojů  

se pohybuje od 710,- Kč do 1070,- Kč včetně snídaně. Možnost rodinných oslav, 

firemních prezentací, večírků i banketů. Vlastní parkoviště. [17] 

 

3)  Rusty's Hotel & Restaurant se nachází přímo v centru, vedle vlakového  

a autobusového nádraží. Nabízí 1-, 2-, 3-, 4-lůžkové pokoje, možné ubytování  

se psem, parkování. Pokoje jsou vybaveny hygienickým zařízením, TV, 

ledničkou, telefonem, minibarem, satelitem. Hotelové služby: směnárna, platba 

Obr. 3.2.2.3 Klasifikační znak pro kategorii Luxury ***** 

Zdroj: http://www.ahrcr.cz/novinky-v-oblasti-certifikace/hotelove-hvezdicky-v-novem/, 25.2. 2010 
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všemi kartami, parkoviště, venkovní posezení. Možnost společenských akcí  

a rodinných oslav. Cena: 850,- až 1500,- Kč/osobu. [18] 

 

� Penzion 

1)  Penzion a kavárna U Dubu – nachází se nedaleko centra města, kapacita 

ubytování 19 lůžek. Příjemně a účelně zařízené jedno, dvou a třílůžkové pokoje 

s vlastním sociálním zařízením, lednicí, televizí se satelitním příjmem 

televizních programů. Parkování automobilů zajištěno přímo u penzionu.  

V přízemí se nachází nekuřácká kavárna v přímořském stylu. Cena  

od 350 Kč/noc do 1390 Kč/noc podle druhu a obsazení pokoje. [19] 

 

2) Penzion bar SEBA - Klub Johnnie Walker – nachází se asi 10 minut od centra 

města. Nabízí ubytování v apartmánu, jednom dvoulůžkovém a dvou 

jednolůžkových pokojích. Součástí apartmánu je ložnice, pracovna a koupelna.  

 Cena  se pohybuje od 700 Kč/noc. [20] 

 

3) Penzion Bocheta - penzion je nově postavená bezbariérová budova. Svým 

hostům nabízí ubytování ve 4 dvoulůžkových pokojích a 1 apartmánu. Ve všech 

pokojích je zabudovaná přistýlka, v apartmánu rozkládací pohovka. Všechny 

pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a LCD televizí se satelitním 

příjmem, ledničkou. Ve všech prostorách je k dispozici zdarma připojení  

k internetu přes Wifi. K penzionu také patří uzavřené parkoviště  

pro 5 automobilů. Ceny od 550 Kč/osobu do 1400 Kč/osobu za apartmán. [21] 

 

4) Penzion Lamberk – nabízí ubytování ve 4 dvoulůžkových pokojích  

a 1 apartmánu. Vybavení: LCD televizor, satelit, sprcha, WC, lednice, telefon, 

Wi - Fi internet. Možnost pořádání rodinných oslav, rautů, svatby, pohřbů, 

firemních akcí, předváděcích akcí a dalších akcí. Cena od 690,- Kč  

do 1050,- Kč/osobu. [22] 

 

5) Penzion na Skalkách - penzion se nachází 2 km od centra, vedle areálu letního 

amfiteátru. Nabízí ubytování v penzionu a v chatové osadě. K dispozici je zde 

jídelna, salónek, bar a veranda. Ubytování v 1- a 2-lůžkových pokojích 
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s možností přistýlky. Cena: 590,- Kč/1-lůžkový pokoj, 890,- Kč/2-lůžkový 

pokoj, přistýlka 350,- Kč. [23] 

 

6) Penzion u Holubů - je umístěn v centru města Nový Jičín, v historií 

prostoupené Kostelní ulici. Ubytování v jedno, dvou a tří lůžkových pokojích. 

Na každém pokoji je televize a satelit. Vícelůžkové pokoje mají vlastní WC  

a koupelnu. Pokoje jsou vybaveny starožitným a dobovým nábytkem a obrazy. 

Cena 350,-Kč/noc (koupelna a WC na chodbě, mimo pokoj) nebo 480,- Kč/noc 

(koupelna a WC přímo v pokoji). [24] 

 

7) Penzion u Zvonu - nachází se v centru města, nabízí 6 jednolůžkových pokojů,  

4 dvoulůžkové pokoje a apartmá. Všechny pokoje jsou vybaveny WC, 

koupelnou se sprchovacím koutem, TV + SAT, telefonem s možností připojení 

na internet. Hlídané parkoviště, platba všemi kreditními kartami, možnost 

soukromých akcí a oslav (do 20 osob), bezbariérový přístup. Kapacita penzionu 

je 16 lůžek. Cena od 980,- Kč do 1860,- Kč podle výběru pokoje (cena zahrnuje 

snídani). [25] 

 

8) Restaurace a penzion krytý bazén – nabízí 6 dvoulůžkových pokojů s TV, 

sociálním zařízením a terasou nebo 1 dvanáctilůžkový pokoj s TV, sociálním 

zařízením a terasou. Vhodný pro víkendové relaxační pobyty - manikůra, 

masáže, solárium. Cena od 150,- Kč. [26] 

 

9) „Hostinec“ Šatlava - nabízí 1- a 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky a jedno 

apartmá. Ubytování je možné i se psem, děti do 12 let mají ubytování zdarma.  

Každý pokoj je stylově zařízen a vybaven hygienickým zařízením, telefonem, 

barevnou televizí a internetem. Cena ubytování za lůžko včetně snídaně  

od 550,- Kč až 750,- Kč. [27] 

 

� Chaty, chalupy 

1)  Lyžařská chata na Svinci - chata Svinec leží asi 4 km od  města Nový Jičín. 

Nabízí ubytování hotelového typu s celkovou kapacitou 40 lůžek. Je vhodná  

k pořádání lyžařských kurzů, výletů pro školy a sportovních soustředění, oslav, 
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svateb či firemních školení. Kapacita 40 lůžek. Cena se pohybuje kolem  

300,- Kč/osobu podle výběru pokoje a počtu nocí. [28] 

 

� Ubytovna nebo jiné ubytovací zařízení 

1) Hermelín ranč - nachází se na předměstí Nového Jičína. Ubytování v jedno  

až čtyřlůžkových pokojích. Je zde možnost jízdárenského výcviku - parkur, 

drezúra, military, western, vození dětí na ponících a mustanzích, letní 10ti denní 

pobyty pro děti, hippoterapie, víkendové pobyty, jezdecké kroužky, ale také 

program pro školní výlety a exkurze. [29] 

 

2) Turistická ubytovna „Na Lesní“  ** – kapacita turistické ubytovny celkem  

46 osob. Nabízí 2- lůžkové, 3- lůžkové a 4- lůžkové. V mezipatře  

je k dispozici PC pro získávání informací z internetu, případně stahování pošty.  

