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1. Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala téma Konkurenceschopnost firem 

v ubytovacím zařízení. Z toho důvodu jsem si vybrala dva penziony v Brně.  

  

Tyto penziony leží v centru města Brna. Penzion BVV leží hned Brněnského výstaviště. 

Penzion BVV patří přímo pod výstaviště. Druhý penzion na Starém Brně se nachází na 



Mendlově náměstí. Je to asi cca 10 minut chůze od výstaviště. Oba penziony se sice 

nachází v centru města, ale v klidné části kde jsou ušetřeny městského hluku.  

 

V teoretické části své práce zpracovávám teoretické poznatky a přibližuji odborné 

pojmy z odborných literatur. Vysvětlím hlavně co znamená konkurenceschopnost a 

pojmy s ní spojené. Popíšu marketingový výzkum a naznačím jak se provádí. Zaměřím 

se také na rozdělení ubytovacích podniků, na vysvětlení objektu a subjektu cestovního 

ruchu. 

 

V praktické části vyhodnocuji dotazník, který vyplnili hosté v penzionech. Zjištěné 

informace zhodnotím pomocí grafů. Každá otázka bude uvedena zvlášť v grafu. Dále 

navrhnu doporučení pro zlepšení situace v podnicích. 

 

Na zjištění spokojenosti zákazníků s ubytovacími službami a konkurenceschopnosti 

mezi sebou sloužil dotazník. Dotazník se skládal z 10 otázek, které měly zjistit 

spokojenost hostů s poskytovanými službami, ochotou personálu a hygienou 

v penzionu. Bylo velmi důležité vybrat několik ukazatelů, které jsou srovnatelné, mají 

dostatečnou vypovídací schopnost a zároveň jsou nejběžněji užívané v oblasti 

konkurenceschopnosti cestovního ruchu. Z provedeného výzkumu jsem zjistila, že 

názory hostů se moc neliší. Tyto výsledky nám také poukazují na to, jestli se hosté 

v budoucnosti do penzionu vrátí nebo ne 

.  

 

 

2. Metodika a cíl práce 

Cíl práce 

Cílem mé práce je zjištění spokojenosti zákazníků s ubytovacími službami, a posouzení 

konkurenceschopnosti penzionů v centru Brna. 

Metodika práce 

Úkolem mé práce je zjištění spokojenosti zákazníků s ubytovacími službami 

v penzionech v Brně. Zaměřila jsem se také na to, jestli jsou penziony 

konkurenceschopné. Na trhu cestovního ruchu je velmi silná konkurence.  
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Ve dvou penzionech budu provádět marketingový výzkum pomocí dotazníků. Dotazník 

se skládá z 10 otázek. Nejvíce se zaměřím na spokojenost s kvalitou služeb, na personál 

jak jsou s ním hosté spokojeni a na hygienu v penzionu. Pro tuto práci jsem si vybrala 

penzion BVV a penzion na Starém Brně.   

V první kapitole teoretické části se zaměřím na všeobecnou konkurenceschopnost a na 

konkurenci všeobecně, na vysvětlení nejdůležitějších pojmů z této oblasti. Dále se budu 

věnovat marketingovému výzkumu, jak se provádí a co potřebujeme k dotazníku. 

Věnuji se zde také vysvětlení, co jsou to služby. 

Ve druhé kapitole teoretické části rozdělím formy a druhy cestovního ruchu. Dále 

rozdělím ubytovací služby a typologii ubytovacích zařízení. 

V praktické části se věnuji výzkumu spokojenosti zákazníků. Výzkum budu hodnotit 

pomocí grafů. Jednotlivé otázky z dotazníků budou vyjádřeny pomocí grafů. 

Marketingový výzkum 

Ve své práci budu provádět analýzu pomocí marketingového výzkumu. Marketingový 

výzkum představuje systematický a cílevědomý proces, který směřuje ke shromáždění 

určitých informací. Získáváme tzv. informace primární. 

Nejnáročnější fází marketingového výzkumu v realizační etapě je sběr údajů.  Při sběru 

informací pro tuto práci použiji dotazování. Je to nejznámější a hojně používaná 

metoda, kdy získáváme odpovědi na naše otázky přímo od respondentů. Jednotlivé typy 

dotazování volíme dle jejich vhodnosti resp. výhodnosti v konkrétním případě. Ve své 

práci jsem použila dotazník. V dotazníku jsou použity uzavřené otázky a metoda 

škálování. Škály jsou v marketingovém výzkumu velmi rozšířeny. Počet kategorií 

ve škále v mé práci je 4-5 kategorií. Otázky uzavřené jsou v dotazníku vyznačeny a 

respondent pouze označuje odpověď, která mu připadá správná.  

 

2.1. Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost patří bezesporu mezi slova, která se v posledních letech užívají 

velmi často, dalo by se říci až příliš často. Stal se z ní výraz, jehož je všude plno, 

ačkoliv málokdo přesně ví, co vůbec toto slůvko znamená.[1] 
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2.1.1. Konkurenceschopnost definice pojmů 

Konkurenceschopnost můžeme chápat jednak v absolutním slova smyslu, tedy 

schopnost být přítomen na daném trhu a střetávat se tu s konkurencí. Pak však je možné 

jí rozumět také v relativním významu, kdy vyjadřuje úspěšnost daného subjektu ve 

vztahu k ostatním subjektům, se kterými se zde střetává, či chceme-li, se kterými si zde 

konkuruje.[1] 

 

Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost je pozitivní vlastnost konkurenta a jeho výsledný projev 

interakce s řadou a spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí. 

Konkurenceschopnost je tak faktorovým a vektorovým výsledkem působení 

konkurenčních sil konkurentů v konkurenčním prostředí. 

Jako konkurenční prostředí je definován časový řez prostorem naší planety, kde probíhá 

vzájemné interaktivní působení dvou živých objemů nebo subjektů, které se snaží 

v daném čase a prostoru realizovat stejnou nebo podobnou činnost, mají stejné nebo 

podobné cíle a používají stejných nebo podobných metod k jejich dosažení. 

Konkurenční prostředí podle této definice je prostorem, kde působí v časové funkci 

silová vektorová pole dvou či více objektů nebo subjektů. 

Konkurenční prostředí svým rozsahem lokálního až globálního charakteru je místem, 

kde se střetávají v konkurenčním boji za dosažení cíle konkurenti pod vlivem vnějších 

biotických faktorů. 

V marketingovém pojetí je konkurenční prostředí místem, kde se střetává potřeba 

prostředí jako pocit nedostatku spojený s touhou po uspokojení, dimenzovaná 

marketingovým výzkumem v poptávku s marketingovou nabídkou. Úspěšnost a 

efektivnost uspokojení poptávky je závislá u prodávajícího i kupujícího na 

konkurenčních výhodách nabízených produktů či služeb, které jsou jazýčkem na vahách 

kupujícího při volbě produktu nebo služby a dodavatele v rámci výběrových řízení.[1] 

 

Konkurenční výhoda 

K pochopení konkurenceschopnosti je třeba znát její zdroje. Zjednodušeně řečeno, 

konkurenční výhoda je zdrojem konkurenceschopnosti.  Je třeba zdůraznit, že pouze a 

jen konkurenční charakteristiky jsou „ve vlastnictví“ daného subjektu, nikoliv 
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konkurenční výhoda. Ta může být identifikovatelná pouze srovnáním dvou či více 

aktérů ve specifickém tržním kontextu. Jejím základem jsou právě rozdílné konkurenční 

charakteristiky sledovaných subjektů, kdy tyto rozdíly vedou k tomu, že nějaký subjekt 

má následně v něčem konkurenční výhodu oproti jinému subjektu. 

Firmy mohou být konkurenceschopné ve vztahu k několika rivalům, ale 

nekonkurenceschopné vůči jiným.  

Distribuce konkurenčních výhod mezi jednotlivé firmy v daném časovém bodě potom 

odráží jak rozdíly v konkurenčních charakteristikách mezi firmami, tak i konkrétní tržní 

situaci. Změní-li se podmínky na trhu, mění se taktéž tyto charakteristiky, potažmo 

konkurenční výhody. 

