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Příloha 1: Výsledky výzkumu 

Záliba v cestování 

První otázkou v mém dotazníku jsem zjišťovala, zda respondenti mají zálibu 

v cestování či nikoliv. Z jednoduše poloţené otázky vyplynulo, ţe 100 % respondentů cestuje 

rádo. Ze 165 dotazovaných odpovědělo 51 muţů, coţ je 30,9 % a 114 ţen představovalo 

69,1 % z celkového počtu dotázaných.  

Preference ročního období pro výjezd na dovolenou 

V této otázce, ve které respondenti mohli označit i více moţností odpovědi, mne 

zajímalo, které roční období si nejčastěji respondenti vybírali a spojovali s trávením dovolené. 

Jak jsem předpokládala, léto bylo nejoblíbenějším ročním obdobím, které je spjato 

s dovolenou a odpočinkem. Rekreaci trávilo během léta v nejrůznějších destinacích 

162 respondentů. Ti, co preferovali letní dovolenou, byli také jedním ze segmentů, který jsem 

porovnávala s vybranými kritérii popsanými v úvodu této kapitoly. Zimu, jako čas vhodný 

pro rekreaci, určilo 100 respondentů. Nejméně vhodnými na rekreaci byly, jak vyplynulo 

z výzkumu, jaro a podzim. 

 

Graf 1: Preference ročního období pro výjezd na dovolenou Zdroj: vlastní 

Při zjišťování, jaké roční období respondentům nejlépe vyhovuje, mne také zajímalo, 

jak tráví respondenti dovolenou v průběhu dvou období v roce a konkrétně, léta a zimy. Tyto 

dvě období jsem si také vybrala pro upřesnění a lepší pochopení segmentů. Byly porovnány 

s jiţ výše uvedenými kritérii, jako bylo pohlaví, rodný kraj či země, zda si respondenti 

vydělávali na brigádách a jaký byl jejich čistý měsíční příjem. Jednoznačnou odpovědí bylo 

trávení dovolené u moře a to 118 respondenty. Výsledkem bylo, ţe si respondenti vybírali 

34

162

23

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Jaro Léto Podzim Zima

Preference ročního období pro výjezd na dovolenou



 

 

takové destinace, které koupání v moři nabízejí, respektive země, které moře „vlastní“. 

Ostatní poloţky byly zanedbatelné a měly velmi malou vypovídací schopnost.  

U preferencí činností v zimě jsem záměrně oddělila aktivity hory a lyţe. Brala jsem 

v úvahu tu skutečnost, ţe respondenti, kteří odpověděli, ţe v průběhu zimní dovolené jezdí 

na hory, zároveň nelyţují. Tito respondenti do dotazníku konkrétně uváděli, ţe jezdí na hory 

za přírodou, nikoliv kvůli sportu. Z celkového počtu 165 respondentů označilo tuto moţnost 

42 z nich. Těch, kteří měli také dovolenou spojenou se zimou, a naopak od předchozí 

kategorie vyuţívali lyţe a během dovolené sportují, bylo 50.  

 

Graf 2: Preference činností v létě Zdroj: vlastní 

 

Graf 3: Preference činností v zimě Zdroj: vlastní 

Místo trávení dovolené 

Jako místo vhodné pro strávení své dovolené označilo podle mého předpokladu 

90,3 % oslovených respondentů zahraničí. Respondenti si vybírali z nabídek cestovních 
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kanceláří či cestovních agentur převáţně zahraniční destinace, které pro ně byly atraktivnější 

a v posledních letech jiţ mnohdy cenově výhodnější neţli nabídka zájezdů v tuzemsku. 

V absolutních hodnotách preferovalo zahraničí 149 respondentů z celkového objemu 

dotázaných studentů ekonomické fakulty. Výsledky zjištěné touto otázkou byly velmi 

důleţité, jelikoţ respondenti upřednostňující zahraničí tvořili samostatný segment, který byl 

podrobně popsán. Tento trţní segment byl rozdělen dle pohlaví respondentů, rodného kraje, 

ze kterého pochází, brigády a nakonec dle čistého měsíčního příjmu jednotlivých respondentů. 

Naopak ti, kteří vyuţívali tuzemsko z nabídky cestovních kanceláří, tzn. Českou 

republiku a její poznávání, bylo pouhých 29,7 %.  

 

Graf 4: Místo trávení dovolené Zdroj: vlastní 

Navštívené destinace cestovního ruchu 

Na jiţ navštívené destinace či země, jsem se respondentů ptala v následující otázce, 

ze které vyplynulo, ţe velmi oblíbenou a nejvíce navštěvovanou destinací se stalo 

Chorvatsko, do kterého jezdí 118 respondentů z celkového počtu 165. Tuto destinace má 

v nabídce velká spousta cestovních kanceláří po celé České republice. Chorvatsko je ţádanou 

a velmi oblíbenou destinací jiţ několik desítek let.  

