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1. Úvod  
 

Hotelnictví představuje velmi důležitou složku cestovního ruchu a jako takové 

samozřejmě reaguje na jeho rozvoj či úpadek. A právě na cestovní ruch dopadla celosvětová 

ekonomická krize velmi tvrdě. Vzhledem k předchozímu dramatickému růstu hotelů existuje 

v České republice v současnosti obrovská hotelová kapacita a potenciální zákazník má tak 

velký výběr. Hotely jsou v této konkurenci nuceny bojovat o každého hosta a samozřejmostí 

je nabídnout něco víc. 

Hosté se díky tomuto velkému převisu nabídky nad poptávkou stávají náročnějšími 

a za své peníze očekávají profesionální služby. A právě spokojenost těchto hostů se stává 

klíčovým předpokladem k dlouhodobé úspěšnosti hotelu. Je nutné tuto spokojenost pravidelně 

monitorovat a reagovat na nové požadavky, aby se hosté vždy rádi vraceli. 

Ve své práci jsem se rozhodl zkoumat spokojenost hostů Best Western Hotelu Grand 

v Uherském Hradišti. Nejprve se věnuji metodické části, v níž si vymezím cíl práce, strategii 

výzkumu, pozastavím se nad výběrem vzorku a popíši konstrukci výzkumného nástroje – 

dotazníku. V další části pak rozeberu teorii marketingového výzkumu. Následuje kapitola 

o síti Best Western, k níž hotel náleží, a přímo o hotelu. Dále jsem se rozhodl udělat srovnání 

kapacity, cen i výnosů a nákladů Best Western Hotelu Grand s ostatními hotely v blízkém 

okolí. 

Poté popíši praktický průběh výzkumu a zanalyzuji výsledky. V závěru se pokusím 

formulovat doporučení odvozená ze získaných dat. 
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2. Metodika a cíl práce 
 

Cílem této kapitoly bude definování cíle práce a představení veškerých postupů 

a nástrojů, s jejichž pomocí získám odpovědi na výzkumné otázky a naplním tak stanovený 

cíl. 

 

2.1. Cíle práce 

 

Jako cíl své práce jsem si stanovil zjistit, jaká je spokojenost hostů ve vybraném hotelu 

– v mém případě půjde o Best Western Hotel Grand v Uherském Hradišti. Spokojenost zde 

budu chápat jako míru uspokojení hostů v jistých aspektech – konkrétně spokojenost 

s pokojem (jeho čistotou, velikostí, vybavením), spokojenost s personálem (jeho vstřícností 

a kvalifikovaností), spokojenost se snídaněmi, cenou a službami. Pokusím se zjistit i to, co by 

z pohledu hostů napomohlo jejich větší spokojenosti. 

Se spokojeností souvisí i analýza cílových skupin, neboť  je velmi důležité vědět, jací 

hosté a za jakým účelem hotel navštěvují. Jejich motivy a charakteristiky ovlivňují, co 

od daného hotelu očekávají a jaké faktory jsou důležité pro jejich spokojenost. 

Neopomenutelnou součástí hotelu je jeho členství v hotelové síti Best Western. To, 

že zkoumaný hotel patří k této značce se dá pokládat za ohromnou konkurenční výhodu, a tak 

součástí výzkumu bude i to, zda hosté vědí, jaké výhody mohou nalézt u hotelů, které jsou 

členy tohoto řetězce, a následně zjištění, zda hotel dokáže tohoto členství využít. 

Ač se v prostorách hotelové budovy nachází i restaurace, kavárna, vinárna a salonky, 

tyto nebudou součástí mého výzkumu. Důvodem je to, že v podstatě fungují separátně 

od hotelu a pod jiným nájemcem. Součástí výzkumu tak budou pouze snídaně, neboť  ty jsou 

nedílnou součástí ubytování, protože jsou zahrnuty v základní ceně. 

 

2.2. Strategie výzkumu 

 

Při svém výzkumu použiji kvantitativní strategii. Pro ni je charakteristická redukce 

množství zjišť ovaných informací, zato je však zjišť ujeme o mnoha jedincích. Kvantitativní 
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výzkum většinou vykazuje vyšší reliabilitu (která je zajištěna díky silné standardizaci), 

avšak nižší validitu1 (v důsledku redukce informací). (Disman 2005)  

 

2.3. Výběr vzorku 

 

Za tzv. základní soubor neboli populaci (tj. soubor těch jednotek, na který chci 

vztahovat výsledky výzkumu) pokládám hosty, kteří navštívili Best Western Hotel Grand. 

Ve většině případů – ať  už z důvodu vysokých nákladů či nároků na čas – neexistuje ovšem 

možnost zkoumat všechny respondenty, a tak dochází k výběru pouze vzorku (výběrový 

soubor) – stejně tomu bude i v mém výzkumu. Z výsledků šetření tohoto výběrového souboru 

jsou pak odhadovány hodnoty celé populace. (Simová 2005)  

K výběru vzorku existují dva rozdílné přístupy; můžeme vybrat 

mezi pravděpodobnostním2 a nepravděpodobnostním výběrem. V mém případě půjde o výběr 

nepravděpodobnostní. Tento výběr je rychlejší a jednodušší. Nemusí sice dobře zajistit 

reprezentativnost vzorků, nicméně bývá používán vždy, pokud není možné – ať  už 

z finančních či jiných důvodů – zvolit pravděpodobnostní výběr. Konkrétně jsem zvolil výběr 

podle dostupnosti3 – to znamená, že půjde o respondenty, kteří se budou nacházet v hotelu 

v době, kdy bude probíhat sběr dat, a budou ochotni vyplnit dotazník. 

Dále je třeba stanovit velikost vzorku. Ta je závislá na tom, jak moc by měl být náš 

výzkum reprezentativní. Pro přesné určení jeho velikosti se používají statistické metody, které 

pracují s tzv. standardní chybou a požadovanou úrovní přesnosti. Častěji se však používají 

metody nestatistické. Sem spadá určení velikosti vzorku podle úsudku výzkumníka, 

podle finančních možností, dostupnosti respondentů apod. Já jsem postupoval tak, že jsem si 

                                                           
1 Validita znamená, že měříme to, co jsme skutečně chtěli měřit. Reliabilita znamená, že při opakovaném měření 
dostaneme stejné výsledky, nezměnil-li se pozorovaný objekt. (Disman 2005)  

2 Při pravděpodobnostním neboli náhodném výběru jsou použity statistické metody a každá jednotka populace 
má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána do vzorku. Obrovská výhoda náhodného výběru spočívá v tom, 
že nereprezentuje jen známé, nýbrž i neznámé vlastnosti základního souboru a můžeme pomocí statistiky 
odhadnout, jak moc se náš výběrový soubor liší od základního. Patří sem: prostý výběr, dále systematický výběr, 
stratifikovaný výběr a vícestupňový výběr. (Disman 2005) 

3 Dále mezi nepravděpodobnostní výběry patří výběr kvótní (ve struktuře vzorku se snaží imitovat známé 
vlastnosti základního souboru), účelový (respondenti jsou vybráni podle úsudku výzkumníka), řetězový (první 
respondent je většinou vybrán podle úsudku, další pak podle referencí předcházejících respondentů), výběr 
z hlediska účelu apod. (Disman 2005) 
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stanovil dobu, po jakou budou dotazníky rozdávány, a měl jsem stanoven minimální počet 50 

vyplněných dotazníků – jednalo se tedy o tzv. nákladový přístup, jenž vychází z kalkulace 

časových či finančních nákladů. (Disman 2005) 

 

2.4. Zdroje dat  

 

Marketingová data můžeme rozdělit na primární (nově získané informace, jejichž sběr 

je sice nákladný a pomalejší, nicméně by mělo být zajištěno, že budou aktuální, 

konkrétní a budou dobře odpovídat našim potřebám) a sekundární4 (informace, které již byly 

někým sesbírány; tento způsob je rychlý a levný, nicméně takto získaná data nemusí mít 

patřičnou reliabilitu pro náš výzkum). (Simová 2005) Já ke svému výzkumu potřebuji 

primární data – tedy taková, která lze získat až vlastním marketingovým výzkumem.  

Zdroje primárních dat mohou být vnitřní nebo vnější. Vnitřními zdroji jsou osoby, jež 

pracují pro firmu, pro kterou údaje zjišť ujeme. Vnějšími zdroji jsou pak ostatní účastníci trhu 

jako konzultanti, spotřebitelé, konkurence, veřejnost atd. (Kozel 2006) Mými zdroji dat jsou 

návštěvníci hotelu – jedná se tedy o vnější zdroj. 

 

2.5. Metody sběru primárních dat 

 

V marketingovém výzkumu se nejčastěji používají tyto metody sběru primárních dat: 

pozorování5, experiment6 a dotazování. Zvolená metoda závisí na cíli výzkumu, dostupnosti, 

kvantitě a kvalitě informací, dostupnosti respondentů a charakteru problému. (Simová 2005) 

                                                           
4 Zdroje sekundárních dat se mohou nacházet přímo v organizaci – jsou tedy interní. Sem patří tzv. operativní 
data (informace z účetnictví, evidenční činnosti podniku, finanční ukazatele apod.), dále tzv. market inteligence 
nebo-li informace získané z osobních kontaktů (tato data čerpáme z rozhovorů se zákazníky, prodejci apod.) 
a ostatní marketingová data. Externími zdroji jsou všechny veřejnosti přístupná data. Může jít o vládní publikace 
(databáze, studie, statistiky), dále tiskové zdroje (knihy, časopisy), komerční zdroje (výroční zprávy, prospekty 
apod.) a ostatní (právní normy, telefonní seznamy). (Simová 2005) 

5 Pozorování představuje cílevědomé zkoumání smyslově vnímatelných procesů či jevů. Pozorovatel nezasahuje 
do pozorované skutečnosti, jde tedy o tzv. neobtrusivní techniku. Touto metodou získaná data jsou pouze 
popisná, nemůžeme takto zjistit příčinný charakter. Nejvíce se tato metoda používá při zkoumání nákupního 
chování, počtu zákazníků v obchodě apod. (Disman 2005) 
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Já jsem si pro svůj výzkum zvolil nejčastěji používanou metodu v marketingovém 

výzkumu, kterou je dotazování. Dotazování může mít různou míru standardizovanosti7 (méně 

strukturované nástroje jsou náročnější na přípravu i zpracování dat a jsou dražší) a může být 

prováděno tváří v tvář, telefonicky, písemně či prostřednictvím internetu. (Disman 2005) 

Já ve svém výzkumu použiji nejstandardizovanější a nejpoužívanější nástroj, jímž je 

dotazník, tedy jakýsi soubor otázek v určitém pořadí. Při této metodě sběru dat je obzvlášť  

důležité dotazník pečlivě připravit. Roli zde hraje nejen správné sestavení, ale i úprava, forma 

a představení výzkumu a výzkumníka. Výhodou dotazníku je to, že pomocí něj lze získat 

mnoho informací při nízkých nákladech, respondentům je zaručena vysoká anonymita 

a získaná data jsou lehce porovnatelná. Jejich nevýhodou je nízká návratnost8 a z toho 

plynoucí nižší reprezentativnost. Dalším problémem je i omezení možných formulací otázek 

či hrozba špatného porozumění otázkám respondentem. (Mozga-Vítek 2001) 

Při sestavování dotazníku jsem postupoval tak, že jsem si vytvořil seznam informací, 

které chci od respondentů zjistit, abych dosáhl vytyčeného cíle, a poté jsem je zpracoval 

do jednotlivých otázek. (Dufek-Stávková 1998) 

V úvodu dotazníku jsem představil sám sebe a výzkum, jeho účel, nakládání 

se získanými informacemi, otázku anonymity, připojil jsem i poděkování a zároveň jsem 

respondentům poskytl možnost uvést jejich e-mailovou adresu v případě, že mají zájem 

o zaslání výsledné práce. Snažil jsem se dbát na to, aby dotazník nebyl příliš dlouhý 

a neodrazoval tak respondenty od zodpovězení, a doplnil jsem jej o pokyny k vypracování.  

Dotazník jsem vypracoval v české a anglické verzi9. 

Pořadí otázek jsem se snažil sestavit tak, aby bylo logické a tvořilo jednotný celek. 