Konkurenceschopnost pak můžeme chápat jako konkurenční výkonnost, která následuje 

konkurenční výhodu, ale podobně jako ona není majetkem daného aktéra. Je opět 

výsledkem konkurenčního procesu a vyrůstá z interakcí mezi konkurujícími si firmami 

v dané tržní situaci. 

Konkurenceschopnost je v dlouhodobém časovém horizontu ovlivněna charakterem 

konkurenční výhody. Zároveň ale platí, že dosažená ekonomická či technologická 

úroveň působí na konkurenční charakteristiky, tedy na zdroje a zaměření konkurenční 

výhody. Tyto konkurenční charakteristiky se v jednotlivých etapách rozvoje liší.  

Ve výchozí fázi je konkurenční výhoda založená převážně na využití levných 

faktorových vstupů, a proto se také tato fáze rozvoje dle Portera nazývá faktorově 

tažená. Firmy tak těží ze svého faktorového vybavení, především z nízkých cen práce a 

jiných vstupů, například energií. 

V posledních letech se začíná vydělovat nový typ konkurenční výhody. Jde o 

konkurenceschopnost založenou na kreativitě. Přestože je kreativita a její vazba na 

učení a zkušenosti běžně považována za podmínku vzniku a šíření inovací a kreativní 

inovace jsou jako termín užívány v literatuře týkající se inovací, zdůraznění samotné 

kreativity se patrně stává základem úplně nového směru s potenciálem tvorby Nového 

ekonomického paradigmatu tzv. kreativní ekonomiky. 

Význam kreativity pro konkurenceschopnost spočívá právě ve tvorbě přidané hodnoty, 

vznikající díky jedinečnosti výsledků kreativního procesu.[10] 
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Konkurence 

Konkurenci definujeme jako otevřenou množinu konkurentů, kteří vytvářejí v daném 

čase a v daném teritoriu konkurenčního prostředí funkční multiplikační polyfaktorový 

efekt spojený se vzájemnou interakcí silových vektorových polí jednotlivých 

konkurentů.[1] 

 

Konkurenti 

Konkurenti jsou definováni jako prvky množiny konkurence, které se vyznačují 

vektorovými silovými poli, jež působí na konkurenci tak, aby rozhodným, rychlým, 

úspěšným a efektivním způsobem získali rozhodující vliv a roli v konkurenčním 

prostředí oproti všem dalším členům konkurence.[1] 

 

Konkurenční síla  

Konkurenční síla je výslednicí obalové funkce faktorů, určujících konkurenceschopnost 

konkurenta, tedy silové vektorově orientované pole působení konkurenčních sil a výhod 

na konkurenci v konkurenčním prostředí.[1] 

 

Kdy a jak vzniká konkurence 

Konkurence vzniká, respektive vznikla poprvé tehdy, když se v daném životním 

prostředí objevily první dva živé organismy, které měly stejné nebo podobné nároky 

v daném čase na obsazení biotopu, energií a sloučenin a měli stejné nebo podobné 

životní projevy a potřeby. [1] 

 

2.2. Vliv regulace na konkurenceschopnost  

Regulace jako jedna z determinant institucionální kvality země je jedním z faktorů, 

který přímo působí na konkurenceschopnost země. Kvalitní, jednoduchý a stabilní 

systém regulací, jež je orientován jen na ty oblasti, kde trh selhává, vytváří prostředí 

jistoty, přispívá k efektivní alokaci vzájemných zdrojů a podporuje celkovou 

ekonomickou výkonnost. 

Pojem regulace je užíván v různých kontextech a na samotnou regulaci je nahlíženo 

různě široce. Regulace je obvykle spojována s činností vlády. 
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Ekonomická regulace je zaměřena na přímé ovlivňování podmínek v určitých 

odvětvích. Ekonomická regulace může nabývat podob cenové regulace, regulace 

finančního trhu, regulace podmínek vstupu a výstupu soutěže. Sociální regulace je 

historicky mladší. Zahrnuje aktivity vlády orientované na ochranu zdraví, bezpečnosti a 

zájmů pracujících, spotřebitelů a občanů. Do této skupiny můžeme zařadit opatření na 

ochranu životního prostředí, zákoník práce upravující podmínky na pracovišti, práva a 

povinnosti pracujících a zaměstnavatelů, opatření na ochranu spotřebitele, hygienické 

normy apod.[10] 

 

2.3. Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum definovali Aaker a Day jako kontinuální proces specifikace, 

sběru, analýzy interpretace dat o prostředí, v němž se daný subjekt nachází, s cílem 

lepšího porozumění prostředí a dalšího rozvoje subjektu. 

Výzkum je nezbytnou a v určitém ohledu nejvýznamnější součástí marketingu. V 

současném marketingu se stává rozhodující spíše vlastnictví informací než vlastnictví 

zdrojů. Konkurenti mohou okopírovat produkty nebo postupy, složitě však okopírují 

intelektuální kapitál.[9] 

Turismus jako interdisciplinární odvětví klade vysoké nároky na kvalitu a rozsah 

výzkumných oborů, které je možné rozdělit do následujících oblastí: 

 Sledování turismu jako komplexu na sebe navázaných služeb 

 Specializované případové studie 

 Statistika a prognózování v turismu 

 Průzkum životného prostředí územní plánování 

 Průzkum motivace a spotřebního chování v turismu 

 Management a školení 

 Politika turismu, plánování a analýzy[9] 

 

2.4. Marketing služeb 

Objevili se názory, že marketingové teorie vytvořené pro rychle se rozvíjející se odvětví 

výrobců spotřebního zboží lze přizpůsobit organizacím prodávajícím služby. 
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Jedním z problémů, souvisejících s marketingem služeb, je skutečnost, že mnohé 

organizace neprodávají produkty, které by se daly přesně označit pouze jako výrobky 

nebo jako služby. Je třeba si položit otázku, zda marketing služeb je podstatně odlišný 

od marketingu výrobků a zda ty odlišnosti znamenají, že při tvorbě marketingových 

programů pro služby je třeba použít od základu modifikované přístupy.[9] 

 

2.4.1. Analýza SWOT 

Analýza SWOT je prvním krokem k určení současné pozice ubytovacího zařízení na 

trhu cestovního ruchu. 

Určení silných a slabých stránek ubytovacího zařízení znamená odpovědět na otázku: 

„Z čeho se skládá nabídka ubytovacího zařízení na trhu?“ 

Poznání příležitostí a ohrožení na trhu znamená odpovědět na otázku: „Co ovlivňuje 

úspěšnost nabídky ubytovacího zařízení na trhu a v jakém směru?“ 

Silné stránky představují výhody hotelu oproti konkurenci na trhu. Může to být bohatost 

nabídky, dobrá dopravní dostupnost, přírodní prostředí, architektonické ztvárnění, dobrá 

image, ale i péče o hosta, odbornost zaměstnanců apod. Analýza a následné využití 

silných stránek jsou předpokladem úspěšnosti nabídky ubytovacího zařízení na trhu 

cestovního ruchu. 

Nevýhodu oproti konkurenci představují slabé stránky. Je potřeba je co nejdříve 

specifikovat, snížit jejich vliv na minimum, případně je úplně odstranit. v této 

souvislosti je nutno říci, že není žádoucí koncentrovat se na odstraňování slabých 

stránek za každou cenu. Může to zbytečně oslabit silné stránky i pozici ubytovacího 

zařízení na trhu cestovního ruchu. 

Ubytovací zařízení může, na základě analýzy, identifikovat jako slabou stránku 

například neupravené, zdevastované přírodní prostředí, image, cenu produktu, nízkou 

úroveň poskytovaných služeb, nedostatek manažerských schopností, vysoké provozní 

náklady, špatné vztahy mezi zaměstnanci apod. 

Význam analýzy silných a slabých stránek ubytovacího zařízení tedy spočívá v určení 

silných stránek a identifikování jejich synergického efektu za účelem vytvoření úspěšné 
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marketingové strategie, jakož i v odhalení slabých stránek a tím i v možnosti jejich 

následné eliminace. 

Na základě uvedeného lze doporučit, aby v rámci analýzy silných a slabých stránek 

ubytovací zařízení analyzovalo nejen svou nabídku, současný cílový segment a 

marketingový mix, ale i nabídku, cílový segment a marketingový mix svých 

konkurentů. 