Na druhém místě skončil překvapivě sousední stát Slovensko se 108 odpověďmi a třetí 

místo obsadila Itálie, kde trávilo dovolenou 102 z oslovených respondentů. Dalšími 

sousedními státy, které získaly poměrně velké ohodnocení od respondentů, jsou Rakousko 

a Polsko. Konkrétně Polsko navštívilo 63 z dotázaných a Rakousko dokonce 76 respondentů  

Jako další destinací, pro strávení dovolené, bylo Řecko, případně Řecké ostrovy, které 



 

 

navštívilo 50 respondentů. Do Španělska cestovalo 36 respondentů. Překvapivě s velmi 

nízkými čísly skončil Tunis a Egypt, u kterých jsem předpokládala, ţe budou oblíbenějšími. 

Cestovní kanceláře mají u těchto dvou naposledy zmiňovaných destinací velmi výhodné 

nabídky, a proto jsem nabyla dojmu, ţe by se mohly umístit na předních místech v zájmu 

u respondentů.  

  

Graf 5: Navštívené destinace cestovního ruchu Zdroj: vlastní 

Typ preferované rekreace 

U typu rekreace jsem se zaměřovala na to, jaké aktivity v rámci dovolené, respondenti 

upřednostňují. Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe 72,12 % respondentů si vybralo pobytový 

typ dovolené, ta je ve většině případů spjata s létem, s odpočinkem a relaxací u moře v jedné 

z vybraných zahraničních destinací.  

Respondenti, kteří měli zálibu v poznávání nových krajů, památek a historie cizí země, 

raději volili jiný typ dovolené a to poznávací dovolenou a bylo to v tomto případě 

46,67 % respondentů. Tito lidé neupřednostňují pouze odpočinek a leţení u moře, ale zejména 

si chtějí odvézt záţitky v podobě kulturního obohacení.  

Záţitková dovolená je spojená s proţitím něčeho netradičního a respondenti v tomto 

případě uváděli především proţití určitého typu adrenalinu. Tento typ rekreace preferovalo 

24,24 % respondentů, kteří volili raději tedy zmíněný adrenalin neţ například odpočinek 

nebo chození po památkách v cizí zemi.  

Poslední kategorií, na kterou jsem se zaměřila, byl aktivní typ dovolené, tedy 

sportovní. Respondenti, kteří označili tuto moţnost, neradi tráví dovolenou odpočinkem jako 



 

 

takovým, ale aktivním odpočinkem, provozováním rozmanitých sportů a různých aktivit 

s ním spojených. Sportovně aktivních respondentů bylo tedy 33,94 % 

 

Graf 6: Typ preferované rekreace Zdroj: vlastní 

Ochota vynaložení finančních prostředků na rekreaci 

U této otázky jsem se zaměřila na ochotu respondentů vynaloţit určité mnoţství 

finančních prostředků na jimi vybranou rekreaci. Jelikoţ celý soubor dotazovaných pokrývali 

studenti, výsledek nebyl nijak překvapivý. Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe 8,48 %, 

počtem 14, respondentů je ochotno zaplatit za dovolenou 0-5 000 Kč. Jsou zde zahrnuti také 

ti, kteří nechtěli vynaloţit ani korunu, jelikoţ rozmezí bylo od 0 Kč. 

Největší skupinu s 81,21 % tvořili ti oslovení respondenti, kteří byli ochotni vynaloţit 

5 0001 Kč-20 000 Kč, toto procento převedené na číslo bylo 134 z celkového souboru 

165 respondentů. V tomto rozmezí se jiţ pohybují ceny dovolených ve většině nabídek 

cestovních kanceláří po celé České republice a nemusí se jednat pouze o ceny last minute, 

ale také o katalogové ceny na danou sezónu v roce.  

Procento respondentů, kteří byli ochotni utratit za rekreaci sumu finančních prostředků 

od 20 001-50 000 Kč, bylo překvapivě téměř 10 %, konkrétně 9,09 % a z celkového souboru 

byl počet těchto respondentů 15 ze 165 dotázaných studentů.  

Zanedbatelného procenta dosáhla kategorie 50 001 Kč a více, kterou označilo pouhé 

1,21 % respondentů, tedy přesně 2 respondenti. Tento výsledek se dal předem předpokládat, 

jelikoţ byli, jak jiţ bylo uvedeno výše, výběrovým souborem, studenti. 