Na každém podlaží TV, jídelna, kuchyň s lednicí s mrazákem, varnou konvicí, 

varnou deskou a mikrovlnnou troubou Na zahradě Ruské zahradní závěsné 

kuželky a pro děti pískoviště. Vlastní parkoviště pro automobily. Možnost 

zapůjčení jízdních kol. Cena podle počtu nocí kolem 300,- Kč/lůžko. [30] 

 

3) Ubytovna DOZZ – ubytovna nabízí ubytování vhodné pro pracovníky, firmy, 

pro studenty, studentky, pro turisty. Ubytování v 1 až 5-ti lůžkových  pokojích. 

Lednice na pokoji. TV a kuchyně společná na patře. Cena za noc od 99, -Kč. 

[31] 

 

4) Ubytovna GÓL - nabízí 3 - 6-ti lůžkové pokoje se společným soc. zařízením,  

2 nadstandardní 2- lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV  

a možností přistýlky. Rozsáhlé možnosti pro sportovní využití volného času. 

Cena od 180,- Kč/noc. [32] 

 

5) Ubytovna SŠ přírodovědné a zemědělské - ubytovna je ve školském areálu,  

z toho vyplývají určitá omezení. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, sociální 

zařízení společné na patře, celkem 25 - 30 míst. Cena: 150,-Kč / noc. [33] 
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6) Penzion na Skalkách – ubytování v chatkách - 8 čtyřlůžkových chat  

s možností přistýlky. Každá chatka je vybavena terasou, vařičem, základním 

kuchyňským náčiním, WC a sprchy společné, venkovní gril. Kapacita celkem  

48 osob. Cena za lůžko 140,- Kč/noc, přistýlka 120,- Kč/noc. [23] 

 

� Ubytování v soukromí 

1)  Pronájem pokojů u Hrušky - ubytování ve 2 a 4 lůžkových pokojích 

s vybavenou kuchyní, se společným sociálním zařízením, pokoje vybaveny TV. 

Součástí ubytování je venkovní posezení s grilem. Cena za lůžko Kč 150,- [34] 

 

 

3.3 Stravovací zařízení 

 

3.3.1 Stravovací služby 

 

 Významem stravovacích služeb je uspokojování základní potřeby člověka  

a to potřeby výživy. Je zde možnost nasycení, ale také seznámení se s gastronomickými 

zvyklostmi dané lokality nebo země (specifika národních kuchyní). Mohou 

představovat také motiv k návštěvě, při příležitosti mysliveckých hodů, zabíjaček, 

výrobny sýrů apod. 

 

 Hostinská zařízení (provozovny) se dělí podle druhu do kategorií a zařazují  

se do nich podle převažujícího charakteru jejich činnosti. V současné době neexistuje 

jednotná klasifikace stravovacích zařízení, která by byla závazná pro všechny 

podnikatelské subjekty. Každý podnikatel se zařadí do některé kategorie sám  

dle vlastního uvážení. Základní rozdělení hostinských zařízení restauračního typu podle 

statistické metodiky je následující: 

 

1) Restaurace – dominantní je prodej pokrmů s možností zakoupení nápojů  

a možnost různých forem společenské zábavy. Patří zde restaurace, pohostinství, 

motoresty, samoobslužné jídelny, bufety, rychlá občerstvení, bistro, kiosek, 

železniční jídelní vozy. 
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2) Bary – dominuje prodej nápojů s možností různých forem zábavy. Možný 

prodej výrobků studené kuchyně, cukrářských výrobků nebo minutkových jídel. 

Patří zde bary, pizzerie, noční kluby, varieté, dancing, pivnice, hostince, 

vinárny, kavárny, čajovny atd. 

3) Kantýny a cateringové služby – prodej pokrmů a nápojů za upravené ceny 

zejména v závodních a školních jídelnách, menzách apod. Dále se jedná  

o výrobu a přípravu pokrmů v centrálních výrobnách a jejich dodávek  

na individuální objednávku. [4] 

 

3.3.2 Stravovací zařízení Nového Jičína 

 

 V Novém Jičíně je evidováno celkem 64 stravovacích zařízení. Pro velkou 

rozsáhlost zde budu zmiňovat ty, jež se nacházejí přímo na Masarykově náměstí  

nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

 

� Restaurace 

1)  Mexická restaurace Chiquito – kapacita 60 míst. Restaurace má stylový 

interiér, možnost zde pořádat menší rodinné oslavy nebo večírky. 

 

2) Hotel Praha - Kapacita 110 – 130 míst. Café restaurant, Letní zahrádka, Coctail 

bar, catering. Možnost pořádání různých akcí. 

 

3) Restaurace Laudon – kapacita 30 osob, venkovní zahrádka 35 míst. 

 

4) Restaurace u Rytíře – restaurace ve středověkém stylu. 

 

5) Restaurace Steak House - speciality z grilu, ryb a jiných masitých pokrmů. 

 

6) Ristorante Art Café – letní zahrádka pro 8 osob, nekuřácký salonek.  

 

7) Pizzerie Casablanca  

 

8)  Pizzerie Medúza – specialita podniku – pštrosí maso. 
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9)  Pizzerie Nano  

 

10) Bufet „u Marušky“  - prodej párku v rohlíku. 

 

11) Asijské bistro – asijské speciality. 

 

12) Občerstvení u Kocourků – nabídka hotových jídel a salátů. [35] 

 

� Bary 

1)  Le Café Fleurs – nekuřácké zařízení, dětský koutek. 

 

2) Cukrárna Sauro 

 

3) Čajovna ARCHA – prodej sypaných čajů z celého světa. 

 

4)  Vinárna 7. nebe 

 

5)  Kovář & syn - vína České republiky a ostatních vinařských regionů celého 

světa, vína speciální a archivní, poradenské služby. 

 

6) Sport bar - herna - NON – STOP bar, kapacita cca 150 míst. Výherní 

automaty, elektronické kostky, sázková kancelář, jukebox, zábavní technika, 

kulečník, billiard, velkoplošná projekce. 

 

7)  Havran bar 

 

8) Music club Koruna - nový hudební club otevřený v květnu 2008. 

Videodiscotéka založena na rozmanité hudební produkci s důrazem na hity  

80-tých a 90-tých let. 