Jednotlivým komponentům nabídky, jakož i ostatním analyzovaným faktorům je 

potřeba přisoudit určitý stupeň důležitosti, například od 1 do 6, přičemž faktory 

označené stupněm 1 až 2 lze pokládat za silné stránky, stupněm 3 až 4 za neutrální a 

stupněm 5 až 6 za slabé stránky ubytovacího zařízení. 

Příležitostí pro ubytovací zřízení na trhu je například objevení nového tržního 

segmentu, změny v legislativě, vstup do různých řetězců apod. Uvedené příležitosti 

mohou být ubytovacím zařízením využity k zvýšení prodeje, výnosů apod. 

Naopak hrozbou pro ubytovací zařízení na trhu se například může stát silná konkurence, 

změny v legislativě klesající tržní podíl, vstup významného hotelového řetězce na trh 

apod. Hrozby obvykle působí negativně na činnosti ubytovacího zařízení a při jejich 

podcenění může dojít až k snížení finančních zdrojů.[6] 

 

2.4.2. Koncepce dotazníku 

 

2.4.2.1. Dotazování 

Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Dokonce 

mnozí mylnou představou, že marketingový výzkum je pouhé dotazování zákazníků, při 

němž nejde o nic víc než o rozdávání a vyplňování dotazníků. Je to podobný omyl jako 

v případě zjednodušeného chápání marketingu coby pouhé reklamy. 

Dotazování se uskutečňuje pomocí nástrojů a vhodně zvolené komunikace výzkumníka 

s nositelem informací – dotazovaným (respondentem). Tento kontakt může být přímý, 

bezprostřední, jako je tomu v případě písemného zodpovídání otázek.[2] 
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Dotazník 

Při tvorbě dotazníku je třeba si dát pozor na jeho správné sestavení. Špatný dotazník 

může negativně ovlivnit získané informace a výsledky nemusí potom odpovídat 

potřebám a cílům výzkumu. 

Dobrý dotazník by měl vyhovovat třem hlavním požadavkům: 

1. Účelově technickým – otázky by měly být formulovány a sestaveny do takového 

celku, aby dotazovaný co nejpřesněji odpovídal na to, co nás zajímá. 

2. Psychologickým – vytvořit takové podmínky, aby se mu tento úkol zdál snadný, 

příjemný, žádoucí, chtěný. Jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě. 

3. Srozumitelnost – aby respondent všemu rozuměl, aby mu bylo jasné, co se po něm 

chce, jak má postupovat a vyplňovat. Dotazník musí být schopen „mluvit“ a 

respondentovi vše vysvětlit, jako by to dělal tazatel.[2] 

 

K naplnění těchto požadavků přispívají zejména následující čtyři aspekty: 

 Jeho celkový dojem  

 Formulace jednotlivých otázek 

 Typ otázek 

 Manipulace s dotazníkem 

 

Celkový dojem dotazníků 

Dotazník musí na první pohled upoutat svojí grafickou úpravou, což významně ovlivní 

to, jak bude na respondenta působit. Jde o celkový vjem, jako je formát dotazníku, 

úprava první stránky, barva a kvalita papíru. Vše musí doslova lákat respondenta 

k tomu, aby se dal do vyplňování, věnoval nám svůj čas, námahu a měl chuť se zabývat 

našimi dotazy. 

Příliš velký formát vzbuzuje pocit obtížného zacházení a představu velkého množství 

požadovaných informací. Naopak malý formát zase nutí k velkému soustředění. 

Nejvhodnější velikostí je zřejmě tradiční rozměr papíru A4. 

Velmi důležitá je první stránka, a to jak po grafické úpravě, včetně úvodního textu. 

Úvodní text by měl vzbudit zájem respondenta, naznačit význam jeho odpovědí pro 

řešení našeho problému a zapůsobit tak na to, aby byl dotazník správně vyplněn. Úvod 
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by měl apelovat na spolupráci dotazovaného, zdůraznit smysl jím poskytnutých 

informací, přesvědčit ho o významu správného vyplnění dotazníku. Měl by také ujistit o 

zachování anonymity respondenta.[2] 

 

Formulace otázek  

Hlavním požadavkem je jednoznačnost a srozumitelnost otázky,  je vhodné používat jen 

velmi vzácně formulace, které dotazovaného nutí, aby dlouze vzpomínal, počítal či 

odhadoval. 

Snahou je formulovat dotazy tak, aby byly co nejvíce validní. Validní je taková otázka, 

kterou se skutečně ptáme na to, na co se chceme a potřebujeme zjistit.  

Naproti tomu reliabilita (spolehlivost) vyjadřuje míru stálosti výzkumných nástrojů. 

Konkrétně v případě kladení otázky jde o to, nakolik zůstává otázka spolehlivou a stále 

platnou při dalších opakováních, zda přináší stejné výsledky. 

Za problematické se považují také otázky typu „proč“. 

Především je vhodné vyvarovat se všeho, co působí záporně na dotazovaného člověka. 

Doporučuje se užívat eufemismů, tj. takových opisných vyjádření, která zeslabují 

negativní hodnocení spojená s formulacemi. 

V dotazníku lze používat i tzv. projektivní otázky, tj. takové, které jsou založeny na 

předpokladu, že dotazovaný nezná pravý důvod, pro který se ptáme. Otázka bývá 

položena tak, že se zdá, že nevyžaduje jeho postoj či názor, ale výpověď o něčem nebo 

o někom jakoby jiném, a očekává se, že dotazovaný se s touto osobou nebo situací 

podvědomě ztotožní.[2] 

 

2.4.2.2. Typologie otázek 

Existují dva základní typy otázek: 

 otevřené  

 uzavřené 

 

Otevřené otázky 

V této otázce nepředkládáme respondentovi žádné varianty odpovědí. 
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Mezi výhody otevřených otázek patří to, že mohou být pro dotazovaného podnětem 

k zamyšlení, k tomu, že si vybaví, co jej nejvíce zaujalo a co považuje za 

nejvýznamnější. Dotazovanému je také ponechána volnost v odpovědi, není omezen 

variantami odpovědí.[2] 

 

Uzavřené otázky 

Uzavřené otázky jsou takové, které předem uvádějí (nabízejí) několik možných variant 

odpovědí, ze kterých je dotazovaný nucen si jednu nebo několik vybrat. Výhodou je 

zejména rychlé a snadné vyplnění otázky a také nasměrování respondenta na to, co nás 

zajímá. 

Nevýhodou je nutnost vyjadřovat se v daných variantách, které respondent nemusí 

považovat za náležitě vhodné, přesné a výstižné.[2] 

 

Škála 

Škály jsou v marketingových výzkumech velmi rozšířené. Jejich hlavní význam spočívá 

v převádění neměřitelných znaků na znaky měřitelné. Slouží k vyjádření a měření 

názorů a postojů respondentů. 

Vyjádřit postoj, názor či chování bývá pro respondenta někdy obtížné, proto 

prostřednictvím škál má možnost pohybovat se v určitých intervalech na nějaké stupnici 

a omezeným počtem bodů.  

Počet kategorií není pevně stanoven. Za nejvhodnější se považuje rozmezí 5-7 kategorií. 

Menší počet kategorií snižuje prostor pro další analýzy.  

Škála by měla být v obou směrech vyvážená, měla by nabízet stejný počet pozitivních a 

negativních kategorií. Z toho vyplývá, že u škály s lichým počtem kategorií představuje 

prostřední kategorie neutrální pozici.  

Neutrální pozice chybí u sudých škál a respondent je nucen vyjádřit nějaký postoj.[7]  

Škála pořadí 

Vybízí respondenta, aby seřadil všechny vyjmenované produkty nebo jiné objekty podle 

jím preferovaného pořadí např. podle významu, oblíbenosti.[7] 

Škála oceňování 
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Žádá po respondentovi, aby ohodnotil např. nějakou vlastnost nebo oblibu výrobku 

přidělením bodů. Musí být jasně popsán každý hodnotící stupeň, protože jinak si je 

může každý respondent vyložit odlišně.[7] 

Grafická hodnotící škála 

Využívá se tam, kde slovně nelze přesně specifikovat postoj, resp. tam, kdy respondenti 

např. ještě neumí číst a počítat. Na respondenta působí pozitivně, neboť znamenají 

změnu. [7] 

 

2.4.3. Charakteristika dotazníku 

Rozsah i forma dotazníku jsou voleny tak, aby vyhovovaly dvěma víceméně 

protichůdným požadavkům, a to požadavku: 

 maximalizace kvantity a kvality získaných informací 

 minimalizace pracnosti na straně respondenta 

Platí zásada, že dotazník bude respondent vyplňovat ve spolupráci se speciálně 

vyškoleným tazatelem. 