 

 

 

Graf 7: Ochota vynaložení finančních prostředků na rekreaci Zdroj: vlastní 

Faktory pro výběr rekreace 

Faktorů pro výběr rekreace jsem u této otázky zvolila osm a snaţila jsem se vystihnout 

ty nejdůleţitější, o kterých jsem se domnívala, ţe by mohly hrát roli a ovlivnit respondenta 

při jeho rozhodování o tom, kde stráví dovolenou, za kolik, jaký bude mít typ stravování, 

ubytování, apod. Těmi zásadními faktory tedy byla cestovní kancelář, destinace, typ 

ubytování, typ dopravy, stravování, roční období, typ dovolené a nakonec celková cena 

zakoupené dovolené.  

Cestovní kancelář byla prvním faktorem s průměrnou známkou 2,8 s procentuálním 

zastoupením 17,58 %. Destinace jako druhý faktor dostala průměrnou známku 

1,4 a za nejdůleţitější faktor ji povaţovalo 67,27 % respondentů. Typ ubytování dosáhla 

hodnocení 2,2 a 23,03 %. Typ dopravy jako čtvrtý faktor mělo známku rovněţ 2,2 a 24,24 %. 

Stravování dosáhlo průměru 2,5 a procent pouze 18,79 %. Roční období jako velice důleţitý 

faktor pro rozhodování obdrţelo průměrnou známku ve výši 1,9 a v procentuálním vyjádření 

jej označilo za rozhodující faktor 45,45 % respondentů. Z tohoto vyplývá, ţe téměř polovina 

dotázaných respondentů se rozhodovalo a plánovalo dovolenou podle ročního období. 

Předposledním faktorem byl typ dovolené se známkou 2,0 a 33,94 %.  

Cenu dovolené jsem zvolila jako jeden ze segmentů a tento faktor v rámci otázky číslo 

sedm obdrţel průměrné hodnocení 1,8 a převedené na procenta 47,88 %.  

Výsledkem této otázky byla skutečnost, ţe cena nedosáhla prvního místa, jak jsem 



 

 

předpokládala, ale respondenti se rozhodovali dle destinace a to v jiţ uvedených 67,27 %, 

tzn., povaţovali faktor destinace za nejdůleţitější. Bylo pro ně rozhodující, kterou zemi 

navštíví a aţ na druhém místě sledovali cenu.  

 

Graf 8: Faktory pro výběr rekreace Zdroj: vlastní 

Role důležitých faktorů pro výběr rekreace 

Tato otázka byla pouze kontrolní k otázce předchozí a potvrdila její výsledky. 

To znamená, ţe destinace a cena se staly nejdůleţitějšími proměnnými, které hrají zásadní roli 

při rozhodování o způsobu strávení dovolené respondenta.  

Velikost bydliště respondenta 

Respondenti u této otázky měli za úkol označit velikost svého bydliště, ze kterého 

pocházejí. V obci do 5 000 obyvatel bydlelo 38,79 % respondentů, v přepočtu v obci s tímto 

počtem obyvatel bydlelo 64 respondentů. Druhou moţnost, a to v obci od 5 001 obyvatel 

do 50 000 obyvatel, označilo 29,09 % dotázaných, coţ bylo 48 ze 165 oslovených. V obci 

od 50 001 do 100 000 obyvatel mělo své bydliště 12,73 % respondentů neboli pouze 

21 respondentů.  

Své bydliště v Ostravě, s počtem obyvatel 315 138, mělo jen 17,58 % z celého 

souboru dotázaných a ze 165 respondentů byla velikost této skupiny ve výši 29 respondentů 

z celého objemu oslovených k vyplnění dotazníku. Ve větším městě neţ je Ostrava, tedy Brno 



 

 

a Praha, bydlelo, respektive pocházelo, jen zanedbatelné procento respondentů a konkrétně 

1,82 %, a to pouze 3 respondenti.  

 

Graf 9: Velikost bydliště respondenta Zdroj: vlastní 

Ostatní otázky  

V dalších otázkách mého dotazníku mne zajímal typ brigády respondentů, povolání 

rodičů dotázaných, koníčky oslovených respondentů k vyplnění a také otázka, proč 

se respondenti rozhodli pro pokračování studia na vysoké škole. Nejčastěji uváděnými 

brigádami respondentů byla práce hostesky, dále servírky či číšníka, tedy obecně 

gastronomie, práce v administrativě a operátora/ky v nejrůznějších call centrech.  

Rodiče respondentů pracovali nejčastěji v ekonomických oborech, ve státní správě 

(úřady) a v gastronomii. Ovšem nejvíce zastoupenou kategorií byli podnikatelé (OSVČ), 

kterých bylo téměř 20 % z celkového souboru, jak v případě matek, tak také otců. Často 

uváděnými povoláními byly řemeslnické práce a obor stavebnictví. 

Mezi nejoblíbenější koníčky respondentů patřil sport, hudba, sledování filmů, četba 

a v neposlední řadě také cestování, které mne zajímalo nejvíce.  