Nejprve jsem se ptal na tzv. otázky o subjektu: sem patří nejen otázky, z nichž se snažíme 

získat tzv. hard data, tj. ta, která jsou přesná a jednoznačná (otázky na četnost pobytů v hotelu, 

otázky na znalost sítě Best Western), ale i otázky snažící se zjistit tzv. soft data, tj. ta, která se 
                                                                                                                                                                                     
6 Experiment použijeme tehdy, když potřebujeme zkoumat vztah příčiny a následku. Je založen na zkoumání 
vlivů nezávisle proměnné na závisle proměnnou. Může probíhat v přirozeném prostředí (terénní experiment) 
nebo v umělém prostředí (laboratorní experiment). Použití experimentu v marketingovém výzkumu je omezeno 
v důsledku jeho časové i finanční náročnosti. (Simová 2005) 

7 Standardizace představuje typ redukce informací. Standardizované techniky často omezují odpovědi na otázky 
na předem připravený soubor kategorií a používají jednotné podněty. (Disman 2005) 

8 30 % návratnost dotazníků je považována za dobrou. (Kozel 2006) 

9 Hotové dotazníky se nacházejí v Příloze 1 a v Příloze 2. 
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týkají postojů, motivů (škály o spokojenosti - spokojenost s pokojem, personálem, …) 

a dotazník jsem ukončil klasifikačními neboli cenzovými otázkami (tj. demografické, sociální 

a ekonomické údaje). Při otázkách vztahující se k síti Best Western jsem využil i tzv. filtrační 

otázku, která z dalšího dotazování na tři otázky vyřadila určitou část respondentů. (Mišovič 

2001)  

Všechny otázky s výjimkou jedné budou uzavřené, to znamená, že je respondentům 

nabídnut soubor možných odpovědí. Použil jsem zde dichotomických (nabídnuty dvě 

možnosti odpovědi) i polytomických (více než dvě možnosti odpovědí) otázek a verbální 

škály (zařazení na určitém kontinuu, přičemž jsem zde stanovil lichý počet kategorií, 

což respondentovi umožní být indiferentní a nezaujímat žádný postoj) i grafické hodnotící 

škály. Respondent může zaškrtnout pouze jednu možnou odpověď – jde tedy o tzv. 

alternativní neboli výběrové otázky. Otázky i odpovědi je nutné správně zformulovat a musí 

zahrnovat veškerý výčet všech možných odpovědí10. (Simová 2005) 

 Do dotazníku jsem zařadil jednu otevřenou otázku, tj. takovou, na niž respondent 

odpovídá svými slovy. Důvodem pro její zařazení je, že jsem odpověď na ni nechtěl 

omezovat předem definovanými možnostmi a chtěl jsem respondentům ponechat možnost 

volné formulace, aby tak nedošlo k podsouvání možných odpovědí. Mezi nevýhody 

otevřených otázek však patří to, že respondent nebývá motivován k odpovědi a jejich 

zpracování je náročnější než u otevřených otázek. (Dufek-Stávková 1998) 

Ještě před samotným rozdáváním dotazníků jsem poskytl několik dotazníků 

potencionálním respondentům, čímž jsem odhalil několik nesrovnalostí, které jsem následně 

opravil a připravil tak dotazník pro sběr dat – šlo o tzv. testování dotazníku neboli pilotáž, 

pomocí níž jsou odhaleny chyby a jiné nedostatky. (Kozel 2006)  

 

2.6. Analýza dat 

 

Poté, co získám data, je nutné je zpracovat, neboť  sama o sobě nemají velkou 

vypovídací hodnotu. Nejdříve je nutné je překontrolovat, aby byla připravena na další 
                                                           
10 Dále je třeba dávat při sestavování dotazníku pozor na to, zda je otázka nezbytná, zda zjišť uje to, co chceme 
zjišť ovat, zda je srozumitelná a všichni respondenti ji budou chápat stejně a vyloučit je nutné i tzv. 
dvouhlavňové (tj. ty, které se ptají na dvě věci najednou) a sugestivní otázky. (Disman 2005)  
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technické zpracování. Musí být odhaleny všechny případné chyby. Dále musí být provedena 

klasifikace dat, což zahrnuje vymezení tříd, které musí obsahovat všechny prvky zkoumaného 

souboru a zároveň se musí vylučovat. (Simová 2005) 

Dalším krokem je kódování, v rámci něhož jsou slova převedena do číselných symbolů, 

přičemž nejkomplikovanější je kódování otevřené otázky. Tato fáze je nutným předpokladem 

pro zpracování dat výpočetní technikou. (Kozel 2006) Ve svém výzkumu pro zpracování 

a analýzu dat použiji statistický program SPSS. 

Po kódování následuje samotná analýza dat. Velkou roli zde hraje počet proměnných. 

Nejjednodušší je analýza jedné proměnné. Zjišť ujeme zde četnosti, medián, modus, průměry, 

procenta apod. Při vyhodnocování dvou proměnných zjišť ujeme jejich vzájemný vztah, a to 

formou korelační či regresní analýzy. Dál můžeme vyhodnocovat více než dvě proměnné, 

k tomu nám slouží mnohonásobné regrese a korelace, multidimensionální analýzy apod. 

(Simová 2005) Ve své výzkumu budu dělat pouze analýzy jedné proměnné.  

Velmi důležité je také rozlišovat mezi jednotlivými typy proměnných: rozlišujeme 

nominální (jde o kvalitativní proměnné vyjádřené slovně; nelze u nich určit, co je větší 

a menší, a nelze je ani nijak srovnat), dále pořadové neboli ordinální proměnné (můžeme je 

seřadit podle míry přítomnosti určitého znaku, avšak nemůžeme stanovit násobek, o něž je 

daná varianta menší či větší než jiné) a intervalové (můžeme je seřadit a také určit, kolikrát je 

která vyšší) kategorie. (Malátek 2001)  

Po analýze dat následuje fáze interpretace výsledků, ve které je získaným datům 

přiřazován význam. Dále navazují závěry, v nichž dochází k zobecnění zjištěných informací. 

Následovat mohou doporučení či návrhy. (Simová 2005) 
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3. Teorie marketingového výzkumu 
 

V této kapitole se budu věnovat základní definici i dělení marketingového výzkumu 

a rozliším různé typy marketingového výzkumu podle několika kritérií. 
 

3.1. Definice a význam marketingového výzkumu 

 

Existuje obrovské množství nejrůznějších definic marketingového výzkumu. Zde uvedu 

tři z nich, které pokládám za nejobsažnější, a krátce se pozastavím i nad vznikem a historií 

marketingového výzkumu a jeho důležitostí. 

Kotler (In Malý 2004, str. 6) popisuje marketingový výzkum jako „systematicky 

prováděný sběr, úpravu, zpracování, analýzu, interpretaci a prezentaci informací, které slouží 

k identifikaci a řešení různých marketingových situací v podniku nebo organizaci“. 

Podle Stávkové a Dufka (1998, str. 22) je marketingový výzkum „cílevědomá 

a organizovaná činnost spočívající ve specifikaci, shromaždování, analýze a interpretaci 

informací, které umožňují: porozumět trhu, na kterém firma podniká nebo hodlá podnikat; 

identifikovat problémy s podnikáním; identifikovat příležitosti, které se mohou vyskytnout; 

formulovat směry marketingové činnosti a hodnotit její výsledky“. 

Americká marketingová asociace pak marketingový výzkum definuje jako funkci 

spojující spotřebitele – zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem. K definování 

marketingových problémů, příležitostí a hrozeb, k vytváření marketingových akcí či zlepšení 

celého marketingového procesu jsou využívány nasbírané informace, které se zanalyzují, 

a jejichž sběru předchází plánování a specifikace. (Simová 2005)  

Marketingový výzkum vznikl ze sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění 

a představuje disciplínu, jež v sobě využívá poznatky několika vědeckých oborů (sociologie, 

matematika, statistika, informatika, psychologie, …).  

První empirický výzkum se uskutečnil v USA na začátku 19. století (týkal se 

rozhodování voličů při volbách prezidenta). Marketingový výzkum jakožto samostatná vědní 

disciplína se však rozvinul až během 20. století. (Simová 2005) V současnosti disponuje 

marketingový výzkum komplexní metodikou, jež dovoluje zkoumat celou škálu faktorů 

související s podnikatelskými aktivitami organizace. 
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Marketingový výzkum je nepostradatelnou součástí marketingového řízení organizace. 

Napomáhá uspokojovat přání a požadavky zákazníků a naplňovat podnikatelské záměry. 

Každý vedoucí pracovník by si tak měl být vědom důležitosti, jakou má dostatek relevantních 

a kvalitních informací a jejich správná analýza. (Simová 2005) 

V každém marketingovém výzkumu hrají velkou roli dva subjekty - zadavatelé 

a realizátoři. Zadavatelem je subjekt, jenž si výzkum objedná a dotuje jej. Jeho úkolem by 

mělo být přesně definovat předmět a objekt výzkumu. Realizátory pak jsou výzkumníci, tedy 

ti, kteří sbírají a zpracovávají informace a interpretují je. (Simová 2005) 

 

3.2. Dělení marketingového výzkumu 

 

Základní rozdělení výzkumu obecně je na tzv. aplikovaný a tzv. badatelský neboli 

základní výzkum. Naprostá většina marketingových výzkumů jsou výzkumy aplikované, 

neboť  jsou uskutečňovány za účelem shromáždění informací, k objasnění problémů 

a naleznutí jeho řešení. Není však vyloučeno ani provedení základního marketingového 

výzkumu, ten však zkoumá teorii a většinou nenavrhuje žádná řešení. (Simová 2005) 

Podle předmětu zkoumání můžeme marketingový výzkum rozdělit tímto způsobem: 

(Simová 2005) 

• Celková analýza trhu – dává nám přehled o trhu jako celku a zjišť uje stávající 

situaci či jeho vývoj. 

• Výzkum zákazníka – snaží se zjistit názory, postoje, motivy a chování spotřebitelů 

a jejich nákupní rozhodování. 

• Výzkum konkurence - snaží se získat informace o konkurenci, jejich cenách, 

kvalitě, reklamě apod. 

• Výrobkový výzkum – zaměřuje se na vlastnosti, cenu, obal, kvalitu či značku 

určitého výrobku a porovnává daný výrobek s konkurenčním. 
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• Cenový výzkum - pomáhá nám získat informace nutné k řešení otázek 

v souvislosti s cenovou politikou a tvorbou cen (např. pomocí analýzy 

konkurenčních cen, měření citlivosti spotřebitelů na různé cenové úrovně apod.). 

• Výzkum reklamy – dále se dělí na reklamní výzkum a mediální výzkum. Reklamní 

výzkum zjišť uje informace nezbytné pro přípravu reklamní kampaně, 

zatímco mediální výzkum je zaměřen na získání informací o sledovanosti reklam 

cílovými skupinami. 

• Výzkum image – poskytuje nám obraz toho, jak zákazníci smýšlí o dané firmě 

a jejich produktech, a poskytuje podklady pro rozhodnutí, zda změnit či naopak 

posílit image. 

• Výzkum prodeje - zjišť uje průběh prodeje a jeho efektivnosti, zabývá se i výkyvy 

či předpovídáním prodejů. 

• Výzkum průmyslového trhu - je zaměřen na chování organizací a jejich kupního 

rozhodování a postojů či motivací pracovníků ve vedení organizací. 

• Prognostický výzkum – snaží se předpovědět vývoj poptávky a celkových změn 

na trhu. 

• Výzkum zahraničních trhů - od výzkumu domácího trhu se liší tím, že musí brát 

v potaz veškeré anomálie vyskytující se na zahraničním trhu. 

 

3.3. Typy marketingového výzkumu 

 

Marketingové výzkumy se liší svým cílem, formou, rozsahem či zaměřením a podle 

těchto kritérií můžeme rozlišit různé typy. Nutno však podotknout, že tyto typy se většinou 

nevyskytují izolovaně, nýbrž se různě kombinují a prolínají. (Simová 2005) 

o Typy marketingového výzkumu podle subjektu realizující výzkum: (Simová 2005) 

• Podnikový výzkum – realizuje jej sám podnik. 

• Agenturní výzkum - vykonává jej externí firma na zakázku. 
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o Typy agenturního marketingového výzkumu podle účelu a rozsahu participace 

zadavatele na výzkumu: (Simová 2005) 

• Syndikovaný výzkum - je prováděn agenturou podle vlastního zadání a jeho 

výsledky jsou pak nabízeny za určitý poplatek organizacím. Tyto výzkumy jsou 

pro firmu finančně výhodnější než výzkumy na zakázku, avšak kvůli jejich 

obecnosti nemusí přesně vyhovovat potřebám firmy. 

• Omnibusový výzkum - je poměrně rozsáhlý a je prováděn pro několik firem, jež na 

něm chtějí participovat. Tyto firmy se tak podílí na zadávání a nesou i část 

finančních nákladů. Agentura musí respektovat jejich požadavky a poté jim předá 

zpracované výsledky. 

• Specializovaný výzkum - je prováděn agenturou podle přesného zadání konkrétní 

firmy, která tak představuje jediného zadavatele a hradí všechny náklady. Získané 

výstupy jsou tajné a náleží jen dané firmě. Jedná se o nejdražší i časově 

nejnáročnější druh výzkumu. 

o Typy marketingových výzkumů podle časového hlediska: (Simová 2005) 

• Příležitostný marketingový výzkum - je uskutečňován jednorázově k řešení 

jednoho specifického problému. 

• Stálý (opakovaný) marketingový výzkum - sbírá informace průběžně, soustavně 

či opakovaně. Tento typ výzkumu může být:  

§ Panelový (opakovaně zkoumá stále stejný vzorek subjektů podle určitých 

kritérií). 