 

9) MH Disco – taneční bar [35] 
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� Kantýny a cateringové služby 

1) Jídelna Apetit - pro rychlé občerstvení je v jídelně zřízeno kantýnské 

stravování, které umožňuje občerstvení v průběhu celé pracovní doby. Apetit  

má svou vlastní cukrářskou a pekařskou výrobu. Zajišťují svatby, hostiny, 

rodinné a podnikové akce. [35] 
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4 Metodika shromažďování dat 

 
Na území Nového Jičína se celkem vyskytuje 85 ubytovacích a stravovacích 

zařízení.  

 

 Při výběru objektu jsem zvolila nepravděpodobnostní výběr, soubor vhodného 

úsudku, tzn. výběr členů podle dostupnosti potřebných informací. Konkrétní zařízení 

byla zvolena podle vlastního výběru na základě osobního názoru. Předmětem srovnání 

jsem určila Rusty´s Hotel & Restaurant a Hotel Praha.   

 

Každé zařízení je jiné, ale zároveň mají mnoho společného. Oba podniky 

nabízejí ubytovací a stravovací služby a další služby s tím spojené. V nabídce 

ubytovacích a stravovacích zařízení v Novém Jičíně se však odlišují od ostatních 

podniků. Hotel Praha historickou hodnotou budovy, ve které se nachází a Hotel Rusty´s 

svým zaměřením na sport a to zejména lední hokej.  

 
 
4.1 Marketingový výzkum 

 

 Při marketingovém výzkumu jsem využívala především sekundární informace, 

což jsou takové informace, které byly shromážděny k jiným účelům a jsou nadále 

dostupné. Informace jsem získávala především z externích zdrojů, jako byly internetové 

stránky a propagační materiály vydávané samotnými podniky. Aby bylo možné provést 

marketingový výzkum, shromažďovala jsem také primární informace. Tyto informace 

jsem získávala opakovanými návštěvami zvoleného podniku.  

 

4.1.1 Marketingový mix 

 

Na základě marketingového mixu „4P“ (product, price, place, promotion) 

provedeného u zvolených zařízení jsem provedla srovnání v rámci jednotlivých prvků. 

Na závěr jsem se snažila navrhnout nějaká možná řešení.  

 

U produktu jsem srovnávala veškerou nabídku poskytovaných služeb, včetně 

služeb k nim doprovodných. V ubytovací části jsem sledovala počet pokojů, rozdělení 
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do kategorií, vybavení a služby recepce. U stravovací části jsem srovnávala kapacitu 

restaurace, pestrost a šíři pokrmů a nápojů. Popřípadě možnost využití prostor 

restaurace ke společenským a zábavným účelům.  

 

V oblasti ceny jsem analyzovala cenu ubytování, cenu pokrmů z jídelního lístku 

nebo poledního menu. Srovnání cen za ubytování je komplikovanější. Nelze je přesně 

srovnat z důvodu odlišnosti vybavení pokojů a různosti stanovení ceny. Některé 

podniky stanovují ceny za osobu a počet ubytovacích nocí, jiné stanovují cenu za pokoj, 

bez ohledu na to, zda je pokoj plně obsazen či nikoli. 

 

U prvku místo jsem si všímala především strategického umístění podniku 

v rámci města, exteriéru a interiéru, který je z hlediska hodnocení zařízení poměrně 

významný. Součástí konkurenceschopnosti podniku jsou také jeho zaměstnanci,  

kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem a reprezentují daný objekt.  

 

V posledním prvku jsem se zaměřila především na styk s veřejností a to, jakým 

způsobem se snaží reprezentovat. Srovnávala jsem internetové stránky, po stránce 

vizuální i praktické. Zjišťovala jsem také, čím se snaží podporovat poptávku po svých 

službách, zda nabízejí množstevní nebo věrnostní slevy apod.  

 
 
4.1.2 Poziční mapa 

 

 Ke znázornění pozice daných objektů na trhu jsem využila poziční mapu. Mapu 

jsem sestavila na základně cenového indexu a indexu spokojenosti. Zaznačením indexů 

do grafu se vytvořila poziční mapa, znázorňující konkurenční postavení hodnocených 

podniků v rámci konkurenčních podniků.  

 

 Cenový index byl sestaven z průměrné ceny denního menu. Podle vzorce: 
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Index spokojenosti byl sestaven podle vlastních zkušeností, názoru a spokojenosti.  

Při opakovaných návštěvách v daných podnicích jsem hodnotila rychlost obsluhy, 

kvalitu jídla (chuť, teplota, vzhled), ochotu personálu a prostředí (interiér a celkový 

pocit z návštěvy). Hodnocení jednotlivých kritérií bylo podle předem stanovené 

stupnice od 1 – 5, kdy 1 je nespokojenost a 5 – úplná spokojenost. Konečný index 

spokojenosti jsem určila podle vzorce: 
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5 Analýza dat a doporučení 

 

5.1 Komparace dle marketingového mixu 

 

5.1.1 Rusty's hotel & restaurant 

 

 Rusty´s Hotel & Restaurant se nachází 5 minut od historického centra města  

na ulici K. Schwarze 13. Majitelem je hráč kanadského clubu Columbus Blue Jackets 

Rostislav Klesla. Restaurace a Pizzerie Rusty´s, která patří k Rusty´s hotelu se nachází 

v prostorách zimního stadionu nedaleko od centra města. 

  

Produkt 

 Hotel Rusty´s patří k nejmodernějším hotelům na území města, který nabízí 

příjemné ubytování. Komplex zahrnuje 15 standardních dvoulůžkových pokojů,  

dvě nadstandardní apartmá a rodinné apartmá. Pro ubytované hosty nabízí možnost 

stravování formou polopenze či plné penze. K snídani jsou vždy připraveny bohaté 

švédské stoly popřípadě individuální výběr snídaní. Šéfkuchař je znalec jak tradiční 

české, tak i světové kuchyně a jeho speciality jsou vyhlášeny v širokém okolí.  

Rusty's hotel & restaurant nabízí také možnost běžného stravování. Kapacita 90 míst  

je rozložená do třech banketek.  

 Ubytování nabízeno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Náročnějším 

klientům jsou k dispozici luxusní apartmány. K standardnímu vybavení patří možnost 

přistýlky, TV se satelitem, vlastní sociální zařízení, sprchový kout, lednička a telefon  

s přímou volbou.  V pokojích nadstandard dále rozkládací sedací souprava, pracovní 

stůl, rádio, vířivá vana s vodní masáží, minibar a trezor. 