Vzhledem k širokému odvětvovému záběru šetřených organizací, je třeba dotazník 

koncipovat poměrně univerzálně, aby odpovídal specifikům toho kterého odvětví, a to 

jak po stránce věcné tak terminologické.[2]  

 

2.4.4. Manipulace s dotazníkem 

Tato část se týká hlavně distribuce (rozdávání) a návratu (sběru) dotazníků. Nejběžnější 

způsob rozdání dotazníku je rozeslání poštou, včetně té elektronické, nebo osobní 

předání. Distribuce poštou, zejména elektronickou, je lacinější a rychlejší, osobní 

kontakt však může podtrhnout naléhavost výzkumu. 

Vyplněné dotazníky mohou být opět zpětně zasílány poštou, vhazovány do speciálně 

k tomu určených a umístěných schránek nebo sbírány osobně. 

Dalším důležitým krokem je kontrola úplnosti a správnosti vyplnění vrácených 

dotazníků. Neúplně, případně chybně vyplněné dotazníky by se měly vyloučit z dalšího 

statistického zpracování.[2] 

 

 20



2.5. Služby 

Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují 

uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jisté služby. 

Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití 

nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží.[5] 

 

2.5.1. Služby cestovního ruchu 

Služby cestovního ruchu představují činnosti, jejichž výsledkem je užitný efekt buď 

individuální nebo společenský. Individuální efekt, který je obvykle součástí cíle účasti 

na cestovním ruchu, může mít různorodý charakter podle zvolené formy účasti, např. 

rekreační, kulturní, zdravotní apod. Společenský efekt zpravidla podmiňuje anebo 

umožňuje dosažení individuálního efektu (služby související s udržováním čistoty a 

hygieny veřejných prostranství, zeleně atd.)[8] 

 

 

2.5.2. Vlastnosti služeb 

Existuje mnoho vlastností služeb, mezi něž patří čtyři nejdůležitější: 

 

Nehmotnost 

Služba představuje cosi abstraktního,tudíž je nehmotná. Můžeme je však dále dělit na 

čisté nehmotnou, dále pak na služby, které poskytují přidanou hodnotu k danému statku 

(pojištění), a konečně služby, které poskytují něco hmotného (maloobchod). 

 

Neoddělitelnost 

Důležitým znakem služeb je, že je nelze oddělit od prodávajícího nebo od poskytovatele 

služby. Znamená to, že může dojít k provedení služby současně s její částečnou nebo 

úplnou spotřebou. Zde nacházíme výrazný rozdíl mezi službami a zbožím. Zboží je 

vyrobeno, prodáno a zkonzumováno. Služby jsou nejprve prodány a teprve potom 

produkovány a spotřebovány. 

 

Neskladovatelnost 
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Tato další typická vlastnost služeb jasně ukazuje rozdíl mezi výrobkem a službou. 

Jakýkoli hmotný produkt můžeme skladovat, kdežto službu rovnou spotřebováváme.  

 

Heterogenita 

Je velmi obtížné zabezpečit standardizaci výrobků a služeb a to i pokud lze využít 

standardního systému (např. cestovní pojištění). Každá jednotka služby se liší od 

jednotky jiné a z hlediska zákazníka je nesnadné posoudit kvalitu předem. 
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3. Charakteristika ubytovacího zařízení 

3.1. Subjekt cestovního ruchu 

Subjekt cestovního ruchu reprezentuje účastník cestovního ruchu. Z ekonomického 

hlediska je jím každý, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou statků cestovního ruchu 

v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve volném čase. Je 

nositelem poptávky a spotřebitelem produktu cestovního ruchu. 

Z hlediska statistiky je účastníkem cestovního ruchu cestující označený jako návštěvník, 

turista nebo výletník. 

Stálý obyvatel – rezident v domácím cestovním ruchu je osoba, která žije alespoň šest 

po sobě následujících měsíců v jiném místě před příchodem do jiného místa na kratší 

dobu než šest měsíců. 

Návštěvník – visitor je osoba, která v domácím cestovním ruchu cestuje na jiné místo 

v zemi svého trvalého bydliště na kratší dobu než šest měsíců. V zahraničním cestovním 

ruchu cestuje do jiné země na dobu nepřesahující jeden rok s tím, že hlavní účel cesty je 

v obou případech jiný než výkon výdělečné činnosti. 

Turista – turist je osoba, která v domácím resp. v zahraničním cestovním ruchu splňuje 

kritéria návštěvníka. Účast turisty na cestovním ruchu je spojena minimálně s jedním 

přenocováním. Z hlediska délky pobytu se přitom nerozhoduje. 

Výletník – excursionist, same-day maker je návštěvník, který necestuje na kratší dobu 

než 24 hodin s tím, že přenocuje v navštíveném místě.[7] 

 

3.2. Objekt cestovního ruchu 

Objektem cestovního ruchu je všechno, co se může stát cílem změny místa pobytu 

účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Objekt 

cestovního ruchu je tak nositelem nabídky. 

Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Subjekt cestovního ruchu 

cestuje do cílového místa jen tehdy, když existuje vhodný ekvivalent na uspokojování 

jeho potřeb. Jeho součástí jsou služby a zboží vyráběné podniky a institucemi 

cestovního ruchu v cílovém místě. 
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Cílové místo představuje středisko cestovního ruchu, region nebo stát jako cestovní cíl. 

V odborné literatuře se na jeho označení používá i pojem destinace cestovního ruchu. 

Cílové místo musí mít vhodný přírodní a kulturní potenciál pro cestovní ruch, který se 

označuje i jako primární nabídka. Potenciál cestovního ruchu není v prostoru 

rozmístěný rovnoměrně a s ohledem na svojí jedinečnost může mít místní, regionální, 

celostátní až mezinárodní význam. Umožňuje naplnit cíle účasti na cestovním ruchu. 

Prostředkem k dosažení tohoto cíle je různorodá infrastrukturní vybavenost, která 

se označuje jako sekundární nabídka. Jde o podniky, zařízení a instituce cestovního 

ruchu, které umožňují návštěvníkům cílového místa přechodně se ubytovat, stravovat a 

vykonávat různé rekreační, sportovní, kulturní a jiné aktivity typické pro cestovní ruch. 

Druhová struktura zařízení cestovního ruchu závisí od primární nabídky, jejich funkcí, 

významu a délky využívání v průběhu roku.[8] 

  

3.3. Druhy a formy cestovního ruchu 

3.3.1. Druhy CR 

Cestovní ruch členíme podle různých hledisek: 

 

1. z hlediska místa realizace, (ve kterém státě k němu dochází) 

 domácí cestovní ruch 

- účastníci nepřekračují hranice své země  

 zahraniční cestovní ruch 

      - zahrnuje příjezdy a výjezdy za hranice příslušného státu dělí se dále na: 

Aktivní CR – příjezd a pobyt zahraničních turistů v domácí zemi 

Pasivní CR – vycestování domácích občanů dané země do zahraničí a jejich pobyt 

v zahraničí 

Tranzitní CR – průjezd územím určitého státu bez pobytu 

Mezinárodní CR – souhrn veškerého zahraničního CR [3] 
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2. z hlediska způsobu účasti a formy úhrady nákladů 

 volný cestovní ruch  

- člověk si cestu sám hradí a také sám rozhoduje o jejím zabezpečení 

 vázaný cestovní ruch 

- za občana hradí cestu buď zcela, nebo zčásti jiný subjekt, který také rozhoduje[3] 

 

3. z hlediska způsobu a organizace zabezpečení průběhu 

 organizovaný 

- cestu i pobyt zajišťuje cestovní kancelář 

- individuální – účastník cestuje sám nebo s rodinou 

- skupinový – cestuje kolektiv nebo jiná neformální skupina  

 neorganizovaný 

- vše potřebné si účastník zajišťuje sám nebo jen částečně využívá služeb cestovní 

kanceláře[3] 