§ Kontinuální (od panelového výzkumu jej odlišuje to, že se vzorek 

respondentů u každého výzkumu liší). 

o Typy marketingových výzkumů podle subjektů, od nichž získáváme potřebné 

informace: (Simová 2005) 

• Interní výzkum – provádí se uvnitř organizace. 

• Externí výzkum – provádí se mimo organizaci. 

o Typy marketingového výzkumů podle typu získaných informací a jejich analýzy. 

(Simová 2005) 
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• Kvantitativní výzkum - zjišť uje četnost, pracuje s číselnými údaji. Data nejčastěji 

získáváme pomocí dotazníků. Analýzu provádíme na kumulovaných datech 

o mnoha respondentech a k jejich zpracování jsou používány statistické metody. 

• Kvalitativní výzkum - zjišť uje příčiny, motivy, postoje, pocity respondentů. Jde 

o nenumerické šetření a interpretaci sociální reality. Jeho hlavním úkolem je 

porozumění. K získání kvalitativních informací používáme např. rozhovor 

či pozorování. 

o Typy marketingového výzkumu podle účelu: (Stávková – Dufek 1998) 

• Monitorovací – zabývá se výsledky činností firmy a jejím vnějším marketingovým 

prostředím. Je zaměřen na včasné odhalení možných problémů či příležitostí 

na trhu. 

• Explorativní - je prováděn na počátku rozhodovacího procesu a slouží 

k předběžnému prozkoumání situace. 

• Deskriptivní - jeho cílem je popsat a prozkoumat příslušné procesy, stanovit jejich 

četnost apod. 

• Kauzální - zjišť uje příčinný charakter určitých skutečností a zkoumá vztahy 

mezi účinkem a kauzálními faktory. 

• Prognostický - snaží se sledovat vývojové trendy. 

• Koncepční - pátrá po vhodném nástroji marketingové strategie a taktiky. 
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Realizační fáze 

Závěrečná fáze 

3.3. Etapy marketingového výzkumu 

Schéma 3.1. Model etap marketingového výzkumu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Simová 2005. Upraveno. 
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Každý marketingový výzkum se skládá z několika fází, jak ukazuje schéma 3.1.  První 

fáze – tzv. přípravná - slouží k tomu, abychom vytvořili podmínky nezbytné pro uskutečnění 

výzkumu. Musíme si zformulovat problém, jenž budeme řešit a který je základem pro určení 

cílů výzkumu. Přesné určení cíle výzkumu je velmi důležité, neboť  nemáme-li žádný cíl 

stanoven, nemůžeme jej ani naplnit. (Disman 2005) Dále se snažíme zjistit co nejvíce 

informací o daném problému. Pokud s pomocí těchto informační zdrojů nedokážeme naplnit 

náš výzkumný cíl, je nutné uskutečnit sběr primárních dat. (Malátek 2001) Nezbytnou částí 

této fáze je i posouzení ekonomické stránky. Sběr primárních dat přestavuje nákladnou 

záležitost, a tak je nutné zvážit jeho přínosy oproti vynaloženým nákladům. (Simová 2005) 

Jakmile máme přesně definován problém a cíl výzkumu, máme získáno co nejvíce 

informací a objasněny základní pojmy, můžeme přejít k návrhu koncepce. Ten zahrnuje 

hlubší analýzu problému, určení všech proměnných související s problematikou a zvolení 

hlavních proměnných, které budeme zkoumat, dále určení informací, které chceme 

výzkumem získat, a návrh metodologie (tj. metoda a technika sběru dat, konstrukce nástroje 

pro tento sběr, stanovení výběrového souboru, jeho velikosti a způsobu získání a způsob 

analýzy dat). Poslední fází přípravy je zpracování plánu realizace výzkumu. V něm je shrnuto 

vše, co nám umožní realizovat výzkum (cíl, metodologie, technické zajištění, rozpočet 

a časový rozvrh). (Simová 2005) Poslední fází před realizací výzkumu je tzv. předvýzkum, 

jenž představuje test nástroje, který ve výzkumu použijeme a jehož úkolem je zjistit, zda je 

zvolený postup vhodný a zda jsou použité otázky srozumitelné a jednoznačné. (Malátek 2001) 

Poté už nastupuje druhá fáze - realizační. Ta zahrnuje sběr dat a jejich zpracování 

a transformaci do souhrnné informace (Malátek 2001) 

V poslední – závěrečné - fázi dochází ke zpracování a vyhodnocení získaných 

informací, k jejich interpretaci, vypracování závěrečné zprávy a formulace doporučení 

pro praxi. (Malátek 2001) 

Po celou dobu provádění marketingového výzkumu musíme mít na mysli základní rysy, 

jimiž jsou objektivnost, exaktnost, systematičnost a důslednost. (Malátek 2001) 
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3.4. Etické otázky marketingového výzkumu  

 

Jakákoliv práce s informacemi vyžaduje etické jednání a respektování pravidel 

obsažených v etických kodexech. (Malý 2004) 

Etické kodexy, které zpravidla vydávají národní či mezinárodní profesní asociace, 

poskytují vodítka při provádění marketingového výzkumu. První etický kodex byl publikován 

roku 1948 Evropskou společností pro výzkum veřejného mínění a trhu (ESOMAR – 

European society for opinion and marketing research). Poté bylo vydáno mnoho kodexů 

národními společnostmi pro výzkum trhu i jinými organizacemi (např. ICC – Mezinárodní 

obchodní komora). 

Roku 1996 se ESOMAR a ICC shodly, že by bylo lepší mít pouze jeden kodex, a tak 

vydaly tzv. mezinárodní kodex. V roce 1986 byl revidován a v důsledku velkých změn byl 

v roce 1994 vypracován nový. 

Každý, kdo provádí marketingový výzkum či je v něm jakkoliv zainteresován, se musí 

řídit zásadami stanovenými v mezinárodním kodexu. Všechna porušení jsou hlášena 

národnímu orgánu příslušné země, jenž porušení prozkoumá, udělá určitá opatření a informuje 

ICC–ESOMAR. V České republice je tímto orgánem Sdružení agentur pro výzkum trhu 

a veřejného mínění (SIMAR). 

Marketingový výzkum musí být objektivní a respektovat vědecké zásady, stejně jako 

národní a mezinárodní legislativu. Marketingový výzkum musí být skutečně výzkumem - 

nesmí se za něj vydávat jiné aktivity, například prodej zboží. 

Účast respondenta na výzkumu musí být zcela dobrovolná a nesmí na něj být činěn 

nátlak. Velký důraz je třeba klást na zachování anonymity respondenta, byla-li mu zajištěna. 

Výsledky výzkumu nesmí být desinterpretovány za účelem propagace. Musí být také 

zamezeno vědomému i nedbalostnímu jednání, které by mohlo zdiskreditovat daný 

marketingový výzkum. 
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4. Charakteristika hotelové sítě Best Western 
a vybraného hotelu 

 

4.1. Charakteristika hotelové sítě Best Western  

 
V dnešní době, kdy je obrovská konkurence mezi hotely, nabývá na významu důležitost 

značky, její kvalita a dobrá reputace. A právě tato značka a hotelové jméno představuje jeden 

z hlavních důvodů, proč se (tehdy ještě) Hotel Grand rozhodl podepsat smlouvu s Best 

Western a od 1. 1. 2006 se stát součástí této hotelové sítě. 

Hotelová síť  Best Western byla založena roku 1946 ve Phoenixu v USA, aby nabízela 

městské, designové, business, konferenční, ale i rodinné a odpočinkové hotely. Zakladatelem 

byl kalifornský hoteliér jménem Merrie K. Guertin. Jako své hlavní cíle pak Best Western 

deklaruje spokojenost zákazníků, obchodní úspěch a získání nejlepší pozice na trhu. (Best 

Western 2009) 

Speciální typ Best Western hotelů pak představují hotely Best Western Premier. Jde 

o hotely, které jsou svým designem, kvalitou, výjimečností a nabídkou služeb naprosto 

jedinečné. Toto členství je velmi náročné získat. (Best Western 2009) 

Best Western představuje největší nezávislou skupinou v hotelovém průmyslu. 

V současnosti zahrnuje přes 4 200 hotelů v 86 zemích světa (z toho 17 v České republice). 

Denně přespí v Best Western hotelech přes 400 000 lidí. Best Western zahrnuje obrovskou 

škálu různých hotelů – hotely lázeňské, business, tradiční rodinné, hotely u moře či v horách 

apod. a každý hotel v této síti je jedinečný a individuální. (Best Western 2009) Kapacitně však 

Best Western největší hotelovou skupinou není, neboť  zahrnuje i spoustu maličkých hotelů; je 

největší pouze, co se týče počtu hotelů, nikoli lůžek. 

Aby se mohl hotel stát členem hotelové sítě Best Western, musí splňovat několik 

požadavků: minimální počet 30 pokojů, minimálně 3 hvězdičkový standard, nesmí náležet 

jiné mezinárodní hotelové organizaci, musí přejít na GDS (Globální Distribuční Systém) 

připojení, musí se striktně řídit značkami a názvoslovím Best Western (např. „Best Western“ 

jako oficiální součást názvu hotelu, logo Best Western na oficiálních tiskopisech apod.) 

a musí splňovat standardy Best Western (např. vysokorychlostní bezplatné internetové 

připojení po celém hotelu, minimálně 50 % nekuřáckých pokojů, kontinentální snídaně 
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či snídaně ve formě bufetu, vybavení pokojů apod.) - tyto standardy se každoročně rozvíjí tak, 

aby vyhovovaly a reagovaly na požadavky hostů. (Best Western 2009) 

K získání členství Best Western vede pět kroků. Prvním krokem je osobní rozhovor, 

po němž následuje podepsání smlouvy. Dalším krokem pak je kontrola standardů, čistoty, 

kvality a poskytnutí dat Best Westernu. Poté dojde k zahájení rezervačního systému a 

zaměstnanci absolvují třídenní trénink, v rámci něhož je jim objasněna filozofie Best Western, 

marketingové programy, fakturování apod. Třetím krokem je aktivace hotelového účtu, k níž 

dojde do deseti dnů od úspěšné kontroly. Dalším krokem je oprava všech hotelových nápisů, 

vizitek apod. tak, aby nesly název Best Western a logo. Po uzavření těchto náležitostí, 

následuje poslední krok, jímž je kontrola kvality. Pokud je tato kontrola v pořádku, následuje 

každoroční kontrola standardů. (Best Western 2009) 

Best Western funguje jako nezisková organizace. Každý hotel zaplatí jednorázový 

poplatek, který je odvislý od počtu pokojů, dále každoroční členský poplatek a poplatky 

za příchozí rezervace, katalogy apod.. (Best Western 2009) 

Centrála pro Best Western Hotel Grand Uherské Hradiště se nazývá Best Western 

Central Europe a sídlí ve Vídni. Zajišť uje servis pro více jak 70 hotelů v 9 zemích 

(kromě České republiky sem patří Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, 

Srbsko, Černá Hora a Makedonie). (Best Western 2009) 

Členství v síti Best Western zahrnuje mnoho výhod. Hotel se stává členem dobrovolné 

asociace privátních hotelů, přičemž je však vlastněn a spravován svým majitelem. Členství 

v Best Western mu pomáhá zvýšit zisk prostřednictvím společného profesionálního 

marketingu a prodeje. Struktura Best Westernu zaručuje hotelům regionální marketing 

i komunikaci v národních jazycích. (Best Western 2009) 

Hosté se mohou spolehnout na kvalitu a čistotu Best Western hotelů, což je ověřováno 

pravidelnými kontrolami. Zpětná vazba od hostů je získávána prostřednictvím elektronické 

ankety spokojenosti hostů „Medallia“, kde jsou vyhodnocovány zkušenosti a zážitky hostů. 

Hosté také mají možnost si stěžovat, pokud naleznou něco, co není v souladu se standardy 

Best Western. Hodně poznatků také hoteliéři mohou získat z benchmarkingu. (Best Western 

2009) 

Každý Best Western hotel má možnost se podílet na různých marketingových 

strategiích a prodejních programech (některé jsou dobrovolné, na jiných se hotel musí 
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participovat povinně), které v podobě správného marketingového plánu zohledňují potřeby 

místního trhu a napomáhají dosáhnout co nejvyšší obsazenosti hotelu. Důležitým nástrojem je 

i flexibilní cenová politika, tj. ceny se mění tak, jak to trh vyžaduje. Každému hotelu pomáhá 

i široká škála marketingových aktivit, kterou Best Western disponuje – například intenzivní 

péče o zákazníky, cílené posílání e-mailů, aktivní účast na veletrzích či spolupráce s různými 

rezervačními systémy, e-business platformami a sociálními sítěmi. (Best Western 2009) 

Prostřednictvím napojení na nejdůležitější mezinárodní elektronické rezervační 

systémy, což představuje součást profesionálního marketingu Best Western, se hotel dostane 

na globální trh. Všechny hotely Best Western mohou své produkty nabízet skrze GDS, 

Pegasus, call-centra a také rezervační systém Lynx. Best Western je uváděn na 2 000 

internetový stránkách a na 600 000 terminálech cestovních agentur a kanceláří. Best Western 

také jako jeden z prvních nabízí portál „Meeting point“ pro konferenční hotely za účelem 

rychlého získání klientů. (Best Western 2009) 

Propagaci Best Western hotelů napomáhá i to, že Best Western katalogy jsou denně 

čteny hosty po celém světě a jsou distribuovány zaměstnanci na veletrzích a různých 

událostech. O různých hotelech a destinacích informují i online články, letáky či brožury. 