 Mezi nabízené služby kromě ubytování a stravování patří denní menu a rozvoz 

jídel po Novém Jičíně zdarma každý den od 10:00 do 22:00 hodin. V pátek a v sobotu 

až do 23:00 hodin. V hotelu je možné platit hotově, platební kartou nebo stravenkami. 

 

 Na jídelním lístku najdeme předkrmy, polévky, saláty. Jako hlavní chod  

si můžeme vybrat mezi drůbežím, vepřovým, hovězím masem, zvěřinou nebo rybami. 
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V nabídce jsou také těstoviny, dětská a bezmasá jídla. Dále pochutiny k pivu, přílohy  

a dezerty.  

 

 Nápojový lístek nabízí destiláty, whisky, bourbony, cognacy, brandy, likéry, 

aperitivy, sekty, bílá a červená vína, nealkoholické nápoje, teplé nápoje, čepovaná piva 

různých značek, láhvová piva, pochutiny a cigarety. 

 

 Kromě restauračního stravování je možno si vybrat ze 3 menu. Menu  

je zveřejněno vždy dopředu na webových stránkách restaurace a po registraci je týdenní 

menu rozesíláno do hostovy e-mailové schránky. 

 

Cena 

 Cena za ubytování se liší podle výběru pokoje a počtu ubytovaných osob. Cena 

za ubytování na jednu noc se pohybuje od 850,- Kč za standardní pokoj do 1500,- Kč 

za nadstandardní pokoj za ubytovanou osobu. Možné také zajistit přistýlku za 350,- Kč. 

Pobyt psa je za poplatek 180,- Kč. 

 

 V ceně ubytování je zahrnuta snídaně a parkovné. Všechny ceny jsou uvedeny 

včetně DPH. Ceny jsou v ceníku uvedeny jak v české měně, tak také v eurech.  

 Pronájem salónku a banketek v restauraci se účtujeme pouze v případě,  

že se jedná o komerční využití. Akce typu rodinné oslavy, večírky aj., kdy je součástí 

pohoštění hlavní jídlo, se neúčtuje žádný poplatek za uzavření místnosti. V jiných 

případech se cena pronájmu na 1 hodinu pohybuje od 200,- do 700,- Kč podle druhu 

vybraného salónku. 

 Cena denního menu záleží dle výběru. Možnost výběru ze dvou polévek  

a tří jídel. Cena menu se pohybuje v rozmezí 65,- Kč až 80,- Kč. Kompletní ceník  

viz příloha 1. 

  

Místo 

 Exteriér: při pohledu na čelní stranu budovy zaujme vyobrazení dvou hokejistů. 

Ti symbolizují úspěšnou hokejovou kariéru majitele tohoto hotelu, profesionálního 

hráče NHL a  novojičínského rodáka Rostislava Klesly. Viz příloha 3. 
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 Hotel má strategickou polohu. Nachází se v přímé blízkosti vlakového  

a autobusového nádraží. A do historického centra je to asi 5 minut.  

 

 Parkovat lze přímo před hotelem nebo na uzamykatelném osvětleném parkovišti, 

které je monitorováno dvěma kamerami 24 hodin denně. Kapacita parkoviště  

je 12 osobních automobilů. 

 

 Interiér: v hokejovém duchu je laděn „Rustyho salónek“. Zde vystavené trofeje, 

fotografie, dresy klubů NHL a jiné suvenýry přispívají k příjemné atmosféře salónku. 

K příjemnému posezení přispěje mořské akvárium a kvalitní moravská vinotéka 

v banketce. Viz příloha 3. 

 

 Největší místností hotelu je do zelena laděná restaurace s kapacitou 50 míst  

s tanečním parketem. Protože je vybavena vysoce kvalitním odvětrávacím systémem, 

 je zde možné kouřit. Je plně klimatizovaná. Bar je zásoben širokým výběrem 

alkoholických i nealkoholických nápojů. Tato část je obzvlášť vhodná k pořádání 

větších rodinných oslav, svatebních hostin a jiných akcí spojených s taneční zábavou. 

Výbornou kuchyni hotelu Rusty´s si můžete vychutnat také v nekuřácké banketce  

s kapacitou 30 míst. Je rovněž vhodná pro pořádání společenských akcí, rodinných 

oslav, obchodních jednání či školení, protože ji lze nerušeně oddělit od ostatních hostů. 

Také tato místnost je plně klimatizovaná. Viz příloha 3.  

 

 K hotelu patří také Restaurace a Pizzerie Rusty´s, která se nachází v prostorách 

zimního stadionu na ulici Divadelní 18. Z restaurace je unikátní výhled na hrací plochu, 

celý restaurační komplex je vyzdoben trofejemi, fotografiemi a upomínkovými 

předměty hráče Rostislava Klesly. Pizzerie je kompletně bezbariérová s celkovou 

plochou 400m2, zařízení je rozděleno do tří restauračních částí. První část slouží jako 

tzv. fastfood, který vám nabídne široký výběr z pizz, salátů či zákusků. Druhou částí  

je barové posezení s možností sledovat sportovní utkání na velkých plazmových 

televizorech. Třetí a zároveň největší částí restauračního komplexu je místnost  

o kapacitě 90 míst, která je vhodná pro klidné posezení, pořádání rodinných oslav  

či firemních prezentací. Tuto část je možno oddělit pomocí pojízdné stěny, která vám 

poskytne soukromí a klid při vaší návštěvě. Maximální komfort zde dotváří Wi-fi 

internet zdarma a také kvalitní ozvučovací technika 
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 Personál: hlavní filozofií značky Rusty´s jsou kompletní služby pro hosty. 

Důraz je kladen na personál. Zaměstnanci recepce v ubytovací části musí ovládat 

minimálně dva světové jazyky (angličtinu a němčinu), hotel je navíc vybaven nonstop 

recepcí.  

 

 Otevřená kuchyň, je další vizitkou a zárukou kvality. Profesionální kuchař přímo 

před zraky hostů připraví domácí i světovou kuchyni. 

   

Marketingová komunikace 

 Public relation: Rusty´s je jedním z 18 stříbrných sponzorů HC Gedos 

Nový Jičín. Tento hokejový klub má již 60-ti letou tradici a nastupuje ve třetí nejvyšší 

soutěži – 2. lize.  