 

4. z hlediska délky účasti 

 krátkodobý cestovní ruch  

- pobyt do 3 dnů 

 dlouhodobý cestovní ruch 

- pobyt delší než 3 dny, nikoliv však delší než 6 měsíců[3] 

 

3.3.2. Formy cestovního ruchu 

Formy vycházejí ze zaměření turismu na uspokojování určitých konkrétních potřeb 

účastníka. Toto členění platí jak v domácím, tak i mezinárodním CR.[3] 

 

1. Základní formy CR 

 Rekreační 

- nejrozšířenější forma v rámci celého cestovního ruchu 

- představuje obnovu duševních i fyzických sil člověka 

 Kulturně – poznávací CR 

- jedná se o zvyšování kulturní a odborné úrovně lidí, kdy cílem jsou památky, 

festivaly výstavy a další akce 
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 Sportovně-turistický CR 

 Lázeňsko-léčebný 

- tato forma může být opět spojena s rekreací, hlavním prvkem je zde relaxace a péče 

o zdraví[3] 

 

2. Specifické formy CR 

Specifických forem cestování existuje již v dnešní době celá řada, od těch klasických až 

po ty nejmodernější, jež jsou výsledkem nastupujících trendů a životnímu stylu 

obyvatel. 

 CR mládeže  

 CR seniorů 

 kongresový CR  

 lovecký CR 

 cykloturistický CR 

 náboženský CR 

 nákupní turistika 

 dobrodružný CR 

 erotický, potratový CR 

 povodňový CR 

 a další…[3] 

 

3.4. Ubytování – typologie podniků cestovního ruchu 

Snaho o posuzování charakteru ubytovacího zřízení, jeho způsobilosti k poskytování 

ubytovacích služeb a jeho vybavenosti, není na území ČR něčím novým.  

Ubytovací služby spočívají v poskytování přechodného ubytování, a to zejména ve 

spojení s účastí na cestovním ruchu, ale i při výkonu povolání. Umožňují účastníkům 

přenocování nebo přechodné ubytování mimo místo trvalého bydliště a uspokojují 

jejich potřeby související typy ubytovacích zařízení. 

Právní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným hostem upravuje občanský zákoník 

v ustanoveních týkající se smlouvy o ubytování. Na tomto základě má objednatel (host) 

právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na 
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vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném. Občanský zákoník 

předpokládá existenci ubytovacího řádu, který by měl být podrobnějším upřesněním 

vztahu mezi oběma stranami, zejména by měl stanovit lhůty k zaplacení ceny za 

poskytnuté ubytování. Host má právo užívat prostory, které mu byly vyhrazeny 

k ubytování, společné prostory ubytovacího zařízení a služby, jejichž poskytování je 

s ubytováním spojeno.[8] 

 

3.4.1. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

Vyhláška vymezuje stavbu ubytovacího zařízení jako stavbu nebo její  část, kde je 

veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené. Ubytovacím 

zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci. Ubytovací 

zařízen zařazuje Vyhláška podle druhů do kategorií a podle požadavku na plochy a 

vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami. Vyhláška vymezuje následující 

kategorie ubytovacích zařízení.[3] 

 

3.4.2. Hromadná ubytovací zařízení 

Hotel 

Je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování 

přechodného ubytování a služby s tím spojené (zejména stravovací); hotely se dělí do 

pěti tříd.[8] 

 

Hotel garni 

Má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení do čtyř 

tříd.[8] 

 

Motel 

Je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, poskytující přechodné ubytování a 

služby s tím spojené pro motoristy; člení se do čtyř tříd.[8] 
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Penzion 

Je ubytovací zařízení s nejméně pěti pokoji, s omezeným rozsahem společenských a 

doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem; člení se 

do čtyř tříd.[8] 

 

3.4.3. Ostatní ubytovací zařízení 

Do této skupiny patří: turistické ubytovny, kempy a skupiny chat, popřípadě kulturní 

nebo památkové objekty využívané pro přechodné ubytování.[8] 

 

Chatová osada 

Je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů výhradně v ubytovacích objektech 

provozovatele. Dělí do tří tříd.[8] 

Kemp 

Je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízení hostů (stanu, 

obytném přívěsu apod.) nebo jejich samostatně pronajímaných částech. Dělí se do čtyř 

tříd.[8] 

Turistická ubytovna 

Je jednodušší ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů s větším počtem lůžek 

v ubytovacích místnostech. Dělí se do dvou tříd.[8] 

 

3.4.4. Ubytování individuální – ubytování v soukromí 

Formy ubytování v soukromí: 

Ubytování v bytě  

Ve vlastním objektu účastníka (např. rodinném domě, rekreační chatě či chalupě)[8] 

 

3.5. Ubytování z pohledu živnostenského zákona 

Provozování ubytovacích služeb je živnost ohlašovací volná. V rámci hostinské 

činnosti, což je také činnost ohlašovací volná, lze poskytovat ubytování v soukromí 

(chata, rodinný dům) do deseti lůžek se snídaní nebo v ostatních ubytovacích zařízeních 

(turistická ubytovna, kemp, chatová osada). 
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Nařízení vlády č. 194/1939 Sb., o třídění podniků hostinských živností s oprávněním 

k ubytování cizinců, pak na našem území vymezilo kategorie (druhy) ubytovacích 

zařízení a znaky pro jednotlivé třídy ubytovacích zařízení.  

Uvedené nařízení vlády rozčlenilo ubytovací zařízení do čtyř tříd (A, B, C, D). 

Ubytovací zařízení kategorie A, B, C byly označeny jako hotel, zařízení kategorie D 

jako ubytovací hostinec. Bylo zavedeno povinné označení ubytovacích zařízení 

informačními značkami se stanoveným jednotným provedením. O zařazení ubytovacích 

zařízení do jednotlivých skupin (tříd) rozhodoval příslušný živnostenský úřad. 

Novela zákona C 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zavedla v roce 1999 novou 

povinnost pro podnikatele v oblasti ubytování a stravování: „Provozovna určená pro 

prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně 

označena jménem podnikatele, jeho identifikačním číslem, prodejní nebo provozní 

dobou a kategorií, třídou a dalšími údaji.[8] 

 

3.5.1. Vztah mezi cestovním ruchem službami pro využití volného času a 

ubytovacími a stravovacími službami 

Dá se říci, že tyto tři oblasti jsou odlišné, ačkoli příbuzné. Cestovní ruch je aktivita, 

volný čas je pojmem časovým a ubytování a stravování se týkají zajišťování služeb. 

Existuje řada modelů těchto vztahů, ale všechny mají své slabiny. Podle některých 

názorů cestovní ruch a ubytovací a stravovací služby jsou jen podskupinami volného 

času. Tím však neberou v úvahu cestování, ubytování a stravování spojené se 

služebními a obchodními cestami. Jiní tvrdí, že jde o oddělená odvětví, jejichž velké 

oblasti se překrývají. Zřejmě však nezáleží na tom, zda snadno dokážeme zjistit, v 

jakém vzájemném vztahu jsou, pokud si uvědomujeme, že takový vztah existuje.[4] 
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4. Průzkum trhu spokojenosti zákazníků s ubytovacími 

službami 

Jako prostředek pro zjištění spokojenost zákazníků s ubytovacími službami v penzionu 

BVV a penzionu na Starém Brně byl použit dotazník. Některé otázky byly provedeny 

formou škálování, jiné klasickou formou dotazníku uzavřenými otázkami. 

V dotazníku se skládal z 10 otázek. 7 otázek bylo klasickou formou uzavřenými 

otázkami a 3 otázky byli formou škálování.  

Tento dotazník v penzionu BVV našli hosté po svém příjezdu na pokoji. Vyplněný 

dotazník malá část hostů při svém odjezdu nechala na recepci penzionu. Většina hostů 

vyplněný dotazník nechala na svých pokojích. Ze 110 dotazníků, které penzion měl 

k dispozici, se mi vrátilo 82 vyplněných dotazníků. Výzkum byl v tomto penzionu 

prováděn od 15. února 2009 do 5. dubna 2010. Z tohoto penzionu byla návratnost 

90,2%. 