Nezanedbatelnou součástí propagace je i vzájemné doporučování ostatními Best Western 

hotely. (Best Western 2009) 

Jeden z nejúspěšnějších programů v hotelovém průmyslu představují tzv. Best Western 

Rewards®. Téměř 10 miliónů zákazníků a partnerů sbírá body za každý nocleh v Best 

Western hotelech a tyto body, jakmile jich nasbírá dostatečné množství, pak může převést 

na volné noci v kterémkoliv Best Western hotelu kdekoli na světě. Tato volná noc zahrnuje 

jeden dvojlůžkový pokoj pro dvě osoby, v Evropě je to pak i včetně snídaně. Best Western 

také nabízí služby svých partnerů, jakými jsou například letecká společnost Lufthansa, 

Scandinavian airlines a dalších 26 leteckých společností nebo půjčoven aut. Tato variace 

odměn, kterou Best Western poskytuje, vede k udržení stávajících a získání nových hostů. 

(Best Western 2009) 

Potřebná pomoc je poskytována i všem zaměstnancům Best Western hotelů, a to 

pomocí podrobných manuálů, tréninků a školení, individuálního výcviku, využívání služeb 

call centra, případně je možné kdykoliv požádat o radu jakéhokoliv marketingového 

pracovníka. Best Western také pomáhá s grafikou a programováním webových stránek 

či tvorbou brožur, letáků a dalších propagačních materiálů. Několikrát do roka se konají 
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i zasedání, konference a meetingy, na nichž se řeší marketingové aktivity a inovace. (Best 

Western 2009) 

Best Western je značkou, která je celosvětově známá, garantuje kvalitu a může být 

právě tím, co pomůže hostům při rozhodnutí, který hotel navštíví. V dnešní době, kdy hotely 

vedou boje o každého hosta, je toto velmi důležitý aspekt. Velkou roli však hraje to, aby toho 

hotel náležející k tomuto největšímu hotelovému řetězci na světě dokázal náležitě využít, 

neboť  v České republice, nemusí mít povědomí o této značce takovou úroveň jako např. 

v USA nebo západoevropských zemích. (Best Western 2009) 

 

4.2. Best Western Hotel Grand Uherské Hradiště 

 

4.2.1. Základní informace o hotelu 

 

Hotel sídlí na Palackého náměstí 349 v Uherském Hradišti a v současnosti je jeho 

vlastníkem akciová společnost UHGAST a.s. Národní federací hoteliérů a restauratérů České 

republiky byla hotelu udělena tříhvězdičková klasifikace. Na začátku roku 2006 se hotel stal 

členem hotelové sítě Best Western. (Webové stránky, které byly nově vytvořeny v roce 2010, 

lze nalézt na adrese http://www.granduh.cz/). 

V hotelu pracují tři recepční a jedna vedoucí recepce. Vedoucí recepce pak kromě 

povinností řadových recepční má na starosti vše, co souvisí s Best Western a zodpovídá 

za rezervace, směny recepčních, schvaluje dovolené pracovnicím na recepci apod. Pracovnice 

na recepci pracují ve 12-ti hodinových  směnách v nepřetržitém provozu.  

Dále v hotelu pracují čtyři pokojské, přičemž každá zodpovídá za úklid a čistotu 

jednoho patra. Technické věci má na starosti údržbář.  

V hotelu pracuje dále účetní, administrativní pracovník a výkonný ředitel. 

Součástí hotelu je i kavárna, vinárna a restaurace zajišť ující gastronomické služby a salonky 

poskytující prostory pro konání různých akcí či jednání. Tyto prostory jsou však spravovány 

a fungují odděleně, neboť  jsou pronajaty nájemci. Přesto jsou však součástí hotelu a mnoho 

hostů ani nevnímá či neví, že se nejedná o stejnou firmu, což je velmi důležitý poznatek, 

neboť  host si i na základě restaurace mnohdy dělá obrázek o celém hotelu.  
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4.2.2. Stavba a rekonstrukce Best Western Hotelu Grand  

 

Před vypuknutím První světové války byly na pozemku, kde dnes stojí Best Western 

Hotel Grand, pouze hradby. Poté byly hradby zbořeny, pozemky byly rozprodány jako 

stavební parcely a roku 1914 započala stavba hotelu. Tehdejšími vlastníky byli Karel a Olga 

Hauserovi. Válka však stavbu pozastavila, a tak byl hotel slavnostně otevřen až 2. března roku 

1919. Jednalo se o nejluxusnější a největší ubytovací zařízení té doby v celém regionu. 

(Hotelový průvodce 2009) 

V roce 1940 bylo k hotelu přistavěno čtvrté patro. V 80. letech byl pak dokoupen 

vedlejší činžovní dům (č. p. 349), jenž byl se starou částí stavebně propojen a stal se tak 

druhou polovinou hotelu. Touto přestavbou došlo i k přesunutí recepce a hlavního schodiště 

(z původně hlavního se pak stalo nouzové). (Hotelový průvodce 2009) 

Na počátku 90. let, když hotel koupila společnost OTMA, byla zrekonstruována tzv. 

nová část hotelu. V druhé polovině 90. let byla zrekonstruována část stará. V roce 2009 pak 

došlo ke kompletní rekonstrukci restaurace, kavárny i vinárny.  

Dílčí úpravy, ke kterým docházelo se vstupem do Best Western, pak byly: rozšíření 

nabídky televizních stanic, pokrytí celého hotelu WI-FI připojením či zavedení trezorů 

a minibarů do všech pokojů. 

 

4.2.3. Klientela Best Western Hotelu Grand  

 

Klientelu hotelu představovali v minulosti zejména obchodní cestující, přičemž i dnes 

tomu není jinak. Hotel se tedy prezentuje především jako tzv. business hotel. Moravské 

Slovácko táhne mnohé k tomu, aby zde uspořádali nejrůznější konference či kongresy, 

neboť  je zde snadné skloubit pracovní aktivity s odpočinkovými (např. formou návštěvy 

vinného sklípku, některých z blízkých lázní, poznáním místních tradic apod.). 

Nutno však podotknout, že hotel nenavštěvují výhradně lidé za obchodními 

a podnikatelskými účely, nýbrž je vyhledáván i čistě za účelem odpočinku a dovolené. 

K akcím, při nichž je každoročně naplněna kapacita hotelu, patří např. Letní filmová škola, 
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Slavnosti vína a dny otevřených památek, Dny lidí dobré vůle na Velehradu, vlčnovská Jízda 

králů apod. 

Hotel se také proslavil konáním mnoha kulturních či jiných akcí – např. se tu 

uskutečnila dohoda o stavbě Bať ova kanálu (v listopadu roku 1932) či prodejní výstavy 

malířů z Uherského Hradiště a Hodonína, které se v hotelové kavárně konaly pravidelně 

od roku 1923 a přilákaly tak do města mnoho zahraničních umělců či studentů uměleckých 

škol. V hotelu pravidelně přespává i mnoho známých osobností; byli zde ubytování tři 

čeští/českoslovenští prezidenti (kromě komunistických prezidentů Zápotockého a Novotného 

i Václav Havel) či britská princezna Beatrix, mnoho herců, režisérů, známých odborníků 

apod. (Hotelový průvodce 2009) 

 

4.2.4. Kapacita Best Western Hotelu Grand, vybavení pokojů a ceny  

 

Kapacita v době otevření hotelu činila 21 pokojů. Přistavěním čtvrtého patra se navýšila 

na počet 26. Přikoupením vedlejší budovy se pak zvýšila na 54 pokojů. Takto 

zrekonstruovaný hotel byl slavnostně otevřen dne 1. dubna 1985. Tento stav trval až do roku 

2009, kdy došlo ke snížení kapacity na počet 53 pokojů, a to z toho důvodu, že jeden pokoj 

byl přestavěn na kancelář pro vedení hotelu, neboť  prostory původních kanceláří jsou nyní 

využity na průchod na hotelové parkoviště (do té doby hosté museli procházet celou 

restaurací, popř. obejít celý hotel, pokud se chtěli dostat na parkoviště). (Hotelový průvodce 

2009) 

S tím, jak se hotel stal členem hotelové sítě Best Western, muselo dojít ke změně 

struktury pokojů. Z 41 dvoulůžkových, 4 trojlůžkových a 6 jednolůžkových pokojů se stalo 25 

jednolůžkových a 26 dvoulůžkových pokojů (tři apartmány zůstaly zachovány). Tato změna 

byla nutná z toho důvodu, aby pokoje splňovaly nároky na velikost (standardy Best Western 

stanovují počet metrů čtverečních, které musí každý pokoj mít a původní rozložení těmto 

podmínkám nevyhovovalo).  

Hotel splňuje nejen standardy tříhvězdičkového hotelu, ale především standardy Best 

Western, jejichž splnění je náročnější než plnění tříhvězdičkového standardu. Všechny pokoje 

v hotelu jsou vybaveny satelitním televizorem, telefonem, bezpečnostním sejfem, disponují 

možností připojení na vysokorychlostní bezdrátový internet a minibarem. Samozřejmostí je 
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koupelna s vanou či sprchovým koutem a WC na každém pokoji. Zamykání pokojů je skrze 

bezpečnostní kartový uzavírací systém. Další nezbytností jsou i doplňkové služby, jako např. 

prádelna, počítačový koutek na recepci, faxové a kopírovací služby, zavazadlový servis, non-

stop recepce, hygienické pomůcky a balená pitná voda zdarma, kávové a čajové servisy apod. 

 

4.2.5. Porovnání Best Western Hotelu Grand s ostatními hotely v blízkém okolí 

 

Rozhodl jsem srovnat Best Western Hotel Grand s jinými hotely v okolí11, co se týče 

kapacity a cen. Z tohoto srovnání vyplývá, že Best Western Hotel Grand nabízí 

bezkonkurenčně největší kapacitu a že disponuje nejnižšími cenami za pokoje.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Do srovnání jsem úmyslně nezahrnul ubytovny či hotely dvouhvězdičkové a méně. 

12 Toto srovnání je čistě informativní a při srovnání cen je třeba zohlednit to, že jsem Best Western Hotel Grand 
srovnával i s hotely čtyřhvězdičkovými, tedy luxusnějšími. Srovnání a jeho výsledky ovšem pokládám za velmi 
užitečné, neboť  v rámci své praxe v hotelu jsem měl možnost zjistit, že obzvlášť  v době ekonomické krize se 
hosté (ať  už ti, co hotel navštěvují sami za sebe, či ti, kterým pobyt zajišť uje jejich firma) zajímají především 
o to, aby zaplatili co nejnižší cenu.   
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Schéma 4.1. Srovnání kapacity Best Western Hotelu Grand s jinými hotely v Uherském 

Hradišti13 

 Dvoulůžkové 

pokoje 

Jednolůžkové 

pokoje 

Třílůžkové 

pokoje 

Apartmány Celkem 

Best Western Hotel 

Grand*** 

25 25 0 3 53 

Hotel Slunce**** 9 8 0 3 20 

Hotel Synot**** 3 17 0 4 24 

Hotel Maxi*** 8 7 2 0 17 

Hotel U Hejtmana 

Šarovce**** 

14 2 0 0 16 

Hotel Koníček*** 22 0 0 0 22 

Pramen: Autor práce (podle informací na internetových stránkách jednotlivých hotelů - Best 

Western Hotel Grand 2009, Hotel Koníček 2009, Hotel Maxi 2009, Hotel Slunce 2009, Hotel 

Synot 2009, Hotel U Hejtmana Šarovce 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Údaje jsou zjištěny ke dni 22. 11. 2009, v kapacitě hotelů nejsou zahrnuty přistýlky. 
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Schéma 4.2. Srovnání cen Best Western Hotelu Grand s jinými hotely v Uherském Hradišti 14  

 Cena za dvoulůžkový 

pokoj15 

Cena za 

jednolůžkový 

pokoj 

Cena za 

třílůžkový 

pokoj 

Cena za 

apartmán 

Best Western Hotel 

Grand*** 

1410,- Kč (1160,- Kč) 940,- Kč, 
1070,- Kč 

- 1860,- Kč 
(1550,- Kč) 

Hotel Slunce**** 2850,- Kč (2100,- Kč) 1800,- Kč - 3950,- Kč 
(2900,- Kč) 

Hotel Synot**** 2300,- Kč (1650,- Kč) 1350,- Kč - 3100,- Kč 
(2500,- Kč) 

Hotel Maxi*** 1590,- Kč 1090,- Kč 2290,- Kč - 

Hotel U Hejtmana 

Šarovce**** 

2550,- Kč (1700,- Kč), 
2900,- Kč (2100,- Kč) 

1300,- Kč - - 

Hotel Koníček*** 1670,- Kč (1170,- Kč), 
2070,- Kč (1570,- Kč), 

2800,- Kč 

- - - 

Pramen: Autor práce (podle informací na internetových stránkách jednotlivých hotelů - Best 

Western Hotel Grand 2009, Hotel Koníček 2009, Hotel Maxi 2009, Hotel Slunce 2009, Hotel 

Synot 2009, Hotel U Hejtmana Šarovce 2009). 

