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1. Úvod 

 

Cestovní ruch se řadí mezi největší a nejdynamičtěji se rozvíjející ekonomická odvětví 

a koncem dvacátého století stal jedním z nejpozoruhodnějších společenských jevů. Lidem 

přibývá stále více volného času a jednou z aktivit jeho trávení je cestování. Rozsahem svých 

přímých či nepřímých ekonomických činností a vazeb je však i významným ekonomickým 

rozvojovým faktorem a je z tohoto hlediska perspektivním odvětvím i pro budoucnost. [2] 

 

Za hlavní rozdíl cestovního ruchu v porovnání s ostatními službami můžeme 

považovat skutečnost, že účastník cestovního ruchu nevyhledává pouze služby, nýbrž i 

zážitky. Zákazník kupuje produkty optimálně uspokojující jeho aktuální potřeby a přání. 

Současný účastník cestovního ruchu je dokonale informován a je vhodné předpokládat, že je 

také vybíravý a náročný. Sílící mezinárodní konkurence nových destinací vede k tomu, že 

vývoj bude dále pokračovat a neustále se zintenzivňovat. Cestovní ruch budoucnosti ve 

vysoce turisticky rozvinutých zemích bude specifický svým vysokým zhodnocením, 

špičkovou kvalitou a diferencovaností. V cenové konkurenci s novými destinacemi nebude 

možno bez uplatnění těchto kvalitativně vyšších parametrů obstát. [15] 

 

Marketing pohostinství a cestovního ruchu představuje komplex vzájemně 

propojených prvků. Základní charakteristiky dnešního zákazníka se rychle mění a rychle sílící 

faktor představuje především konkurence, protože management každé firmy se snaží najít 

nejrůznější inovativní a dynamické způsoby obchodování se zbožím a službami. Jejich úsilí 

směřuje k nalezení cesty úspěšného obsazení marketingových výklenků firmy zacílených na 

skupiny klientů, které podnik považuje za klíčové. [6] 

 

Při výběru vhodného tématu pro svou diplomovou práci jsem si chtěl vybrat něco, 

k čemu mám vztah a s čím jsem přišel do kontaktu. Důvodem zaměření se na oblast 

hotelnictví byl fakt, že k tomuto oboru mám blízko, jakožto dodavatel.  

 

Tématem diplomové práce je Analýza marketingová komunikace hotelu. Celá práce je 

zaměřena na hotel Troyer v Trojanovicích. Cílem práce je zhodnotit stav marketingové 

komunikace hotelu, a to porovnáním jeho komunikačního mixu se zpětnou vazbou zákazníků 

z dotazníkového šetření. Nejprve budou sesbírána veškerá dostupná data o charakteristice 
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hotelu a jeho prostředí, poté bude provedena rešerše dostupné literatury týkající se 

marketingové komunikace. Po zanalyzování sekundárních dat bude proveden kvantitativní 

deskriptivní výzkum marketingové komunikace hotelu Troyer.  Závěrem by měly podány 

návrhy, jak stávající komunikační pozici upevnit a samozřejmě vylepšit.  

  



- 3 - 
 

2. Charakteristika hotelu Troyer 

 

Tato kapitola bude věnována popisu hotelu Troyer a jeho služeb. Řeč bude i o popisu 

prostředí, ve kterém se hotel nachází. 

 

2.1. Poloha hotelu 

Objekt zájmu pro diplomovou práci nese jméno Hotel Troyer. Nachází se v turisticky 

vyhledávané oblasti Moravskoslezských Beskyd, pod masívy Nořičí hory, Radhoště a 

Velkého Javorníku, jen několik kroků od nejstarší lanové dráhy v České republice na 

Pustevny.  