V penzionu na Starém Brně hosté obdrželi dotazník při příjezdu na recepci. Vyplněný 

dotazník odevzdávali na konci pobytu na recepci. Ze 110 dotazníků, které měl penzion 

k dispozici, se mi vyplněných vrátilo 78. Návratnost vyplněných dotazníků byla 85,8%. 

Návratnost dotazníků v obou penzionech byla docela vysoká, činí 88 %. 

Oba tyto penziony leží v blízkosti brněnského výstaviště. Jsou velmi perspektivní a 

oblíbené. Jejich hosté jsou většinou návštěvníci různých veletrhů v Brně. 

 

4.1. Penzion BVV 

BVV FAIR TRAVEL s.r.o., stoprocentní dceřiná společnost a.s. Veletrhy Brno, je 

specializovaná především na veletržní turistiku a služby pro podniky a podnikatele. Je 

agentem Mezinárodní asociace leteckých přepravců IATA a členem Asociace 

cestovních kanceláří ČR. Cestovní kancelář BVV FAIR TRAVEL s.r.o. má sjednáno a 

uhrazeno pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 

Sb. 

 30



Penzion se specializuje na krátkodobé pobyty hostů. Budova nynějšího penzionu byla 

před 15 lety zrekonstruována a přebudována na penzion. Penzion spadá pod Veletrhy 

Brno.  

V penzionu se ubytovávají také občané cizích národností. V dnešní době už ne tolik 

jako v době před cca 5 lety. Dnes se ubytovávají pouze ve větší míře Němci, Slováci, 

Rakušané. Dříve se ve velké míře ubytovávali Italové, Francouzi. V dnešní době už 

úplně minimálně i Angličané. 

Tento penzion zaměstnává trvale 4 zaměstnance a jednoho vedoucího penzionu. 

V sezoně zaměstnávají 2 brigádníky. Doplňkový prodej je na recepci. Hosté si zde 

mohou zakoupit základní hygienické potřeby, pohlednice a malé občerstvení 

(cukrovinky, nápoje). 

Je zde možnost snídaní formou bufetu. Obědy a večeře lze objednat z okolních 

restaurací, které rozvážejí jídlo. Dříve se obědy a večeře podávaly v tzv. prezidentské 

vile. Tato vila se nachází vedle penzionu.  

 

Obr. 4.1 Penzion BVV 

 

 

4.1.1. Ubytování je zde možno v 19 pokojích: 

 13 dvoulůžkových pokojů  

 3 dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky  

 1 jednolůžkový pokoj  

 1 apartmá pro 4 osoby a 1 pro 2 osoby 
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Obr. 4.2 Pokoj v penzionu BVV 

 

4.1.2. Ceník penzionu BVV 

Ceny jsou rozděleny podle veletrhů na Brněnském výstavišti. Odkaz na celý ceník 

penzionu je v použitých internetových zdrojích. 

Tab. 4.1 ceník BVV 

 1 lůžkový 

pokoj 

2 lůžkový 

pokoj 

Apartmán 404 Apartmán 101 

1 noc se 

snídaní 

990 – 3900 Kč 1500 – 4400 

Kč 

1700 – 4900 Kč 2100 – 6000 Kč

 

Obr. 4.3 Jídelna penzionu BVV  
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4.2. Penzion na Starém Brně 

Penzion se nachází na Mendlově náměstí v Brně. Brněnské výstaviště je od penzionu 

pouze 5 minut chůze. 

Penzion se nachází v historických prostorách proslulého augustiniánského kláštera, 

jehož opatem byl i Johann Gregor Mendel, který zde objevil a formuloval teorii 

dědičnosti.  

Penzion nabízí ubytování v těsném sousedství známé vinárny "U královny Elišky", kde 

můžete dokončit započatá jednání, oslavit významnou událost nebo jen tak pobýt 

s přáteli.  

Tento penzion zaměstnává 2 stálé zaměstnance a 1 vedoucího penzionu.  Penzion byl 

založen před 15 lety, má pouze jednoho majitele. Jako doplňkové služby poskytují praní 

prádla a prodej hygienických potřeb na recepci. Za rok se zde ubytuje kolem 1200 

hostů. Také se zde ubytovávají cizinci. Průměrně 300 – 400 za rok. Nejvyšší obsazenost 

penzionu bývá na podzim. Tento penzion má pouze 7 pokojů, ale velmi moderně 

vybavených. 

 

Obr. 4.4 Penzion na Starém Brně 
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4.2.1. Ubytování je zde možno v: 

 5 dvoulůžkových pokojů 

 1 jednolůžkový pokoj 

 1 apartmá.  

 

Obr. 4.5 pokoje penzionu na Starém Brně Obr. 4.6 pokoj v Penzionu na Starém Brně 

     

 

4.2.2. Ceník  

Tento ceník je platný v době kdy na brněnském výstavišti neprobíhá žádná významná 

akce. 

Tab. 4.2 ceník na Starém Brně 
 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj  Apartmán 

Se snídaní 960 Kč 1290 Kč 1590 Kč 

Bez snídaně 890 Kč  1150 Kč 1450 Kč 

 

Ceník pro ostatní období: 

Tab. 4.3 ceník na Starém Brně 
 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj  Apartmán 

1 noc  1100 – 2800 Kč 1500 – 3100 Kč 1700 – 3100 Kč 

 

Ceny jsou rozděleny podle veletrhů na výstavišti a jiných významných akcí v Brně. 

Odkaz na celý ceník je k nalezení v použitých internetových zdrojích. 
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4.3. Průzkum spokojenosti 

Výsledky výzkumu jsou znázorněny v grafech. Každá otázka je vyhodnocena zvlášť. 

 

Otázka č. 1 - Odkud jste se dozvěděli o tomto ubytovacím zařízení?  

Graf 4.1 Penzion BVV 
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Hosté měli na výběr internet, známí, veletrh a cestovní kancelář. Bylo zjištěno, že 

nejvíce hosté při hledání ubytování hledají na internetu. Velmi hodně dávali na radu 

svých známých a kamarádů.  

 

Graf 4.2 Penzion na Starém Brně 
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V tomto penzionu hosté také při hledání ubytování spoléhali na internet a své známé. 

Tento penzion byl také 13 hostům doporučen na veletrhu. Jen 6 hostů zde bylo přes 

cestovní kancelář.  
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Otázka č. 2 - Jak dlouhý je Váš pobyt zde? 

Graf 4.3 Penzion BVV 
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Délka v tomto penzionu je docela rovnoměrná. Je zde nejvíce krátkodobých pobytů. 

Jedná se spíše o pracovní cesty na veletrh nebo na služební cesty.  

 

Graf 4.4 Penzion na Starém Brně 
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Po srovnání těchto dvou grafů vidíme, že krátkodobý pobyt je velmi výrazný. Stejně 

jako v grafu z Penzionu BVV jsou tyto výsledky velmi podobné. Jen je zde méně 

týdenních pobytů. V této roční době se zde ubytovávají většinou pouze hosté, kteří 

cestují na brněnské veletrhy. 
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Otázka č. 3 - Jste spokojeni s nabízenou stravou? 

Graf 4.5 Penzion BVV 
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Většina hostů je s nabízenou stravou spokojeno. Je zde vidět, že se mnoho hostů 

v penzionu nestravuje. Penzion nabízí snídaně. Obědy a večeře zajišťuje z okolních 

restaurací. Nespokojenost s nabízeným stravováním byla malá. 

 

Graf 4.6 Penzion na Starém Brně 
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Hosté tohoto penzionu nemají možnost se stravovat v penzionu. Mají ale možnost 

stravovat se v restauraci, která je vedle penzionu. Většina hostů je spokojena se stravou 

v restauraci. Pouze 18 hostů je nespokojeno se stravou. Více by jim vyhovovalo 

stravování v penzionu. 
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Otázka č. 4 - jste spokojeni s kvalitou služeb a vybavením v tomto ubytovacím 

zařízení? 

Graf 4.7 Penzion BVV 
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Větší polovina hostů je spokojena se službami, které penzion nabízí. Pouze 17% hostů 

není moc spokojená se službami. Jen 7 hostů ze všech dotazovaných není vůbec 

spokojená. 