 

Následující tabulka uvádí odhad výpočtu výnosů, nákladů a celkového zisku 

jednotlivých hotelů. Jde o údaje, které jsou tajné a žádný hotel je nikomu neposkytne – já 

jsem tyto odhady vypočítal na základě informací Českého statistického úřadu o obsazenosti 
                                                           
14

 Údaje jsou zjištěny ke dni 22. 11. 2009, uvedené ceny jsou uvedeny včetně snídaně, pouze u Hotelu Maxi je to 

nejasné, neboť  to ve svém ceníku nespecifikují. Hotel U Hejtmana Šarovce uvádí ve svém ceníku ceny bez 
snídaně, pro potřeby mého srovnání jsem tedy uvedené ceny navýšil o cenu snídaně. 

15 Prve uvedená cena je při obsazení pokoje dvěma osobami, cena v závorce pak při obsazení pokoje pouze 
jednou osobou. Totéž platí i pro apartmán. 
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hotelů z článku Beránka (2009), výše mezd jsem odvodil z Regionální statistiky ceny práce 

(2009), v nichž najdeme hodinové sazby jednotlivých profesí (z uvedených průměrných 

hodinových výdělků jednotlivých profesí jsem vypočítal měsíční sazbu (vynásobením 160, 

což je počet pracovních hodin pro měsíc s 20 pracovními dny, a navýšením o 35 %, což jsou 

další náklady, které musí zaměstnavatel odvádět (21,5 % na důchodové pojištění, 3,3 % 

na nemocenské pojištění, 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 9 % na zdravotní 

pojištění). (Daň z příjmu klesla, ale sociální pojištění je stále vysoké 2008) Pro jednoduchost 

jsem odhlédl od případných zaměstnaneckých benefitů a podobných výdajů. Náklady 

na energie jsem odhadl podle nákladů Best Western Hotelu Grand. Podrobné výpočty jsou 

uvedeny v příloze číslo 3. Údaje o obsazenosti jsou za rok 2008, neboť  v době psaní práce 

ještě nebyly k dispozici údaje o obsazenosti za rok 2009 – údaje za rok 2009 by byly 

pravděpodobně hodně odlišné v důsledku ekonomické krize a jejího dopadu na cestovní ruch.  
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Schéma 4.3. Výpočet výnosů a nákladů vybraných hotelů v Uherském Hradišti 

 

 

 Best Western 
Hotel Grand*** 

Hotel Slunce**** Hotel Synot**** Hotel Maxi*** Hotel U Hejtmana 
Šarovce**** 

Hotel Koníček**** 

Roční výnosy z 
53,5 % obsazenosti 

( ) 

12 892 056 Kč 10 134 773 Kč 8 250 369 Kč 4 868 206 Kč  6 756 515 Kč 8 019 944 Kč 

Roční mzdové 

náklady ( ) 

3 071 390 Kč 

 

2 740 081 Kč 

 

3 071 390 Kč 

 

 

2 740 081 Kč 

 

 

2 740 081 Kč 

 

 

2 740 081 Kč 

 

 

Roční provozní 
náklady (elektřina, 

plyn, voda) ( ) 

1 320 000 Kč 

 

498 960,00 Kč 

 

597 960 Kč 

 

423 720 Kč 

 

398 640 Kč 

 

554 400 Kč 

 

Roční náklady 

celkem ( ) 

4 186 416 Kč 

 

3 036 489,60 Kč 

 

3 464 376 Kč 

 

2 961 250 Kč 

 

2 936 170 Kč 

 

3 091 930 Kč 

 

Výnosy-Náklady 
(zisk, ztráta) 

8 500 665 Kč 

 

 

6 895 731,54 Kč 

 

 

4 581 018 Kč 

 

 

1 704 405 Kč 

 

 

3 617 794 Kč 

 

 

4 725 463 Kč 
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…roční výnosy z 53,5 % obsazenosti  

…měsíční výnosy ze 100 % obsazenosti 

…jednotlivé mzdy pracovníků hotelu 

…mzdové náklady (součet všech jednotlivých mezd pracovníků hotelu)  

  

…provozní náklady (vycházíme z interních materiálů Best Western Hotel Grand***) 

…elektřina 

…plyn 

…voda 

…náklady celkem 
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5. Výsledky průzkumu 
 

5.1. Sběr dat 

 

V této části budou zanalyzovány a interpretovány výsledky mého šetření, které bylo 

provedeno od prosince 2009 do února 2010. Dotazník byl distribuován elektronicky16 (tzv. 

CAWI – Computer Assisted Web Interviewing) a písemně. Dotazníky jsem hostům rozdával 

vždy při ubytování, aby tak měli dostatek času i prostoru na jejich vyplnění. Návratnost skrze 

e-mailové dotazování byla 42 %, návratnost při osobním rozdávání dotazníků 68 %. Zde 

můžeme pozorovat velký rozdíl mezi návratnostmi při dvou odlišných formách dotazování, 

nicméně při obou je návratnost poměrně vysoká. 

Celkem bylo získáno 58 dotazníků. Především v prosinci a v lednu bývá většinou 

v business hotelech slabší obsazenost a navíc se v tomto termínu nekonaly ani žádné větši 

kulturní a společenské akce či konference a kongresy, což má za následek, že minimální počet 

získaných dotazníků, jenž jsem si předem stanovil, jsem převýšil pouze o 8 dotazníků. 

Kompletní data v tabulkách se nacházejí v Příloze 4. 

 

5.2. Analýza dat 

 

V Grafu 6.1. ukazující důvod návštěvy hotelu vyplývá, že většina hostů přijíždí 

do hotelu za účelem pracovní cesty – 74,14 %. Profilování hotelu jako tzv. business hotelu se 

tedy jeví jako správné. Druhým nejčastějším důvodem je pak konání společenské či kulturní 

akce – 20,69 %. Dalšími důvody pak jsou dovolená či náhodná cesta, avšak ty jsou téměř 

zanedbatelné (ale jak jsem již zmiňoval, měsíce, kdy probíhal sběr dat, patří k měsícům, kdy 

se v našem regionu nekonala žádná významnější společenská akce; můžeme tak předpokládat, 

že kdyby sběr dat probíhal např. po celý rok, bylo by celkové zastoupení těch, kteří přijeli 

za účelem návštěvy kulturní či společenské akce, vyšší). 

                                                           
16 E-mail s dotazníkem jsem poslal hostům, kteří byli v posledních třech měsících do  zahájení sběru dat v hotelu 
(tuto dobu jsem si stanovil proto, aby neuplynula příliš dlouhá doba a aby měl host hotel ještě v živé paměti)  
a jejichž e-mailová adresa byla k dispozici v hotelové databázi. 
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Graf 6.1. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

V Grafu 6.2. můžeme vidět důvody, proč si hosté k noclehu zvolili právě Best Western 

Hotel Grand. Nejčastěji je tímto důvodem objednání noclehu firmou – 28,07 %. 26,32 % 

hostů pak uvádí to, že hotel navštěvují pravidelně. Tento fakt svědčí o tom, že Best Western 

Hotel Grand má velkou základnu stálých hostů, kteří se stále vrací. Poměrně velkou skupinu 

pak tvoří ti, jimž byl hotel doporučen – 21,06 %. Pro 10,53 % hraje roli členství v hotelové 

síti Best Western. Ostatní důvody už jsou pod 10 % (cena, umístění hotelu, reklama, 

spokojenost). 

Graf 6.2. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 
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Největší skupinu respondentů (64,58 %), kteří zodpověděli následující otázku, tvoří ti, 

kteří hotel navštívili 1 až 5 krát. Zde bych zdůraznil, že 12,5 % respondentů bylo v hotelu již 

30 krát a více, což opět potvrzuje to, že Best Western Grand má stále velké množství 

vracejících se hostů. U této otázky je však zaznamenán největší počet neplatných odpovědí – 

v 17,2 % případů ji respondenti vůbec nezodpověděli, což může svědčit o tom, že pro ně bylo 

problematické uvést přesný počet noclehů, čímž může dojít ke zkreslení výsledků. 

Graf 6.3. 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Největší část respondentů tvoří ti, kteří se nacházejí ve věkovém pásmu 30 až 39 let 

(43,86 %) a dále 40 až 49 let (21,05 %). Jedná se tedy převážně o lidi v produktivním věku, 

tedy pracující. 
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Graf 6.4. 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Rozdělení podle pohlaví vypovídá o tom, že Best Western Hotel Grand navštěvují 

především muži, jejichž zastoupení je 84,2 %. 

 

Graf 6.5. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Z grafu je patrné, že většinu hostů (93,1 %) tvoří zaměstnanci či podnikatelé, tedy 

pracující. Pouhých 5,17 % tvoří důchodci a 1,72 % studenti. Zbylé skupiny jako osoby 
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na mateřské či rodičovské dovolené, nepracující apod. nejsou zastoupeny vůbec. To opět 

potvrzuje businessový charakter hotelu. 

Graf 6.6. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Z Grafu 6.7. můžeme vyčíst, že v návštěvnících převládají tuzemci. Otázkou je, nakolik 

byl tento výsledek ovlivněn tím, že jsem měl dotazník zpracován pouze v českém a anglickém 

jazyce, neboť  je možné, že někteří zahraniční hosté tak nemuseli dotazník vyplnit v důsledku 

jazykové bariéry (byť  podle rozhovoru s recepčními valná většina cizích hostů ovládá 

anglický jazyk velmi dobře). 

Graf 6.7. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 
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Z cizích hostů jsou nejvíce zastoupeni Němci – 40 % a Slováci – 35 %. Tento výsledek 

není nijak zvlášť  překvapivý, neboť  se jedná o blízké sousední země, jejichž příslušníci 

do České republiky často jezdí za pracovními účely. Překvapivé je poměrně vysoké 

zastoupení občanů Izraele – jak jsem zjistil, jedná se o dlouhodobě ubytované hosty (vždy 

na několik měsíců), kteří jezdí do České republiky pracovat do jedné firmy.  

 

Graf 6.8. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Hosté z České republiky přijíždí téměř ze všech krajů, přičemž nejvíce zastoupeno je 

hlavní město Praha – 30,77 %. Z ostatních krajů přijíždí hosté o poznání méně. 
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Graf 6.9. 

 

  

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Podle grafu deklaruje znalost hotelové sítě Best Western 62,07 % hostů. 

Graf 6.10. 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Otázka o znalosti Best Western byla otázkou filtrační. Na další tři otázky pak odpovídali 

pouze ti, jejichž odpověď na otázku o znalosti Best Western byla kladná. I přesto tedy, že tito 

respondenti deklarovali svou znalost, členy Best Western Rewards® je pouze 22,2 %. Jen 

33,3 % z těch, co znají Best Western, ví o výhodách, které mají členské hotely této sítě. 
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Jediné, o čem mezi respondenty panuje vyšší povědomí, jsou minimální standardy – 61,1 % 

respondentů odpovědělo, že je zná.  

Graf 6.11. 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Graf 6.12. 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 
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Graf 6.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Co se čistoty pokoje týče, 92,7 % hostů je spokojeno (81,8 % je dokonce velmi 

spokojeno), 5,5 % hostů zaujalo indiferentní postoj a pouze 1,8 % je nespokojeno. Tyto údaje 

vypovídají o tom, že pokojské odvádějí výbornou práci. 

Graf 6.14. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

I s velikostí pokoje jsou hosté hotelu spokojeni – celkem 85,4 % s tím, že mírně 

převyšuje počet těch, kteří jsou celkem spokojeni nad těmi, kdo jsou velmi spokojeni. 
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Neutrálních je 10,9 % respondentů a 3,6 % jsou nespokojeni (s rovnoměrným rozložením 

mezi celkem nespokojenými a velmi nespokojenými). 

Graf 6.15.  

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Z grafu týkající se spokojenosti s vybavením pokoje můžeme vyčíst, že 81,8 % hostů je 

spokojeno (50,9 % velmi spokojeno a 30,9 % celkem spokojeno). Indiferentní je 12,7 % 

respondentů a nespokojeno je pouze 5,4 % (převládají zde celkem nespokojeni nad velmi 

nespokojenými s 3,6 %.) 