 

 Internetová komunikace: internetové stránky hotelu Rusty´s na adrese 

http://www.hotelrustys.cz/index2.php, jsou na počátku rozděleny na dvě sekce  

a to Hotel & Restaurant Rusty´s a Restaurant & Pizzerie Rusty´s. Stránky lze zobrazit 

v českém, anglickém nebo německém jazyce. Na těchto stránkách si lze prohlédnout 

interiér z fotografií nebo z videa. Je zde také jídelní a nápojový lístek, kontakty a další 

informace jako ceník služeb nebo pořádané akce. Rezervace ubytování je možno 

provést telefonicky, faxem nebo zaslat na e-mail rezervace@hotelrustys.cz, případně 

použít on-line rezervační formulář, který je k dispozici. Přijetí rezervace je obratem 

potvrzeno.  

 

 Podpora prodeje: nabídka zvýhodnění objednávky. Ke každým 2 ks jakéhokoliv 

druhu pizzy zdarma 0,5 l PET kofoly originál. A při objednání 4 ks pizzy, zákazník 

zdarma dostane 1 ks pizzy Cardinale.  

 

 Je zajišťován rozvoz jídel a pizzy. V Novém Jičíně je rozvoz zcela zdarma, 

mimo město Nový Jičín jsou účtovány 2,- Kč/km.  

 

 Poskytování víkendové slevy 10% na ubytování od pátku do neděle  

nebo při ubytování na 5 a více nocí. 
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 Mezi propagační materiál patří letáčky, které slouží zároveň jako jídelní lístek  

a obsahuje celý sortiment nabízených pizz. Viz příloha 4. Na recepci jsou k dispozici 

navštívenky, které obsahují základní informace (adresu, otevírací dobu, telefonní  

a internetové kontakty). [18] 

 

5.1.2 Hotel Praha 

 

 Hotel Praha se nachází v klidné zóně městské památkové rezervace na ulici 

Lidická 6. Hotel Praha spolupracuje se střední školou hotelnictví a turismu z Frenštátu 

pod Radhoštěm. Studenti této školy v oborech hotelnictví, gastronomie, kuchař – číšník, 

cukrář a v nadstavbovém studiu společné stravování zde pracují v rámci odborné praxe. 

Prostředí hotelu odpovídá historickému vzhledu budovy hotelu.  

 

Produkt 

 Hotel Praha nabízí ubytování a stravování v historické budově  

v 10-ti apartmánech a 14-ti dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky. Většina 

pokojů je vybavena vlastním sociálním zařízením, TV se satelitním příjmem  

a telefonem s možností přímé volby. Apartmány jsou navíc vybaveny minibary. V ceně 

ubytování je zahrnuta snídaně. 

 

 V Hotelu Praha se také nachází stylová restaurace. Kapacita restaurace  

je 110 – 130 míst. K dispozici extra salónek pro 20-26 osob a nekuřácký salónek.  

Na jídelním lístku lze najít nabídku studených pokrmů, polévek, teplých pokrmů, ryb. 

Pokrmy z drůbežího, hovězího a vepřového masa. Pro vegetariány bezmasé pokrmy  

a jídla pro děti. Nechybí také široká nabídka příloh, salátů, kompotů, dezertů  

a zmrzliny.  

 

 Nápojový lístek nabízí široké spektrum aperitivů, sektů, bílých a červených 

kvalitních zahraničních vín. Dále destiláty, likéry, bourbony, brandy a skotskou  

nebo irskou whisky. Nechybí nealkoholické nápoje, piva, káva, čaje, horké a studené 

nápoje. V nabídce jsou také cigarety a doutníky. Součástí hotelu Praha je Coctail bar, 

který je oblíbený především pro svou širokou nabídku alkoholických i nealkoholických 

míchaných nápojů s možností sledování sportovních přenosů 
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 V době od 10:30 do 15:00h denní menu. Výběr ze 4 možností, ke každému  

je nápoj v ceně.  

 

 V období od května do října funguje v klidném prostředí pěší zóny s vyhlídkou 

na Žerotínský zámek letní zahrádka s kapacitou 40 míst.  

 

 Stále častěji je také zájem o služby „mimo dům“. Proto Hotel Praha nabízí 

cateringové služby. Mezi jejich spokojené klienty patří Medicentrum Nový Jičín, 

Cihelna Kunín, Renault Nový Jičín a další. V prostorách Hotelu možno pořádat různé, 

ať už soukromí či komerční  společenské oslavy a akce. Za služby lze platit hotově, 

bezhotovostně nebo stravenkami.  

 

Cena 

 Ubytování zajištěno v 10-ti apartmánech a 14-ti dvoulůžkových pokojích, 

v některých s možností přistýlky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH.  

U pokojů bez vlastního WC je sociální zařízení společné na chodbě. Podle přání možné 

si vybrat pokoj s vanou, sprchou nebo s manželskou postelí.  

 

 Výše ceny za osobu/noc se liší podle výběru pokoje a podávání snídaně. Cena  

za nejlevnější pokoj bez koupelny je 200,- Kč/osobu. Cena za nadstandardní apartmá 

s vanou pro 1 osobu je 990,- Kč na jednu noc. Cena přistýlky je 300,- Kč. Cena 

pronájmu salónku se pohybuje od 150,- Kč – 200,- Kč za hodinu podle velikosti 

salónku.  

 

 Cena poledního menu v závislosti na výběru jednotlivého pokrmu se pohybuje 

od 55,- Kč do 70,- Kč. Kompletní ceník viz příloha 2. 

 

Místo 

 Exteriér: Jedná se o mohutný patrový dům z roku 1899 s bohatě plasticky 

členěnou nebarokní fasádou. Ústředním prostorem objektu je hlavní sál kavárny 

s bohatou minulostí. Tehdejší kavárna „Heinrichshof“ patřila mezi ty nejlepší  

a nejvybranější. Říkalo se o ní: „Vídeňská kavárna s vídeňským životem“. Kavárník 

Heinrich Hohl v Novém Jičíně vybudoval podnik, který neměl v dalekém okolí obdoby. 

[32] Viz příloha 5. 
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 Hotel a kavárna Praha se nacházejí v centru městské památkové rezervace. 

V blízkosti se nachází Beskydské divadlo, kino Květen, Žerotínský zámek  

nebo muzeum Novojičínska. Na vlakové a autobusové nádraží je to odsud asi 5 minut. 

 

 Zákazníci můžou parkovat na několika vyhrazených místech vedle hotelu  

nebo na nedalekém městském parkovišti. Hotel je bezbariérově přístupný.  

 

 Interiér: kompletní interiér je zachován v původním historickém duchu.  