Graf 4.8 Penzion na Starém Brně 
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V tomto penzionu je polovina hostů velmi spokojena se službami, které nabízí. Druhá 

polovina dotazovaných hostů není tak spokojená. Některé služby by zkvalitnila. Ve 

většině případech to byla možnost stravování se v penzionu. 
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Otázka č. 5 - Jste spokojeni s cenami za poskytnuté služby? 

Graf 4.9 Penzion BVV 
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Větší polovina hostů byla spokojena s cenami v penzionu. Pouze 33 hostů bylo 

nespokojených s cenami za pokoj.  

 

Graf 4.10 Penzion na Starém Brně 
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V tomto penzionu byla většina dotazovaných hostů spokojena s cena za ubytování. 34 

dotazovaným hostům se nelíbí různé ceny v období veletrhů. 
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Otázka č. 6 - Jak jste spokojeni s vstřícností a ochotou personálu? 

Graf 4.11 Penzion BVV 

18 18

5

1

0

5

10

15

20

hosté

výborná dobrá průměrná špatná

ochota personálu

personál penzionu

výborná dobrá průměrná špatná
 

Ochota personálu se pohybovala od výborné až po špatnou. S ochotou personálu bylo 

velmi spokojeno 18 dotazovaných hostů. Docela spokojeno bylo též 18 hostů. 5 hostů 

bylo nespokojeno a 1 dotazovaný host byl s personálem velmi nespokojen. Paní vedoucí 

se po tomto zjištění promluvila s těmito hosty. Většina hostů je spokojena za 

profesionální personál.   

 

Graf 4.12 Penzion na Starém Brně 
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Zde byla většina hostů velmi spokojena s personálem. Méně spokojeno bylo pouze 28 

dotazovaných hostů. Z dotazovaných hostů nebyl žádný kdo by byl velmi nespokojen 

s ochotou a profesionalitou personálu.  
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Otázka č. 7 - Jak jste spokojeni s čistotou a hygienou na pokoji? 

Graf 4.13 Penzion BVV 
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Tato otázka sloužila vedení penzionu k přehledu o úrovni pokojských, které byly denně 

v kontaktu s dotazovanými hosty. Zde jsou hosté méně spokojeni s čistotou pokojů než 

v penzionu na Starém Brně. Jsou zde i hosté, kteří byli nespokojeni s hygienou. 

V pokojích kde jsou hosté ubytování se pokoje a koupelny uklízí jednou za 3 dny.  
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Většina hostů s čistotou pokojů a koupelen spokojena. Koupelny se čistí každý druhý 

den v dopoledních hodinách. Velmi spokojených hostů zde bylo 49. V penzionu BVV 

pouze 34. Nebyl zde žádný host nespokojen s čistotou pokoje a koupelny.  
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Otázka č. 8 - Odkud jste sem přijeli? 

Graf 4.15 Penzion BVV 
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Hosté v penzionu jsou velmi různí. Na veletrhy jezdí lidé z celé republiky. Ze 

středočeského kraje bylo nejvíce hostů z Prahy. Pokud přijeli z jiného kraje, ve většině 

to byli hosté z Moravskoslezského kraje. Jeden host byl ze Slovenska. 
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Zde bylo také nejvíce hostů ze Středočeského kraje. Z Moravskoslezského kraje přijelo 

10 hostů. 5 hostů ze Zlínského kraje 2 z Jihočeského. Dotazník vyplnil dokonce host, 

který přicestoval z Rakouska. 
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Otázka č. 9 - Jste v tomto ubytovacím zařízení ubytován (a) poprvé? 

Graf 4.17 Penzion BVV 
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Hostů, kteří navštívili penzion už podruhé, bylo 31. Poprvé zde bylo 42 hostů. Více než 

třikrát pouze 9 hostů. 
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V tomto penzionu bylo o dost méně hostů, kteří by už někdy tento penzion navštívili. 

Poprvé zde bylo 55 hostů. 

 

Tato otázka nám vypovídá o tom, jakou mají penziony návratnost hostů. Také kolik 

nových hostů navštíví tyto penziony. Více nových hostů má penzion na Starém Brně. 

Z informací které mi poskytli, jsme zjistila, že více hostů se k nim vrací v létě. Penzion 

BVV má větší návratnost hostů je o 16%. 
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Otázka č. 10 - Vaše pohlaví je: 

Graf 4.19 Penzion BVV 

42

40

39

39,5

40

40,5

41

41,5

42

počet hostů

Muž žena

pohlaví

pohlaví

Muž žena
 

V tomto penzionu nejsou rozdíly. Zde se ubytovávají muži a ženy nastejno. Je tu jen o 2 

muže více než žen. 
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Zde jsou rozdíly také velmi minimální. Jen je tu více žen rozdíl ne pouze o 4.  

 

Vybavení penzionu na Starém Brně je v hnědých tlumených barvách a je moderně nově 

vybaven.  

Penzion BVV není tak vkusně vybaven, některý nábytek je velmi zastaralý. 
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4.4. SWOT analýza  

4.4.1. Penzion BVV 

Tab. 4.4 SWOT analýza  

Silné stránky Slabé stránky 
 Poloha v centru 

 Blízkost brněnského výstaviště 

 Velká ubytovací kapacita 

 Internet Wiffi 

 Místnost na porady 

 Zastaralé vybavení 

 Dovoz jídla 

 Neznalost cizích jazyků 

 Ceny za ubytování 

 Malá parkovací kapacita pro auta 

 
Příležitosti Ohrožení  
 

 Velké prostory 

 Modernizace pokojů 

 

 Silná konkurence 

 Malý kapitál na rekonstrukci 

 Možnost zavření penzionu 

 

 

4.4.2. Penzion na Starém Brně 

Tab. 4.5 SWOT analýza  

Silné stránky Slabé stránky 
 Útulné ubytování 

 Centrum města – u tramvajového 

spojení do všech částí Brna 

 V blízkosti Výstaviště 

 Možnost internetu Wiffi 

 Možnost parkování u penzionu 

 

 Nemožnost obědů a večeří 

 Malá ubytovací kapacita 

 Různé ceny za ubytování v době 

veletrhů 

 Televizory jen na některých pokojích 
 

Příležitosti Ohrožení 
 Zlepšení reklamy  

 V blízkosti historické památky 

 Historická budova penzionu 

 Silná konkurence na trhu 

 Malá ubytovací kapacita pro velké 
skupiny 
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4.4.3. Vyhodnocení swot analýzy penzionů 

Silných stránek najdeme v obou penzionech stejně. V penzionu na Starém Brně je velká 

parkovací plocha. V Penzionu BVV je možnost porady ve velké místnosti. Jinak mají 

tyto penziony silné stránky penzionu stejné.  

Slabé stránky mají také stejný počet v obou penzionech. V Penzionu BVV je velmi 

zastaralé vybavení pokojů, mají zde velmi špatnou znalost cizích jazyků. V Penzionu na 

Starém Brně mají malou ubytovací kapacitu, televizory nejsou na všech pokojích. Ke 

zlepšení by přispěla koupě televizorů a v Penzionu BVV najmutí zaměstnance se 

znalostí dvou světových jazyků. 

Příležitostí v době ekonomické krize není až tolik. V Penzionu BVV na modernizaci 

pokojů nejsou finanční prostředky. V Penzionu na Starém Brně by pomohlo zlepšení 

reklamy přilákání nových hostů na historii budovy. 

Největší ohrožení v obou penzionech je silná konkurence na trhu. Nejlepší je vědět co 

poskytují konkurenční ubytovací zařízení a za jaké ceny. Snažit se mít lepší služby než 

konkurence.  V Penzionu na Starém Brně je omezená ubytovací kapacita je zde pouze 7 

pokojů. Za to v Penzionu BVV je 19 pokojů, ale se zastaralým vybavením. 
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5. Vyhodnocení výzkumu 

Převážně  jsou hosté se službami v penzionech spokojeni. Průzkumy spokojenosti 

zákazníků provádí Penzion BVV pomocí dotazníků každoročně. Zjišťují, jak jsou hosté 

spokojeni s ubytováním, poskytovanými službami, personálem. Pro penzion je to velmi 

dobré, poznají takto co je u hostů žádané a co by měli zlepšit a zkvalitnit. Do těchto 

jejich průzkumů jsem bohužel neměla možnost nahlédnout.  