Graf 6.16. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 
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Graf  6.17. o vstřícnosti personálu vypovídá o vysoké spokojenosti. Velmi spokojeno je 

72,7 % hostů a celkem spokojeno 20 % - dohromady tedy 92,7 %. 5,5 % respondentů má 

neutrální postoj a pouze 1,8 % je nespokojeno. 

Graf 6.17. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Kvalifikovanost personálu je podle respondentů velmi vysoká, neboť  90,5 % hostů 

(s výraznou převahou velmi spokojených) je spokojených. 7,5 % respondentů svou 

spokojenost nevyjádřilo a pouze 1,9 % je nespokojeno. 

Graf 6.18. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 
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Nejvíce negativních odpovědí získala položka snídaně. 64,8 % hostů je s nimi sice 

spokojeno a 14,8 % odpovědí je neutrálních, nicméně 20,4 % hostů je nespokojených (13 % 

celkem nespokojeno a 7,4 % velmi nespokojeno). Tyto výsledky vybočují z ostatních otázek 

týkajících se spokojenosti a měla by jim být věnována pozornost. 

Graf 6.19. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

S cenou je spokojena valná většina hostů – 84,9 %. Nespokojeno je pouze 3,8 %. Toto 

potvrzuje naši teorii o tom, že si mnoho hostů či firem zvolí nocleh v Best Western Hotelu 

Grand právě kvůli nízké ceně ve srovnání s konkurenty. 

Graf 6.20. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 
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Podle Grafu 6.21. je 80 % hostů se službami poskytovanými hotelem spokojeno. 

Nespokojených hostů jsou pouze necelá 4 %. Zarážející je však poměrně vysoký počet těch, 

kteří se nedokázali zařadit. Důvodem může být neznalost minimálních standardů Best 

Western hotelů, neboť  hosté tak nemusí vědět, jaké služby hotel vůbec poskytuje. 

Graf 6.21. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

V otázce o celkovém dojmu, jaký si host odváží z hotelu, jsem použil grafickou 

hodnotící škálu. Zde popisuji výsledky sice verbálně, nicméně hosté měli svoji spokojenost 

vyjádřit pomocí tzv. emotikon. Tato otázka je důležitá právě proto, abych zjistil, zda například 

nespokojenost s jedním aspektem ovlivní celý dojem. 85,7 % je spokojeno a pouze 1,8 % 

nespokojeno. Tento výsledek je velmi pozitivní a je vidět, že například vyšší nespokojenost se 

snídaněmi se neodrazila v celkovém hodnocení. 
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Graf 6.22. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 

 

Další otázka byla jako jediná v dotazníku otevřená. Její výsledky může významně 

zkreslovat fakt, že ji zodpovědělo pouze 44,8 % respondentů. Přesto ji však pokládáme 

za důležitou a neopominutelnou, byť  její výsledky nejsou zcela reprezentativní. Největší část 

respondentů, kteří otázku zodpověděli – 38,46 %, navrhuje zvýšení kvality snídaní. 23,8 % by 

uvítalo modernizaci pokojů. V menším zastoupením se poté vyskytovaly odpovědi jako 

výměna koberců, přijatelnější ceny v restauraci, širší výběr alkoholu v restauraci, teplota 

v pokojích a rozšíření nabídky televizních stanic. 

 

Graf 6.23. 

 

 

 

 

 

Pramen: Autor práce. 
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6. Závěr a doporučení 
 

Výsledky mého výzkumu ukázaly, že Best Western Hotel Grand je hotelem převážně 

pro ty, kteří do hotelu přijíždí za prací – svědčí o tom, jak nejčastější důvod návštěvy hostů  

(pracovní cesta), tak jejich věkové rozložení (nejvíc je jich v produktivním věku) a jejich 

ekonomická aktivita (většina hostů jsou pracující či osoby samostatně výdělečně činné). Hotel 

by se tak měl zaměřit především na tuto skupinu hostů. 

Nezanedbatelnou skupinu však představují i ti, kteří do hotelu přijedou za účelem 

návštěvy společenské či kulturní akce. Hotel by tak měl využít toho, že Slovácko je díky 

svému jedinečnému folkloru a lidovým tradicím a zvykům pro mnohé atraktivní lokalitou 

a mohl by se pokusit lákat hosty nejen na Slavnosti vína či Jízdu králů, neboť  tyto události 

jsou známé i v zahraničí a kapacita téměř všech hotelů je v době jejich konání naplněna, 

ale především na méně propagované události jako např. Fašank, folklorní festivaly, Slovácké 

beachové léto apod. 

Co se týče důvodů, proč si hosté k noclehu vybrali právě Best Western Hotel Grand, 

největší skupinu tvoří ti, jímž byl nocleh objednán firmou – doporučil bych proto zintenzivnit 

spolupráci s firmami v regionu (ale i mimo něj – především v Praze, neboť  z Prahy přijíždí 

nejvíce hostů), poskytovat jim výhodné nabídky a tak zvyšovat obsazenost. 

Vhodná by však byla i spolupráce s firmami v zahraničí, neboť  zahraniční hosté tvoří 

velkou skupinu. Navíc, hotelová síť  Best Western je v zahraničí mnohem známější 

než v České republice a hotel by tak mohl využít toho, že v Uherském Hradišti je pouze jeden 

Best Western hotel. Doporučil bych zaměřit se především na Rakousko, neboť  jde o blízkou 

sousední zemi, z níž jezdí málo hostů – mezi respondenty nebyl dokonce ani jeden host 

z Rakouska. 

Ze dvou otázek (otázka na důvod zvolení právě Best Western Hotelu Grand a dotaz 

na počet návštěv Best Western Hotelu Grand) vyplývá, že velkou skupinu hostů představují ti, 

kteří do hotelu jezdí pravidelně. Bylo by vhodné, kdyby hotel loajalitu této skupiny hostů 

ocenil – je spousta způsobů, jakými to lze udělat – např. dřívější check-in, pozdější check-out, 

ovocný koš či láhev vína (z místních vinařských oblastí) na pokoji, nejlepší pokoj v kategorii 

či vyšší kategorie pokoje, sleva, zaslání vánočního přání atd.. Podle slov recepčních 

ke spokojenosti těchto hostů přispívá také to, když si je recepční pamatuje a např. zná jejich 
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nejoblíbenější pokoj. Hostům se tak dá najevo, že si hotel jejich přízně váží a je pro něj 

důležitá. 

Zarážející je, jak málo hostů přilákala do hotelu reklama. Hotel před několika měsíci 

zprovoznil nové internetové stránky, což představuje velmi dobrý krok vzhledem 

k nepřehlednosti a neatraktivitě předchozích webových stránek. Doporučil bych se především 

systematicky věnovat oblasti public relations.   

Více než polovina hostů deklaruje znalost hotelové sítě Best Western. Přesto je jen 

menšina těch, kteří jsou členy Best Western Rewards® a znají výhody Best Western hotelů. 

Pouze o minimálních standardech podle vyjádření hostů panuje vyšší povědomí. Best Western 

je značkou, která může přitáhnout velké množství hostů. Za výborný nástroj pro udržení hostů 

i zvýšení jejich spokojenosti pokládám především Best Western Rewards® – host za každý 

svůj pobyt dostane body, kterými po nasbírání dostatečného množství může zaplatit nocleh 

(případně může sbírat míle, je-li členem nějaké letecké společnosti). Doporučil bych proto dát 

na každý hotelový pokoj informační leták o výhodách členství v Best Western Rewards® 

(s dodatkem, že je to pro hosta zcela bezplatné) a vhodné by bylo, aby tuto informaci hostovi 

poskytovali i pracovníci na recepci. 

Co se týče čistoty, velikosti a vybavení pokojů, procento spokojených hostů se 

pohybovalo mezi 80 a 90 % (u čistoty pokoje to bylo dokonce přes 90 %). V této oblasti tedy 

nenacházíme žádné větší problémy. Několik hostů zmínilo, že by ocenili modernizaci pokojů, 

výměnu koberců či větší nabídku televizních stanic. Ojediněle se také objevily výtky týkající 

se teploty v pokojích. Výměnu koberců má hotel v plánu, nicméně vše stojí peníze a v roce 

2009 byly ohromné finanční prostředky vloženy do kompletní rekonstrukce kavárny, 

restaurace a vinárny. Teplota v pokojích je problematickou záležitostí z toho důvodu, 

že každý host vnímá teplo či zimu jinak. Na pokojích je však možnost regulace topení a navíc 

je možnost si zapůjčit v zimě přímotop a v létě větráky. Rozšířit nabídku televizních stanic 

vedení hotelu neplánuje, neboť  stávající nabídku pokládá za dostačující.  

Překvapivé pro mě bylo, že ani jeden z hostů se nevyjádřil, že by na hotelu uvítal např. 

welness, fitness apod. Je vidět, že pro business hotel, kam lidé přijíždějí převážně za prací, 

nemají tyto služby až takovou prioritu. 

Z mého výzkumu neplynou žádné výtky vůči personálu – přes 90 % hostů je spokojeno 

s jeho vstřícností i kvalifikovaností. V této oblasti bych tedy hotelu doporučil, aby si 
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uvědomil, že lidské zdroje jsou to nejcennější, co má, a své zaměstnance nejen motivoval, ale 

i stabilizoval (ať  už finančně či pomocí jiných benefitů) – toto doporučení se týká nejen 

pracovníků na recepci, ale i pokojských (případně i těch profesí, jejichž dobrá práce není 

navenek tolik „viditelná“, ale je nezbytná pro řádný chod celého hotelu). 

Nejvíce negativní hodnocení si vysloužily snídaně. Více než polovina hostů je s nimi 

spokojena, nicméně ve srovnání s jinými otázkami je zde nebývalý počet celkem 

nespokojených i velmi nespokojených hostů. Snídaně a jejich kvalita se také objevují jako 

nejčastější odpověď na otázku, co by měl hotel zlepšit/změnit. Bylo by tak vhodné, 

aby pracovníci restauraci zjišť ovali, co přesně hostům vadí a podle toho upravovali svou 

nabídku. 

 Dále se hosté vyjádřili, že jim ceny v restauraci připadají velmi vysoké a nevyhovuje 

jim malý výběr alkoholu – konkrétně se vyjadřovali o nabídce místních vín či českých 

alkoholů (jako Myslivec, Borovička). Byť  jsem se ve svém výzkumu chtěl zaměřit pouze 

na hotel, je vidět, že hosté hotel s restaurací nevnímají odděleně, nýbrž je to pro ně jedna 

instituce. Ve spolupráci s provozním restaurace by tak bylo potřeba řešit i tyto výtky, 

neboť  nespokojenost s restaurací by mohla uškodit celému hotelu. 

V oblasti cen ani služeb opět nejsou žádné větší problémy. Pozastavil bych se pouze nad 

relativně vysokým počtem těch, kteří nedokázali ohodnotit svou spokojenost se službami. Lze 

si to vyložit tak, že příliš nevědí, jaké služby jim hotel nabízí. Byť  jsou všechny uvedeny 

v Hotelovém průvodci, který je umístěn na každém pokoji, málokdo si ho celý přečte, a tak je 

především na pracovnících na recepci, aby hosty v tomto směru informovali. 

Celkový dojem, jaký si hosté z hotelu odváží, je velmi pozitivní. Sice převládá počet 

těch, kteří jsou celkem spokojeni nad velmi spokojenými, a jsou i takoví, kteří nejsou ani 

spokojení ani nespokojení, nicméně nespokojený byl pouze jeden host. Dlužno podotknout, 

že se však jednalo o hosta, jehož jedinou formulovanou výtkou byla nevyhovující teplota 

v pokoji, která ho ovšem rozlítila natolik, že u všech otázek zaškrtal tu nejnegativnější 

variantu a u osmi otázek (z devíti celkových týkajících se spokojenosti) byl tak jediným velmi 

nespokojeným hostem. 

 Myslím, že můj výzkum splnil svůj účel. Jasně z něj vyplynulo, jaké je složení 

hotelových hostů, účel jejich cesty i důvody opakovaných návštěv. Výzkum také poukázal 
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na důvody nespokojenosti u některých hostů. Podle slov vedení jsou pro ně výsledky 

průzkumu velmi cenné a budou pro ně podnětem k dalším změnám a rozvoji. 
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Příloha 1: Vzor dotazníku (CZ) 

DOTAZNÍK 
 

Dobrý den, 

jsem studentem Vysoké školy báňské, obor Ekonomika cestovního ruchu. V rámci své 
bakalářské práce se snažím zjistit, jaká je spokojenost hostů s Best Western Hotelem Grand. 
Výsledky mého výzkumu poslouží nejen ke zpracování mé bakalářské práce, ale budou 
k dispozici i vedení hotelu, které tímto získá zpětnou vazbu. Vaše mínění je pro nás velmi 
důležité, proto Vám budeme velmi vděční za vyplnění dotazníku. Dotazník je zcela 
anonymní. Pokud byste měli zájem o výsledky výzkumu, napište prosím Vaši e-mailovou 
adresu: __________________________________________. Předem Vám děkuji za Váš čas.  