Na zdech visí dva rozměrné pastorální obrazy a stropy jsou zdobeny zlatem. Interiér 

zaujme svou elegancí a noblesou. K příjemnému posezení také přispívá výhled z oken 

na Žerotínský zámek a přilehlou ulici. Ke standardu také patří připojení internetu  

přes Wi-Fi. Viz příloha 4.  

 

 Jednotlivé části lze uzavřít. Restaurace má kapacitu 50 osob, bar 35 osob.  

Pro uzavřenou společnost je vhodný nekuřácký salónek v patře pro 20-26 osob.  

 

 Personál: jídla připravují a hosty obsluhují žáci a studenti střední školy 

hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm (SŠHG) pod vedením učitelů 

odborného výcviku. Konají se zde také akce v rámci odborné praxe studentů  

nebo u příležitosti ukončování studia na této spolupracující škole. Studenti jsou  

pod neustálým dozorem, takže jsou poskytovány naprosto profesionální služby všem 

hostům.   

 

Marketingová komunikace 

 Public relation: vztah s veřejností zde souvisí s již výše zmiňovaným výcvikem 

studentů na SŠHG ve Frenštátě pod Radhoštěm.  

 

 Internetová komunikace: po zadání internetové adresy http://www.prahahotel.cz, 

se objeví úvodní stránka s dalšími odkazy na ubytování, gastronomii, jídelní lístek, 

kontakty a tour, kde jsou k dispozici rady a tipy na návštěvu historických památek 

Nového Jičína s jejich krátkým popisem. V úvodu jsou také ikony na zobrazení stránek 

kromě českého jazyka také v anglickém, německém nebo francouzském.  

Avšak při kliku na ně, se stránky do těchto jazyků nepřeloží.  
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 Přestože internetové stránky obsahují všechny potřebné informace, jsou poněkud 

jednoduché, fádní a né příliš nápadité. Ceník ubytování je poněkud nepřehledný  

a na první pohled nejasný. Uvítala bych větší množství obrázků a informace o historii 

budovy, která základním prvkem prezentace.  

 

 Podpora prodeje: patří zde nabídka dárkových a upomínkových předmětů  

v hotelové recepci. [17] 

 

 

5.2 Shrnutí a doporučení 

 

5.2.1 Produkt 

 

 Obě zařízení nabízejí ubytovací a stravovací služby, polední menu a využití 

jejich prostor ke společenským účelům. Nabídka pokrmů a nápojů je srovnatelná. 

Celková kapacita Hotelu Rusty´s je 180 lídí. A to 90 míst v hotelu a dalších  

90 v Restauraci a pizzerii Rusty´s. Kapacita Hotelu Praha je 160 míst.  

 

 Ubytování nabízí Hotel a Restaurant Rusty´s v nejmodernějších pokojích  

a luxusních apartmánech pro 36 lidí. Hotel Praha poskytuje ubytování pro 48 lidí 

v apartmánech a dvoulůžkových pokojích.  

 

 Produkt Hotelu Praha je zaměřen především pro střední a vyšší klientelu. Hotel 

Rusty´s nabízí kvalitní služby spíše náročnějším klientům, čemuž odpovídá především 

vybavení ubytovací části.  

 

 Možností zvýšení konkurenceschopnosti vůči ostatním podnikům v oblasti  

je rozšíření stávajících služeb. Mimo poskytování základních služeb ubytování  

a stravování, mohou nabízet také další služby. Např. služby spojené s relaxací  

jako masáže, vířivky, sauna, manikúra nebo pedikúra. Oba objekty se nacházejí v centru 

města, čili zákazníci mohou v případě zájmu využít specializovaná zařízení.  

Proto v případě rozšiřování sortimentu služeb by bylo potřeba provést výzkum poptávky 
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Zdroj: vytvořeno autorkou 

po těchto službách a jejich nabídky přímo v hotelové budově. V blízkosti je velké 

množství míst k navštívení, proto možnost zapůjčení automobilu. 
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 Na grafu č. 5.2.1.1 je srovnání možností zařízení. Jedná se o srovnání nabídky 

poledního menu. Kdy v Hotelu Rusty´s si zákazníci mohou vybrat ze tří menu. 

V Hotelu Praha si mohou vybrat z nabídky 4 jídel. Ze srovnání celkové kapacity 

restaurace vyplývá, že hotel a Restaurant Rusty´s nabízí o 20  míst více než Hotel Praha. 

Oproti tomu Hotel Praha nabízí o 12 ubytovacích lůžek více. 

 

5.2.2 Cena 

 

 Cena je jedním z hlavních kritérií zákazníka při výběru vhodného zařízení.  

Výše ceny je ovlivněna řadou činitelů, jedná se o umístění, zařízení ubytovací  

a stravovací jednotky i úroveň poskytovaných služeb.  

 

 Nejdůležitější je, aby zákazník považoval hodnotu zakoupené a spotřebované 

služby za úměrnou ceně, kterou zaplatil. Organizace poskytující služby v cestovním 

ruchu používají různé metody tvorby ceny. Jednorázová spotřeba služby znamená,  

že její cena musí pokrýt kolísání poptávky. V případě, že jsou služby homogenní, cena 

Graf č. 5.2.1.1 Srovnání možností zařízení 
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je vysoce konkurenční. Čím jedinečnější je služba, tím větší je volnost při sestavování 

její ceny.   

 

 Prostředkem jak získat konkurenční výhodu v oblasti ceny jsou jednoznačně 

slevy. Hotel Rusty´s nabízí víkendovou slevu 10% na ubytování od pátku do neděle 

nebo při ubytování na 5 a více nocí a také rozvoz pizzy na území Nového Jičína zcela 

zdarma. Hotel Praha žádné podobné slevy nenabízí. Proto bych doporučila zavést různé 

pobídkové akce typu „happy hours“, sleva při příští návštěvě a různé podobné věrnostní 

odměny a slevy. 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č. 5.2.2.2 nabízí srovnání ceny vybraného pokrmu. Jedná se o pstruha 

s bramborem. Na jídelním lístku Hotelu Rusty´s se jedná o pokrm „Pstruh duhový 

obalený v rybím koření a mouce doplněný bylinkovým máslem, vařený brambor“. 