 

Tato oblast poskytuje jedny z nejlepších podmínek pro lyžaře a zimní sporty na 

Severní Moravě. Rovněž v letním období je zde široká škála sportovního a turistického vyžití, 

nordic walking, lanový park, půjčovna čtyřkolek, horských kol atd. V oblasti několika 

kilometrů se nachází tři golfová hřiště, Čeladná, Rožnov p.R. a Ostravice. [22] 

 

2.2. Služby hotelu [42] 

2.2.1. Nabídka ubytování 

Hotel nabízí svým hostům ubytování ve 27 luxusně vybavených pokojích. Celková 

kapacita hotelu je 57 lůžek s možností 13 přistýlek. V hotelu jsou 2 jednolůžkové pokoje, 1 

bezbariérový pokoj, 11 dvoulůžkových pokojů s výhledem, 10 standardních dvoulůžkových 

pokojů a 3 suity. Všechny tyto pokoje jsou vybaveny LCD televizory se satelitním příjmem, 

telefonem, minibarem, trezorem, internetem, parním a masážním sprchovým boxem 

v koupelně. Hotel Troyer je zcela nekuřácký, kuřácké prostory jsou vyhrazeny v nočním 

klubu a selské jizbě. Je zde i možnost ubytování s domácím mazlíčkem za poplatek dle 

jednotlivých pokojů.  

 

Cenová politika v hotelu je v celkovém měřítku stanovena na vyšší úrovni, avšak pro 

danou kategorii hotelu jsou to ceny průměrné. V případě ubytování na dobu delší než 5 nocí 

hotel poskytuje slevu ve výši 10%. V ceně je zahrnuta snídaně ve stylu švédských stolů, 

vysokorychlostní připojení k internetu, vstup do hotelového bazénu s whirpoolem, fitness, 

saunový komplex a hotelové parkoviště.  
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2.2.2. Welness  

Hotel Troyer je mladý hotel, který po přestavbě disponuje vysokou úrovní welness 

služeb, za účelem zpříjemnění jak svých ubytovaných zákazníků, tak návštěvníků pouze 

těchto služeb. 

 

Jako první bude jmenován bazén s whirpoolem a terasou. Návštěvníci mohou také 

relaxovat ve venkovním vířivém luxusním bazénu, poskytující relaxaci v teplé vodě až  

38°C s krásným výhledem na hory.  

 

K dispozici jsou tři typy saun - parní, infra a finská s ochlazovacím bazénkem. 

Součástí je také relaxační zóna s vyhřívanou lavicí.  

 

Pro obnovení sil, relaxaci a pohodu nabízí hotel masáže, které je nutno objednat 

předem. Hosté si mohou vybrat z  klasické nebo lymfatické masáže, přístrojové lymfodrenáže,  

reflexivní masáže plosek nohou,  masáže lávovými kameny nebo baňkování. V ceně masáže 

je zahrnut čajový servis s ozdravnými čaji.  

 

Je možno si zahrát biliard, šipky nebo bowling o dvou drahách. Součástí každého 

moderního hotelu je fitnesscentrum, které se drží trendů, proto se při vybavení fitness kladl 

důraz na jednoduchý koncept, snadnou obsluhu a dostatek možností na malém prostoru. Pitný 

režim a ručníkový servis je samozřejmostí.  

 

V hotelu je možnost vyzkoušet si střelecké umění na laserové střelnici. Laserová 

střelnice je moderní trenažér s interaktivní videoprojekcí, který pracuje na principu laserového 

paprsku. Střílí se laserovou puškou nebo pistolí na promítané střelecké scény. 

Na výběr je více než 20 různých střeleckých her, simulujících střelbu na přesnost, pohyblivé 

terče, lov na kachny, bažanty a jiné.  

 

Hotel ve spolupráci s CK Valašské království pro své hosty připravil nabídku „Balíčků 

zážitků“ a programů pro firmy a skupiny. Je zde možnost vybrat si zážitek nebo celý 

program, který zpříjemní pobyt v hotelu. Zákazník má možnost zažít něco nového a učinit 

svou dovolenou či firemní akci nezapomenutelnou. Každý si může vybrat to, co zrovna 

odpovídá jeho založení, zájmům, náladě, věku a fyzickým schopnostem. Na výběr jsou různé 
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kategorie zážitků jako adrenalinové, sportovní, pohodové a hobby, historické, zábavné, 

relaxační a jiné.  