 

         David Berka    

Označte prosím křížkem vždy jednu odpověď. 

 

1) Důvod Vaší návštěvy hotelu: 
 

 Pracovní cesta 

 Dovolená 

 Kulturní a společenské akce 

 Průjezd městem 

 Ostatní - upřesněte prosím: _________________________________________ 

 

 

2) Po kolikáté přibližně jste navštívil Best Western Hotel Grand? 
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3) Na základě čeho jste se rozhodl přenocovat právě v Best Western Hotelu Grand? 
 

 Jezdím sem pravidelně 

 Cena 

 Členství v hotelové síti Best Western 

 Reklama 

 Doporučení 

 Objednání firmou 

 Jiný důvod – uveďte prosím: ________________________________________ 

 

 

4) Znáte hotelovou síť  Best Western? 
 

 Ano 

 Ne 

 

 

Pokud jste na předchozí otázku odpověděli „Ne“, přeskočte prosím k otázce č. 8.  

Pokud jste odpověděli „ano“, pokračujte prosím dále. 

 

 

5) Jste členem Best Western Rewards® (dříve Gold Crown Club)? 
 

 Ano  

 Ne 
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6) Znáte výhody poskytované hotely Best Western oproti běžným hotelům? 
 

 Ano  

 Ne 

 

 

7) Znáte alespoň přibližně minimální standardy, které musí splňovat hotely patřící do 
Best Western? 

 

 Ano  

 Ne 

 

 

8) Ohodnoť te prosím svou spokojenost s pobytem v hotelu na škále od 1 do 5 (danou 
možnost zaškrtněte pomocí „X“):¨ 
 

1 – velmi spokojen 

2 – celkem spokojen 

3 – ani spokojen, ani nespokojen 

4 – celkem nespokojen 

5 – velmi nespokojen 
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 1 2 3 4 5 

Pokoj - - - - - 

     - čistota      

     - velikost      

     - vybavení      

Personál  - - - - - 

     - vstřícnost      

     - kvalifikovanost      

Snídaně      

Cena      

Služby      

 

 

9) V jakém ohledu by se měl hotel změnit/zlepšit, aby to dopomohlo Vaší větší 
spokojenosti? 

 

 

 

 

 

10) Pokud byste měli zhodnotit Váš celkový dojem, jak byste jej vyjádřili? 
 

 J J    

 J    

 ?   

 L    

 L L  
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11) Váš věk: 
 

 Do 19 let 

 20 – 29 let 

 30-39 let 

 40-49 let 

 50-59 let 

 60-69 let 

 70 let a více 

 

 

12) Vaše pohlaví: 
 

 Muž 

 Žena 

 

 

13) Národnost: _________________________________________________________ 
 

 

14) Místo bydliště: ______________________________________________________ 
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15) Ekonomická aktivita: 
 

 Zaměstnanec 

 Osoba samostatně výdělečně činná 

 Student 

 Důchodce 

 Na mateřské/rodičovské dovolené 

 V domácnosti 

 Nezaměstnaný 

 Ostatní  - upřesněte prosím: ________________________________________ 
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Příloha 2: Vzor dotazníku (EN) 

Questionnaire 

 

Dear guest, 

 

I am a student of Economics of Tourism at the VSB-Technical University. I am trying to find 
out for my dissertation how satisfied the guests with Best Western Hotel Grand are. All the 
results will not only be used in my dissertation, but they will also be given to the hotel’s 
management, in order to have some feedback from its guests. Your opinion is very important 
for us, therefore we will be grateful if you could fill in this questionnaire. This questionnaire 
is anonymous.  

You can ask for the results by writing your e-mail here: ____________________________.    

Many thanks in advance. 

 

David Berka 

 

Note: Please tick the right answer in the little squares. 

 

 

1) Reason of your stay: 
 

 Business trip 

 Holidays 

 Cultural and social event 

 Driving by 

Other – please specify: _________________________________________ 
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2) How many times have you visited Best Western Hotel Grand? 
 

 

 

 

3) Why have you decided to stay at Best Western Hotel Grand? 
 

 I sleep here regularly 

 Price 

 Member of Best Western  

 Advertisement 

 Recommendation 

 Reserved by a company 

 Other-please specify: ________________________________________ 

 

 

4) Do you know hotel chain Best Western? 
 

 Yes 

 No 

 

If you have answered “No” on the 4th question, please go to question 8. If you have answered 
“Yes” please continue with question 5.  

 

 

5) Are you a member of Best Western Rewards® (former Gold Crown Club)? 
 

 Yes  

 No 
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6) Do you know about the advantages of Best Western hotels compared to the other 
hotels? 

 

 Yes 

 No 

 

 

7) Do you know about the minimal standards that Best Western hotels need to fulfill? 
 

 Yes  

 No 

 

 

8) Please evaluate your stay at the hotel (tick the corresponding box): 
 

1 – very satisfied 

2 – quite satisfied 

3 – neutral 

4 – quite unsatisfied 

5 – very unsatisfied 
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 1 2 3 4 5 

Room - - - - - 

     - cleanness      

     - size      

     - facilities      

Staff  - - - - - 

     - helpful      

     - qualified      

Breakfast      

Price      

Service      

 

 

9) What changes would you recommend in order to be more satisfied? 
 

 

 

 

10) What is your overall impression from your stay?  
 

 J J    

 J    

 ?   

 L    

 L L  
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11) Age: 
 

 under 19  

 20-29  

 30-39  

 40-49  

 50-59  

 60-69  

 70 and above 

 

 

12) Sex: 
 

 Male 

 Female 

 

 

13) Nationality: ________________________________________________________ 
 

 

14) Place of residence: ___________________________________________________ 
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15) Economic activity: 
 

 Employee 

 Self-employed 

 Student 

 Retired 

 Maternity/parental leave 

 Household 

 Unemployed 

 Other - please specify: ________________________________________ 
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Příloha 3: Podrobný výpočet výnosů a nákladů 

Tabulka 3.1.: Roční provozní náklady (elektřina, plyn, voda) 

Best Western Hotel Grand *** Měsíčně Ročně 
Elektřina 50 000 Kč 600 000 Kč 

Plyn 50 000 Kč 600 000 Kč 
Voda 10 000 Kč 120 000 Kč 
Celkem 110 000 Kč 1 320 000 Kč 
      

Hotel Slunce**** Měsíčně Ročně 
Elektřina     
Plyn     
Voda     
Celkem 41 580 Kč 498 960 Kč 
      

Hotel Synot**** Měsíčně Ročně 
Elektřina     

Plyn     
Voda     
Celkem 49 830 Kč 597 960 Kč 
      

Hotel Maxi*** Měsíčně Ročně 
Elektřina     
Plyn     
Voda     
Celkem 35 310 Kč 423 720 Kč 
      

Hotel U Hejtmana Šarovce**** Měsíčně Ročně 
Elektřina     

Plyn     
Voda     
Celkem 33 220 Kč 398 640 Kč 
      

Hotel Koníček*** Měsíčně Ročně 
Elektřina     
Plyn     
Voda     
Celkem 46 200 Kč 554 400 Kč 
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Tabulka 3.2.: Roční výnosy z 53,5 % obsazenosti 

Best Western Hotel Grand ***               

Dvojlůžkový pokoj   Jednolůžkový pokoj   Apartmán 100 % obsazenost 53,5 % obsazenost Roční obrat 

25   12 13 3       

1 410 Kč   940 Kč 1 070 Kč 1 860 Kč       

35 250 Kč   11 280 Kč 13 910 Kč 5 580 Kč 66 020 Kč 35 321 Kč 12 892 056 Kč 

Hotel Slunce****               

Dvojlůžkový pokoj   Jednolůžkový pokoj   Apartmán 100 % obsazenost     

9   8   3       

2 850 Kč   1 800 Kč   3 950 Kč       

25 650 Kč   14 400 Kč   11 850 Kč 51 900 Kč 27 767 Kč 10 134 773 Kč 

Hotel Synot****               

Dvojlůžkový pokoj   Jednolůžkový pokoj   Apartmán 100 % obsazenost     

3   17   4       

2 300 Kč   1 350 Kč   3 100 Kč       

6 900 Kč   22 950 Kč   12 400 Kč 42 250 Kč 22 604 Kč 8 250 369 Kč 

Hotel Maxi***               

Dvojlůžkový pokoj   Jednolůžkový pokoj   Trojlůžkový pokoj 100 % obsazenost     

8   7   2       

1 590 Kč   1 090 Kč   2 290 Kč       

12 720 Kč   7 630 Kč   4 580 Kč 24 930 Kč 13 338 Kč 4 868 206 Kč 

Hotel U Hejtmana Šarovce****               

Dvojlůžkový pokoj   Jednolůžkový pokoj     100 % obsazenost     

4 8 2           

2 900 Kč 2 550 Kč 1 300 Kč           

11 600 Kč 20 400 Kč 2 600 Kč     34 600 Kč 18 511 Kč 6 756 515 Kč 

Hotel Koníček***               

Dvojlůžkový pokoj         100 % obsazenost     

13 8 1           

1 670 Kč 2 070 Kč 2 800 Kč           

21 710 Kč 16 560 Kč 2 800 Kč     41 070 Kč 21 972 Kč 8 019 944 Kč 
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Tabulka 3.3.: Roční mzdové náklady 

Best Western Hotel Grand *** Hodinová sazba Mzda Mzdové náklady zaměstnavatele Celkem za měsíc Celkem za rok 

3 recepční 93 Kč 14 906 Kč 20 123 Kč 60 368 Kč 724 412 Kč 

1 vedoucí recepce 124 Kč 19 843 Kč 26 789 Kč 26 788 Kč 321 460 Kč 

1 administrativní pracovnice 119 Kč 19 059 Kč 25 730 Kč 25 730 Kč 308 759 Kč 

1 ředitel/ka 173 Kč 27 637 Kč 37 310 Kč 37 310 Kč 447 716 Kč 

1 účetní 120 Kč 19 202 Kč 25 922 Kč 25 922 Kč 311 066 Kč 

1 údržbář 114 Kč 18 232 Kč 24 613 Kč 24 613 Kč 295 358 Kč 

4 pokojské 64 Kč 10 226 Kč 13 805 Kč 55 218 Kč 662 619 Kč 

Mzdové náklady celkem       255 949 Kč 3 071 390 Kč 

Hotel Slunce****           

3 recepční 93 Kč 14 906 Kč 20 123 Kč 60 368 Kč 724 412 Kč 

1 vedoucí recepce 124 Kč 19 843 Kč 26 789 Kč 26 788 Kč 321 460 Kč 

1 administrativní pracovnice 119 Kč 19 059 Kč 25 730 Kč 25 730 Kč 308 759 Kč 

1 ředitel/ka 173 Kč 27 637 Kč 37 310 Kč 37 310 Kč 447 716 Kč 

1 účetní 120 Kč 19 202 Kč 25 922 Kč 25 922 Kč 311 066 Kč 

1 údržbář 114 Kč 18 232 Kč 24 613 Kč 24 613 Kč 295 358 Kč 

2 pokojské 64 Kč 10 226 Kč 13 805 Kč 27 609 Kč 331 309 Kč 

Mzdové náklady celkem       228 340 Kč 2 740 081 Kč 

Hotel Synot****           

3 recepční 93 Kč 14 906 Kč 20 123 Kč 60 368 Kč 724 412 Kč 

1 vedoucí recepce 124 Kč 19 843 Kč 26 789 Kč 26 788 Kč 321 460 Kč 

1 administrativní pracovnice 119 Kč 19 059 Kč 25 730 Kč 25 730 Kč 308 759 Kč 

1 ředitel/ka 173 Kč 27 637 Kč 37 310 Kč 37 310 Kč 447 716 Kč 

1 účetní 120 Kč 19 202 Kč 25 922 Kč 25 922 Kč 311 066 Kč 

1 údržbář 114 Kč 18 232 Kč 24 613 Kč 24 613 Kč 295 358 Kč 

4 pokojské 64 Kč 10 226 Kč 13 805 Kč 55 218 Kč 662 619 Kč 

Mzdové náklady celkem       255 949 Kč 3 071 390 Kč 

Hotel Maxi***          

3 recepční 93 Kč 14 906 Kč 20 123 Kč 60 368 Kč 724 412 Kč 
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1 vedoucí recepce 124 Kč 19 843 Kč 26 789 Kč 26 788 Kč 321 460 Kč 