V tomto zařízení za porci zaplatíme 157,- Kč. Na jídelním lístku Hotelu Praha se jedná  

o „Pstruh pečený na másle s citrónem, vařený brambor“. Zde si stejnou porci můžeme 

vychutnat za 114,- Kč. Obě porce mají hmotnost 450g. Z toho pstruh 250g a příloha 

200g. Rozdíl cen v tomto příkladě je 43 Kč.  
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Graf č. 5.2.2.2 Srovnání ceny vybraného pokrmu 
 

Zdroj: vytvořeno autorkou 
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5.2.3 Místo 

 

 Místo je nepochybně velmi významným aspektem marketingu. Aby bylo možné, 

si dané služby koupit musí být zákazníkům dostupné. V obou případech je využíváno 

přímého distribučního kanálu, tzn., služby jsou poskytovány od producenta přímo  

ke konečnému spotřebiteli. Jednou z výhod je uplatňování nových technologií 

v distribučních systémech. Jde například o elektronické systémy a multimediální 

systémy. Tuto výhodu nabízí hotel Rusty´s, který přímo na svých stránkách nabízí 

formulář rezervace ubytování.  

 

 Obě zařízení mají vlastní image. Hotel Rusty´s je zaměřen hokejovým směrem. 

Hotel Praha se odlišuje historickou významností budovy. Budova je historicky velmi 

cenná a vnitřní výzdoba stropů je jedinečná. Avšak po dlouhou dobu se interiér nijak 

neupravoval ani nemodernizoval.  

 

 Konkurenční výhodu, která se týká distribuce, vidím v tom, že hotel Rusty´s  

má nově otevřený podnik v budově zimního stadionu. Umístění je zvoleno velmi 

strategicky, protože v této části města není v blízkosti žádné takové zařízení a výhled  

na ledovou plochu se bezesporu hodí a podtrhuje celkovou image podniku.  

 

 Podle charakteru zákazníka lze brát jako výhodu nebo nevýhodu Hotelu Praha, 

jeho spolupráci se SŠHG ve Frenštátě pod Radhoštěm. Někteří zákazníci mohou tuto 

podporu mladých studentů brát jako plus, avšak někteří hosté to vidí jako mínus. Nejsou 

spokojeni s profesionalitou obsluhy.  

 

5.2.4 Marketingová komunikace 

 

 V současné době jsou internetové stránky významnou součástí marketingové 

komunikace. Jejich hlavním úkolem je poskytnout základní informace, ale mohou  

také být rozhodující při zákazníkově výběru.  

 Internetové stánky hotelu Rusy´s lze poměrně snadno najít. Po zadání klíčových 

slov „hotel rustys“ do nejčastěji používaného vyhledávače http://www.google.cz,  

bylo vyhledáno hned několik odkazů na toto zařízení. V prohlížeči typu 

http://www.seznam.cz po zadání klíčových slov, lze stránky hotelu najít pouze 
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zprostředkovaně přes stránky ubytovacích systémů, které nabízejí různé typy 

ubytovacích a stravovacích zařízení po celé České republice, jedná se o portály  

např.: http://www.czechiahotels.cz/ubytovani/cz http://www.abc-hotel.cz/cz/, 

/,http://www.lunchtime.cz, a mnoho dalších.  

 

 Dostupnost stránek Hotelu Praha je složitější než u Hotelu Rusty´s.  

Do vyhledávače je nutno zadat minimálně tato čtyři klíčová slova „hotel Praha Nový 

Jičín“. Při zadání méně slov jsou vyhledány hotely v Praze nebo stejnojmenné hotely 

v republice. Stránky hotelu jde také najít přes systémové stránky nabízející ubytování 

typu: http://www.nadovcu.cz/hotel-praha-novy-jicin/, http://www.hotel-praha-novy-

jicin.abc-ubytovani.com/ a další.  

 

Graf č. 5.2.4.3 Návštěvnost internetových stránek 
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 Graf č. 5.2.4.3 zobrazuje návštěvnost internetových stránek podle stránek 

městského informačního centra Nový Jičín. Tento server monitoruje počet zobrazení 

stránek a to jak na serveru MIC Nový Jičín, tak také na ostatních serverech.  

Za sledované období je vybráno období od 16. března 2010 do 26. března 2010. 

V tomto období byly stránky Hotelu Praha zobrazeny 36krát. Stránky Hotelu Rusty´s 

pouze 21krát.  

Zdroj: vytvořeno autorkou 
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 Ke zvýšení návštěvnosti obou podniků by přispěl lepší navigační systém. 

Umístění podniků v rámci města je výhodné. Hotel Praha přímo v centru a Hotel 

Rusty´s necelých 5 minut z náměstí, avšak hned vedle vlakového a autobusového 

nádraží. Za nedostačující považuji navigační systém v rámci příjezdových komunikací 

do města.  

 

5.2.5 Poziční mapa 

 

 „Jedním z významných nástrojů, který umožňuje grafické vyjádření vnímané 

podobnosti či odlišnosti nabídky vůči ostatním, v procesu tržního umístění je poziční 

mapa. Jedná se o nástroj umožňující analýzu struktury trhu (konkurence), identifikaci 

možných cílových trhů (příležitostí), analýzu aktuálního postavení nabídky, zjištění 

konkurenčních výhod a navržení adekvátní strategie umístění. Poziční mapy se sestavují 

pomocí metody faktorové analýza a multi dimenzionálního škálování.“19 

 

 Pro lepší znázornění pozice na trhu mnou sledovaných zařízení jsem  

pro sestavení poziční mapy zvolila dalších 6 podniků, které nabízejí srovnatelné služby 

a jsou pro ně podniky konkurenčními. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 ZAPLETALOVÁ, Šárka, Ing. PH.D. Marketing a marketingové dovednosti I. Tiskárna UNION, 
Ostrava. 2006. 73 s. ISBN 80-86764-46-X. 
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Tab. č. 5.2.5.1 Průměrná cena denního menu 

 

Průměrná cena denního menu 

zařízení MENU 1 MENU 2 MENU 3 MENU 4 ∅∅∅∅ cena 

1. Rusty´s 65 Kč 70 Kč 80 Kč - 71,60 Kč 

2. Hotel Praha 55 Kč 60 Kč 65 Kč 70 Kč 62,50 Kč 

3. Restaurace New  
    Jersey 

79 Kč 83 Kč 83 Kč - 81,67 Kč 

4. Restaurace Steak     
    House 

80 Kč 85 Kč 90 Kč 99 Kč 88,50 Kč 

5. Restaurace Máj 69 Kč 69 Kč 75 Kč - 71,00 Kč 

6. Le Café Fleurs 69 Kč 69 Kč - - 69,00 Kč 

7. „Hostinec“ Šatlava 69 Kč 69 Kč 69 Kč - 69,00 Kč 

8. Mexico Chiquito 69 Kč 69 Kč 69 Kč - 69,00 Kč 

 