Vyhodnoceno bylo celkem 160 dotazníků. Z toho 82 dotazníku bylo z Penzionu BVV a 

78 z Penzionu na Starém Brně. 

Výzkumem bylo zjištěno, že tyto penziony nejvíce navštěvují lidé ve věku od 30 let až 

do 55 let. Výzkum byl prováděn od 1. února 2009 do 10. dubna 2010. Dotazníky 

vyplňovali hosté těchto dvou penzionů. Převážná většina hostů byla návštěvníky 

veletrhů.  

Oba tyto penziony mají velmi dobrou strategickou polohu. S vybavením penzionu a se 

službami v něm byli hosté více spokojeni v Penzionu na Starém Brně. Je to dáno tím, že 

penzion je modernější, je lépe vybaven a poskytuje více služeb než Penzion BVV. Ze 

všech dotazovaných bylo několik hostů nespokojeno s personálem v Penzionu BVV, 

jelikož mají znatelně horší přístup k hostům - velmi „laický a ležérní“. V Penzionu na 

Starém Brně jsou hosté s personálem velice spokojeni.  

S cenami, k mému překvapení, byli hosté vcelku spokojeni v obou penzionech. Ani 

v jednom penzionu hosté příliš neřeší vysoké ceny v době veletrhů.  

Hosté byli s hygienou a čistotou na pokojích více spokojeni v Penzionu na Starém Brně.  

V Penzionu BVV bylo 8 hostů s tímto spíše nespokojeno. Podle mého názoru je to dáno 

tím, je zde problém v četnosti úklidu na pokojích a na sociálních zařízeních. Za to 

v Penzionu na Starém Brně je úklid častější. 

Více vracejících se hostů má Penzion BVV. Hostů, kteří zde byli už podruhé, bylo o 13 

více než v Penzionu na Starém Brně. Jednalo hlavně o muže, kteří zde již někdy byli 

ubytováni. Z průzkumu druhého penzionu mi vyšlo, že se vracející se hosté jsou muži i 

ženy ve stejném poměru. 
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Nejvíce hostů přijíždí do penzionů ze Středočeského kraje hlavně z Prahy. Když přijeli 

z jiného kraje, tak ve většině případů to bylo z Moravskoslezského kraje. 

 

5.1. Penzion BVV 

Tento penzion má velmi výhodnou polohu. Bylo by potřeba do tohoto penzionu 

investovat velké množství peněz do modernizace, aby oslovil širší klientelu. Bohužel 

penzion o tomto neuvažuje z nedostatku finančních prostředků. Pokoje jsou sice vkusně 

zařízeny, ale nábytek je už značně opotřebený. 

Většina hostů je celkem spokojena s ochotou a vstřícností personálu. Dotazovaní hosté 

byli nespokojeni s vybavením a hygienou na pokoji a v koupelně. S hygienou a s 

personálem byly spíše nespokojeny ubytované ženy. Ubytovaní muži byli s tímto docela 

spokojeni. Nejvíce jim vadilo omezené stravování. Dříve byla možnost stravovat se ve 

vedlejší budově, které se říká „prezidentská vila“, nyní toto stravování není možné, 

protože tuto budovu již Výstaviště prodalo. 

Po skončení mého jednání v tomto penzionu jsem získala dojem o velmi volném 

přístupu k hostům a k celému penzionu. Pracovníci penzionu si jsou vědomi nedostatku 

finančních prostředků, se kterými se potýkají. Dá se zde hovořit o finanční krizi 

v podniku. Penzion sice patří pod Brněnské výstaviště, ale ani to nemá prostředky ke 

zlepšení situace v penzionu.  

 

5.2. Penzion na Starém Brně 

Poloha tohoto penzionu je také velmi dobrá. Penzion je moderně zařízen a o hygienu a 

čistotu pokojů se stará velmi schopný a ochotný personál. Pokoje jsou zařízeny moderně 

a vkusně.  

Hosté jsou s tímto penzionem velmi spokojeni. S hygienou v penzionu byly ženy více 

spokojeny než v Penzionu BVV. Ubytovaní muži byli také spokojeni s personálem i 

s vybaveností penzionu.  

Nespokojeni byli se stravováním, které není v penzionu možné. Poskytují pouze 

snídaně. Vedení penzionu zatím neuvažuje ani o dovozu obědů a večeří z okolních 

restaurací.  
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Docela nespokojeni byli hosté nespokojeni s různými cenami, které se odvíjí od 

veletrhů na Výstavišti. Nejnižší ceny jsou v době, kdy není žádný veletrh. Nejvyšší ceny 

jsou v době, kdy se koná veletrh MSV – mezinárodní strojírenský veletrh.  
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6. Doporučení a Závěr 

Pro svůj marketingový výzkum spokojenosti zákazníků jsem si vybrala dva penziony 

v centru města Brna. Výzkum byl prováděn pomocí dotazníku. Většina otázek byla 

formou uzavřených otázek. Dotazník obsahoval 10 otázek. Měla jsem možnost 

s některými hosty i hovořit osobně.  

Dotazník měl za úkol zjistit spokojenost zákazníku s poskytovanými službami 

v penzionech.  Z průzkumu nám vyšlo, že s kvalitou služeb byli hosté docela spokojeni 

v obou penzionech. S hygienou pokojů a koupelen byli hosté více spokojeni v penzionu 

na Starém Brně. V penzionu BVV by se měli zaměřit na zlepšení úklidu pokojů.  

Se stravou už hosté nebyli tak moc spokojeni. Bylo to z důvodů omezeného stravování. 

Více byli nespokojeni v penzionu na Starém Brně, kde neměli hosté možnost obědů a 

večeří. 

V penzionu na Starém Brně na zlepšení stravování by se musela vybudovat malá 

jídelna, která by mohla sloužit i jako klubovna nebo místnost pro konference. V tomto 

penzionu prostory na vybudováni jídelny jsou. Bohužel vedení penzionu o tom 

z finančních důvodů zatím neuvažuje.  

Z průzkumu je zřejmé, že více se hosté vrací do penzionu BVV v zimních měsících. Do 

penzionu na Starém Brně se vrací hosté spíše v letních měsících na víkendy.  Vedení 

obou penzionů by se měli zaměřit na získání a udržení si hostů i v době kdy se nekonají 

veletrhy.   

Možnost jak přilákat hosty je rozšíření doplňkových služeb. Pomohla by také rozšíření 

reklamy na internetu v různých cestovních kancelářích. 

V penzionu BVV by byla potřeba investice do vybavení, zkvalitnění koupelen a pokojů. 

Penzion se v této době potácí ve finanční krizi. O investici do penzionu neuvažuje ani 

Brněnské Výstaviště.  Penzion má velmi nízké zisky, oproti dřívějším letem. 

V minulých letech zde bylo více hostů i z cizích zemí Angličané, Italové. Je to 

způsobeno také nižší návštěvností cizinců na veletrzích. Pokud se do tohoto penzionu 

v nejbližší době nezačne investovat, nebude možné, aby se v dalších letech udržel na 

trhu cestovního ruchu.  
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Penzion na Starém Brně je velmi dobře zaveden, personál je velmi profesionální. Pouze 

jim chybí znalost cizích jazyků. Podle mého názoru by měli přijmout zaměstnance, 

který hovoří plynule německy a se základní znalostí angličtiny. V penzionu se  

ubytovávají převážně Rakušané.  

Mé doporučení pro Penzion BVV je investování určité finanční částky do modernizace 

vybavení pokojů. Také doporučuji zajištění více parkovacích míst pro hosty penzionu.  

Pro Penzion na Starém Brně doporučuji zbudování malé jídelny a zajištění celodenního 

stravování pro hosty. Dále doporučuji zlepšení prezentace penzionu na internetu a 

zveřejnění odkazů historických památek města Brna na svých webových stránkách. 

Určitě by to zvedlo návštěvnost penzionu v letních měsících.  

Cílem mé práce bylo zjistit spokojenost zákazníků s ubytovacími službami a službami 

s nimi spojenými. Dosáhnout tohoto cíle se mi podařilo pomocí dotazníků, které 

vyplnili hosté v penzionech. Moji práci mohou tyto penziony využít ke zkvalitnění 

svých služeb, profesionality zaměstnanců aj. Tato studie jim může přinést mnoho 

nových poznatků a přínosů do budoucna. 
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