1 administrativní pracovnice 119 Kč 19 059 Kč 25 730 Kč 25 730 Kč 308 759 Kč 

1 ředitel/ka 173 Kč 27 637 Kč 37 310 Kč 37 310 Kč 447 716 Kč 

1 účetní 120 Kč 19 202 Kč 25 922 Kč 25 922 Kč 311 066 Kč 

1 údržbář 114 Kč 18 232 Kč 24 613 Kč 24 613 Kč 295 358 Kč 

2 pokojské 64 Kč 10 226 Kč 13 805 Kč 27 609 Kč 331 309 Kč 

Mzdové náklady celkem       228 340 Kč 2 740 081 Kč 

Hotel U Hejtmana Šarovce****          

3 recepční 93 Kč 14 906 Kč 20 123 Kč 60 368 Kč 724 412 Kč 

1 vedoucí recepce 124 Kč 19 843 Kč 26 789 Kč 26 788 Kč 321 460 Kč 

1 administrativní pracovnice 119 Kč 19 059 Kč 25 730 Kč 25 730 Kč 308 759 Kč 

1 ředitel/ka 173 Kč 27 637 Kč 37 310 Kč 37 310 Kč 447 716 Kč 

1 účetní 120 Kč 19 202 Kč 25 922 Kč 25 922 Kč 311 066 Kč 

1 údržbář 114 Kč 18 232 Kč 24 613 Kč 24 613 Kč 295 358 Kč 

2 pokojské 64 Kč 10 226 Kč 13 805 Kč 27 609 Kč 331 309 Kč 

Mzdové náklady celkem       228 340 Kč 2 740 081 Kč 

Hotel Koníček***           

3 recepční 93 Kč 14 906 Kč 20 123 Kč 60 368 Kč 724 412 Kč 

1 vedoucí recepce 124 Kč 19 843 Kč 26 789 Kč 26 788 Kč 321 460 Kč 

1 administrativní pracovnice 119 Kč 19 059 Kč 25 730 Kč 25 730 Kč 308 759 Kč 

1 ředitel/ka 173 Kč 27 637 Kč 37 310 Kč 37 310 Kč 447 716 Kč 

1 účetní 120 Kč 19 202 Kč 25 922 Kč 25 922 Kč 311 066 Kč 

1 údržbář 114 Kč 18 232 Kč 24 613 Kč 24 613 Kč 295 358 Kč 

2 pokojské 64 Kč 10 226 Kč 13 805 Kč 27 609 Kč 331 309 Kč 

Mzdové náklady celkem       228 340 Kč 2 740 081 Kč 
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Tabulka 3.4.: Výnosy-Náklady (zisk, ztráta) 

Best Western Hotel Grand *** Náklady celkem (mzdové+E,P,V) Výnos Zisk, Ztráta 
  4 391 390 Kč 12 892 056 Kč 8 500 665 Kč 
  3 071 390 Kč     
  1 320 000 Kč     
Hotel Slunce**** Náklady celkem (mzdové+E,P,V) Výnos Zisk, Ztráta 
  3 239 041 Kč 10 134 773 Kč 6 895 732 Kč 
  2 740 081 Kč     
  498 960 Kč     
Hotel Synot**** Náklady celkem (mzdové+E,P,V) Výnos Zisk, Ztráta 
  3 669 350 Kč 8 250 369 Kč 4 581 018 Kč 
  3 071 390 Kč     
  597 960 Kč     
Hotel Maxi*** Náklady celkem (mzdové+E,P,V) Výnos Zisk, Ztráta 
  3 163 801 Kč 4 868 206 Kč 1 704 405 Kč 
  2 740 081 Kč     
  423 720 Kč     
Hotel U Hejtmana Šarovce**** Náklady celkem (mzdové+E,P,V) Výnos Zisk, Ztráta 
  3 138 721 Kč 6 756 515 Kč 3 617 794 Kč 
  2 740 081 Kč     
  398 640 Kč     
Hotel Koníček*** Náklady celkem (mzdové+E,P,V) Výnos Zisk, Ztráta 
  3 294 481 Kč 8 019 944 Kč 4 725 463 Kč 
  2 740 081 Kč     
  554 400 Kč     
 



 76

Příloha 4: Zpracovaná data 

Tabulka 4.1.: 

Důvod návštěvy hotelu 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pracovní cesta 43 74,1 74,1 74,1 

Dovolená 2 3,4 3,4 77,6 

Kulturní nebo 

společenská akce 

12 20,7 20,7 98,3 

Náhodná cesta 1 1,7 1,7 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

Tabulka 4.2.: 

Důvod návštěvy hotelu 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pracovní cesta 43 74,1 74,1 74,1 

Dovolená 2 3,4 3,4 77,6 

Kulturní nebo 

společenská akce 

12 20,7 20,7 98,3 

Náhodná cesta 1 1,7 1,7 100,0 

Total 58 100,0 100,0  
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Tabulka 4.3.: 

Kolikrát respondent navštívil hotel 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 31 53,4 64,6 64,6 

6-10 6 10,3 12,5 77,1 

11-20 4 6,9 8,3 85,4 

21-30 1 1,7 2,1 87,5 

30 a více 6 10,3 12,5 100,0 

Total 48 82,8 100,0  

Missing Neuvedeno 10 17,2   

Total 58 100,0   
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Tabulka 4.4.: 

Věk 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Do 19 let 1 1,7 1,8 1,8 

20 - 29 let 5 8,6 8,8 10,5 

30 - 39 let 25 43,1 43,9 54,4 

40 - 49 let 12 20,7 21,1 75,4 

50 - 59 let 10 17,2 17,5 93,0 

60 - 69 let 3 5,2 5,3 98,2 

70 let a více 1 1,7 1,8 100,0 

Total 57 98,3 100,0  

Missing Neuvedeno 1 1,7   

Total 58 100,0   

 

Tabulka 4.5.: 

Pohlaví 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muž 48 82,8 84,2 84,2 

Žena 9 15,5 15,8 100,0 

Total 57 98,3 100,0  

Missing Neuvedeno 1 1,7   

Total 58 100,0   
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Tabulka 4.6.: 

Ekonomická aktivita 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Zaměstnanec 35 60,3 60,3 60,3 

Osoba samostatně 

výdělečně činná 

19 32,8 32,8 93,1 

Student 1 1,7 1,7 94,8 

Důchodce 3 5,2 5,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  

 

Tabulka 4.7.:  

Ekonomická aktivita 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Zaměstnanec 35 60,3 60,3 60,3 

Osoba samostatně 

výdělečně činná 

19 32,8 32,8 93,1 

Student 1 1,7 1,7 94,8 

Důchodce 3 5,2 5,2 100,0 

Total 58 100,0 100,0  
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Tabulka 4.8.: 

Národnost 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Česká republika 38 65,5 65,5 65,5 

Německo 8 13,8 13,8 79,3 

Slovensko 7 12,1 12,1 91,4 

Finsko 1 1,7 1,7 93,1 

Rusko 1 1,7 1,7 94,8 

Italie 1 1,7 1,7 96,6 

Izrael 2 3,4 3,4 100,0 

Total 58 100,0 100,0  
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Tabulka 4.9.: 

Místo bydliště 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Praha 12 20,7 21,4 21,4 

Moravskoslezský 

kraj 

6 10,3 10,7 32,1 

Plzeňský kraj 2 3,4 3,6 35,7 

Jihomoravský kraj 5 8,6 8,9 44,6 

Středočeský kraj 5 8,6 8,9 53,6 

Ústecký kraj 1 1,7 1,8 55,4 

Zlínský kraj 1 1,7 1,8 57,1 

Pardubický kraj 1 1,7 1,8 58,9 

Jihočeský kraj 1 1,7 1,8 60,7 

Vysočina 1 1,7 1,8 62,5 

Královéhradecký 

kraj 

2 3,4 3,6 66,1 

Liberecký kraj 1 1,7 1,8 67,9 

Karlovarský kraj 1 1,7 1,8 69,6 

Cizinec 17 29,3 30,4 100,0 

Total 56 96,6 100,0  

Missing Neuvedeno 2 3,4   

Total 58 100,0   
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Tabulka 4.10.: 

Znalost minimálních standardů Best Western hotelů 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ano 22 37,9 61,1 61,1 

Ne 14 24,1 38,9 100,0 

Total 36 62,1 100,0  

Missing Vyfiltrova

ní 

22 37,9   

Total 58 100,0   

 

Tabulka 4.11.: 

Znalost hotelové sítě Best Western 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ano 36 62,1 62,1 62,1 

Ne 22 37,9 37,9 100,0 

Total 58 100,0 100,0  
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Tabulka 4.12.: 

Členství v Best Western Rewards® 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ano 8 13,8 22,2 22,2 

Ne 28 48,3 77,8 100,0 

Total 36 62,1 100,0  

Missing Vyfiltrova

ní 

22 37,9   

Total 58 100,0   

 

Tabulka 4.13.: 

Znalost minimálních standardů Best Western hotelů 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ano 22 37,9 61,1 61,1 

Ne 14 24,1 38,9 100,0 

Total 36 62,1 100,0  

Missing Vyfiltrova

ní 

22 37,9   

Total 58 100,0   
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Tabulka 4.14.: 

Čistota pokoje 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 45 77,6 81,8 81,8 

Celkem spokojen 6 10,3 10,9 92,7 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

3 5,2 5,5 98,2 

Velmi nespokojen 1 1,7 1,8 100,0 

Total 55 94,8 100,0  

Missing Neuvedeno 3 5,2   

Total 58 100,0   
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Tabulka 4.15.: 

Velikost pokoje 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 23 39,7 41,8 41,8 

Celkem spokojen 24 41,4 43,6 85,5 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

6 10,3 10,9 96,4 

Celkem nespokojen 1 1,7 1,8 98,2 

Velmi nespokojen 1 1,7 1,8 100,0 

Total 55 94,8 100,0  

Missing Neuvedeno 3 5,2   

Total 58 100,0   

 

Tabulka 4.16.: 

Vybavení pokoje 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 28 48,3 50,9 50,9 

Celkem spokojen 17 29,3 30,9 81,8 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

7 12,1 12,7 94,5 

Celkem nespokojen 2 3,4 3,6 98,2 

Velmi nespokojen 1 1,7 1,8 100,0 

Total 55 94,8 100,0  

Missing Neuvedeno 3 5,2   

Total 58 100,0   
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Tabulka 4.17.: 

Vstřícnost personálu 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 40 69,0 72,7 72,7 

Celkem spokojen 11 19,0 20,0 92,7 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

3 5,2 5,5 98,2 

Velmi nespokojen 1 1,7 1,8 100,0 

Total 55 94,8 100,0  

Missing Neuvedeno 3 5,2   

Total 58 100,0   

 

Tabulka 4.18.: 

Kvalifikovanost personálu 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 35 60,3 66,0 66,0 

Celkem spokojen 13 22,4 24,5 90,6 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

4 6,9 7,5 98,1 

Velmi nespokojen 1 1,7 1,9 100,0 

Total 53 91,4 100,0  

Missing Neuvedeno 5 8,6   

Total 58 100,0   
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Tabulka 4.19.: 

Snídaně 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 16 27,6 29,6 29,6 

Celkem spokojen 19 32,8 35,2 64,8 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

8 13,8 14,8 79,6 

Celkem nespokojen 7 12,1 13,0 92,6 

Velmi nespokojen 4 6,9 7,4 100,0 

Total 54 93,1 100,0  

Missing Neuvedeno 4 6,9   

Total 58 100,0   

 

Tabulka 4.20.: 

Cena 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 19 32,8 35,8 35,8 

Celkem spokojen 26 44,8 49,1 84,9 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

6 10,3 11,3 96,2 

Celkem nespokojen 1 1,7 1,9 98,1 

Velmi nespokojen 1 1,7 1,9 100,0 

Total 53 91,4 100,0  

Missing Neuvedeno 5 8,6   

Total 58 100,0   
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Tabulka 4.21.: 

Služby 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 22 37,9 44,0 44,0 

Celkem spokojen 18 31,0 36,0 80,0 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

8 13,8 16,0 96,0 

Celkem nespokojen 1 1,7 2,0 98,0 

Velmi nespokojen 1 1,7 2,0 100,0 

Total 50 86,2 100,0  

Missing Neuvedeno 8 13,8   

Total 58 100,0   

 

Tabulka 4.22.: 

Celkový dojem 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Velmi spokojen 22 37,9 39,3 39,3 

Celkem spokojen 26 44,8 46,4 85,7 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

7 12,1 12,5 98,2 

Velmi nespokojen 1 1,7 1,8 100,0 

Total 56 96,6 100,0  

Missing Neuvedeno 2 3,4   

Total 58 100,0   
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Tabulka 4.23.: 

Co by se mohlo změnit/zlepšit 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Koberce v pokojích 2 3,4 7,7 7,7 

Modernizace pokojů 6 10,3 23,1 30,8 

Kvalita snídaní 10 17,2 38,5 69,2 

Výběr alkoholu v 

restauraci 

2 3,4 7,7 76,9 

Teplota v pokojích 2 3,4 7,7 84,6 

Více televizních stanic 2 3,4 7,7 92,3 

Ceny v restauraci 2 3,4 7,7 100,0 

Total 26 44,8 100,0  

Missing Neuvedeno 32 55,2   

Total 58 100,0   

 