Zdroj: vytvořeno autorkou 

  

  

 Tabulka č. 5.2.5.1 ukazuje ceny jednotlivých nabídek poledního menu  

ve vybraných zařízeních. Poslední sloupec udává průměrnou cenu jednoho menu  

ve zvoleném zařízení podle vzorce:   
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Tab. č. 5.2.5.2  Faktor spokojenosti 

 

Faktor spokojenosti 

zařízení rychlost kvalita ochota 
personálu 

prostředí celkový faktor 
spokojenosti 

1. Rusty´s 4 5 5 5 4,75 

2. Hotel Praha 3 4 4 3 3,50 

3. Restaurace New  
    Jersey 

3 5 4 4 4,00 

4. Restaurace Steak  
    House 

4 5 5 4 4,50 

5. Restaurace Máj 4 3 3 3 3,25 

6. Le Café Fleurs 3 5 2 4 3,50 

7. „Hostinec“ Šatlava 4 5 4 5 4,50 

8. Mexico Chiquito 3 4 3 3 3,25 

 

Zdroj: vytvořeno autorkou 

 

 

 Tabulka č. 5.2.5.2 udává celkový faktor spokojenosti. Faktor spokojenosti jsem 

vypočítala podle vzorce:  

 
 
 

 

 

 

 K sestavení poziční mapy je nutné vypočítat cenový index a index spokojenosti. 

Cenový index se vypočítá podle vzorce:  
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Přičemž ∅ cena ve všech zařízeních je 72,78 Kč, podle vzorce:  

 

 

 

 

 

 

Tedy cenový index jednotlivých zařízení je:  

 

1.       2.  

             
 
 
 
3.        4.  

            
 
 
 
5.        6.  

             
 
 
 
7.       8.  

             
 
  
 
 
Dále je potřeba zjistit index spokojenosti, a to podle vzorce:  
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Jestliže, ∅ faktor spokojenosti všech zařízení je 3,91. Zjištěný podle vzorce:  

 

 

 
 

 

Jednotlivé indexy spokojenosti podle výše zmíněného vzorce jsou následující:  

 

 

1.        2.  

               
 
 
 
3.        4.  

             
 
  
 
5.        6. 

              
 
 
 
7.        8.  

             
 
 
 
 

 Vypočítaným údajům jsou přizpůsobeny osy grafu. Osa x představuje index 

spokojenosti. Tento ukazatel se pohybuje v intervalu od 80 - 130, osa je rozdělena  

po desítkách na 6 částí. Vertikální osu tvoří cenový index. Tato osa je rozdělena  

po desítkách na 6 částí, dle intervalu, ve kterém se tento index pohybuje, tzn. v intervalu 

od 80 – 130.  
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 Poziční mapa zobrazuje konkurenceschopnost stravovacích zařízení v oblasti 

nabídky denního menu na základě cenového indexu a indexu spokojenosti. Z této mapy 

vyplývá že, nejvíce sledovaných zařízení se nachází ve III. kvadrantu této mapy. 

Objekty umístěné v tomto kvadrantu nabízejí nižší úroveň služeb oproti zařízením, které 

jsou umístěny v kvadrantu II. Tyto podniky nabízejí své služby za relativně stejně 

vysoké ceny, ale s mnohem větší spokojeností u zákazníků. Hotel & Restaurant Rusty´s  

a „Hostinec“ Šatlava poskytují dobrou kvalitu služeb za tomu odpovídající ceny. 

Zatímco Restaurace Steak House, nacházející se v I. kvadrantu, dodává stejně kvalitní 

služby za ceny mnohem vyšší. IV. kvadrant představuje oblast, kdy je stanovena 

nepřiměřeně vysoká cena ke kvalitě služeb vnímanou zákazníkem.  

 

 Nabídka ubytovacích a stravovacích služeb v Novém Jičíně je přiměřená. 

Nabídka zahrnuje objekty jak pro náročnější hosty, tak také pro ty méně náročné. 

V rámci konkurenčního boje je důležité, aby se podniky zaměřily nejen  

Graf. č. 5.2.1.4 Poziční mapa 
 

Zdroj: vytvořeno autorkou 



 

47 

na cenu, ale také na ostatní faktory, které ovlivňují poptávku. Významným prvkem  

je profesionalita personálu, ochota a znalost nabídky. Také je třeba neustále sledovat 

nové trendy ve vývoji cestovního ruchu a měnící se požadavky zákazníků. K celkové 

spokojenosti také významně přispívá styl interiéru, jeho výzdoba a celková „nálada“ 

podniku. Tak, aby host odcházel s pocitem příjemně stráveného volného času. 
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6 Závěr 

 

 Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu konkurenceschopnosti 

nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení v Novém Jičíně. K tomu, abych svého cíle 

dosáhla, nejprve jsem se zaměřila na konkurenční prostředí a celkovou nabídku v dané 

oblasti. Druhá kapitola pojednává o konkurenčních silách působících na trhu, vytváření 

vhodných konkurenčních strategií a významu marketingu v oblasti služeb.  

Při zpracovávání teoretické části své bakalářské práce jsem vycházela především 

z literatury. Nejvíce mi pomohla kniha Heleny Sedláčkové s názvem „Strategická 

analýza“ a kniha „Moderní marketing“ od autora Philipa Kotlera. 

 

 Na základě všech získaných informací o stavu nabídky na trhu poskytujícím 

ubytovací a stravovací služby jsem došla k závěru, že nabízené služby jsou dostačující  

a v případě vstupu nového podniku na trh, by bylo nutné získat konkurenční zákazníky. 

Na základě něčeho nového a odlišujícího se od ostatních.  

 

 V rámci současné celosvětové hospodářské krize je důležité si své stávající 

zákazníky udržet. A to, zvýšením kvality poskytovaných služeb, rozšiřováním nabídky 

doplňkových služeb nebo zajištěním kvalifikovaných pracovníků. Důležitá je také 

vhodná reklama a public relation, jehož význam by neměl být v žádném případě 

opomíjen. Neboť dobré všeobecné mínění o podniku je pro zákazníka při rozhodování  

o návštěvě významným aspektem. 

 

 Obě zařízení, Hotel & Restaurant Rusty´s a Hotel Praha, na které byla  

tato bakalářská práce zaměřena, by se měly snažit udržet své stávající zákazníky  

a připojit k nim řadu dalších spokojených zákazníků. Měly by k tomu co nejlépe využít 

své „výhody“ a minimalizovat své „nevýhody“ oproti konkurenci. 
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