Poslední otázkou respondenti zdůvodňovali, proč studují na vysoké škole. Důvodů 

bylo několik zásadních a to, zlepšení ţivotních podmínek, lepší pracovní uplatnění na trhu 

práce, vyšší platové ohodnocení a získání vysokoškolskému titulu.  



 

 

Příloha 2: Dotazník 

Váţený respondente, Váţená respondentko, 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TUO, oboru Marketing a obchod. Cílem mé 

bakalářské práce je segmentace studentů univerzity na trhu cestovního ruchu. Chtěla bych Vás touto 

cestou poţádat o vyplnění následujícího dotazníku. 

Tento dotazník je zcela anonymní a všechny Vámi poskytnuté údaje budou slouţit pouze pro potřebu 

mé bakalářské práce. Není-li stanoveno jinak, označte prosím jen jednu odpověď. Děkuji za Váš 

čas a ochotu dotazník vyplnit. 

Petra Šmídová 

1. Cestujete rádi? 

 Ano 

 Ne 

 

2. Jak trávíte dovolenou v jednotlivých obdobích v roce, stanovte pořadí dle preferencí (moţnost 

označit i více odpovědí). 

 Jaro a rozepište, jak trávíte dovolenou……………………………………………... 

 Léto a rozepište, jak trávíte dovolenou……………………………………………... 

 Podzim a rozepište, jak trávíte dovolenou………………………………………….. 

 Zima a rozepište, jak trávíte dovolenou…………………………………………….. 

 

3. Kterou z moţností preferujete pro trávení dovolené? (moţnost označit více variant) 

 V tuzemsku 

 V zahraničí 

 

4. Jaké země jste jiţ navštívili? (rozepište) ………………………………. ……………. 

 

5. Jaký typ dovolené upřednostňujete? (moţnost označit více variant) 

 Pobytová a jak trávíte tento typ dovolené…………………………………………….. 

 Poznávací a jak trávíte tento typ dovolené…………………………………………… 

 Záţitková a jak trávíte tento typ dovolené……………………………………………. 

 Sportovní a jak trávíte tento typ dovolené…………………………………………… 

 

6. Kolik jste ochotni utratit za svou dovolenou? 

 0-5 000Kč 

 5 001-20 000Kč 

 20 001-50 000Kč 

 50 001 a více 

 

7. Ohodnoťte, jak jsou pro Vás následující faktory při výběru dovolené důleţité? (1-

nejdůleţitější, 5-nejméně důleţité) 

1  2  3  4  5 
Cestovní kancelář        

Destinace         

Typ ubytování        

Typ dopravy        

Stravování         

Roční období        

Typ dovolené        

Cena dovolené        

Jiný faktor (rozepište)…………………… 



 

 

 

8. Co hraje ve vašem případě nejdůleţitější roli při rozhodování o dovolené? (rozepište) 

…………………………………………………………..…………………………………. 

 

9. Jste: 

 Muţ 

 Ţena 

 

10. Ve kterém ročníku momentálně studujete? (rozepište) 

……………………………………………………………………………………. 

 

11. Jaká je velikost Vašeho bydliště? 

 V obci do 5 000 obyvatel 

 V obci od 5 001 – 50 000 obyvatel 

 V obci od 50 001 – 100 000 obyvatel 

 V obci od 100 001 - 300 000 obyvatel 

 V Ostravě (315 138 obyvatel) 

 Ve větším městě neţ Ostrava 

 

12. Z kterého kraje (popřípadě země) pocházíte? 

 Moravskoslezský 

 Olomoucký 

 Zlínský 

 Jiný 

 Slovensko 

 

13. Přivyděláváte si při studiu na různých brigádách? (pokud jste odpověděli na tuto otázku ne, 

přejděte prosím na otázku číslo 15). 

 ano 

 ne 

 

14. Rozepište se prosím více o své brigádě? (kde pracujete, v jakém oboru a jakou funkci 

zastáváte)? 

………………………………………………………………………………….…... 

 

15. Jaké je povolání Vašich rodičů? (kde pracují, v jakém oboru a jsou funkci zastávají)? 

 matka…………………………………………………………………………… 

 otec…………………………………………………………………………….. 

 

16. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

 0-5 000Kč 

 5 001-10 000Kč 

 10 001-15 000Kč 

 15 001-20 000Kč 

 20 001 a více 

 

17. Jaké jsou Vaše koníčky? (rozepište) 

………………………………………………………………………………….. 

 

18. Proč jste se rozhodli studovat na Vysoké škole? (rozepište) 

…………………………………………………………………………………. 

 



 

 

Příloha 3: Typologie cestovního ruchu dle různých 
klasifikačních hledisek 

 

Tabulka 0-1: Typologie cestovního ruchu dle různých klasifikačních hledisek Zdroj: [6] 



 

 

Příloha 4: Životní cyklus produktu 

 

Obrázek 1: Životní cyklus produktu Zdroj: [15] 

 