 

Hotel disponuje také ochrannou známkou Nordic Walking point, která označuje 

místo, kde se Vám dostane garantovaných služeb pro provozování Nordic walking. 

Symbolizuje kvalitu z hlediska zázemí potřebného vybavení (půjčovny kvalitních a správných 

holí), služeb poskytovaných vyškoleným personálem a vhodného terénu s prověřenými 

trasami.  

 

V hotelu je možno na předem domluvenou rezervaci zapůjčit až 3 čtyřkolky, trasy 

vedou po překrásném okolí Pusteven. Hotel prostřednictvím externí agentury zajišťuje 

půjčovnu kol nebo lyží, které jsou po předchozí domluvě k odběru přímo na hotelu. 

2.2.3. Gastronomie  

Zákazníci mají možnost ochutnat speciality hotelu v příjemném prostředí hotelové 

restaurace, která je současně propojena s velkou zimní zahradou s výhledem na okolí. Hotel je 

jako jeden z prvních s nekuřáckým provozem. Kouření je vyhrazeno pouze v nočním baru s 

možností diskoték a příjemného posezení u krbu. Pro jídla přímo z grilu je připravena selská 

jizba ve valašském stylu, která má kapacitu 30 míst.  

 

Restaurace představuje kombinaci vysoké kvality gastronomie, příjemného prostředí a 

profesionálního servisu. Příprava jídel je na základě tradiční české gastronomie v moderním 

pojetí s doteky mezinárodních kuchyní a ohledem na požadavky zdravé výživy. Vedle řady 

tradičních českých a lokálních receptů jsou připraveny i vlastní speciality. 

 

Širokou paletu jídel doplňuje velké množství alkoholických i nealkoholických nápojů, 

ať už teplých či studených. Zákazník si může vybrat z řady vín, destilátů, piv či 

nealkoholických nápojů v lahvích. Míchané nápoje restaurace nenabízí. 

2.2.4. Pronájem prostor 

Hotel nabízí možnost pronájmu prostor k pořádání konferencí, školení a dalších 

firemních akcí. Pro tyto akce je k dispozici banketka, která disponuje 50 místy, dále  

konferenční sály s kapacitou 20 až 40 osob, celkem  tedy 60 míst. Pro zajištění divadelního 

představení je k dispozici 100 míst. Oba sály jsou ozvučené a vybavené velice dobrou 

audiovizuální technikou. 



- 6 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Uspořádání konferenční místnosti 

 

V případě svateb, výročí, oslav a jiných významných rodinných a společenských 

událostí má zákazník možnost uspořádat hostinu v krásném prostředí hotelu, kde najde 

nejenom prvotřídní služby, ale i výtečnou kuchyni a profesionální přístup personálu. 

V hotelové nabídce je samozřejmostí kompletní realizace akce na klíč dle představ zákazníka, 

osobní pečlivý výběr a sestava menu dle požadavků zákazníka, profesionální výzdoba včetně 

vytištění menu a vizitek, květinová výzdoba a samozřejmě ubytování hostů.  

 

2.3. Společnost a organizační struktura 

Vznik společnosti MPM-QUALITY, v. o. s., se datuje do roku 1993, kdy byla 

založena jako firma se zaměřením na import, distribuci a prodej veškerého hodinářského 

zboží. Již v začátcích svého působení získala společnost MPM-QUALITY, v. o. s., zastoupení 

mnoha značek a vytkla si za cíl obohatit a rozšířit nabídku hodinářského zboží na českém 

trhu. 

 

Počátkem roku 1994 v rámci nové filozofie firmy přistoupila společnost MPM-

QUALITY, v. o. s., k vytvoření své vlastní hodinářské značky pod stejnojmenným názvem 

MPM-QUALITY. Spojením nápaditého designu, kvality a v neposlední řadě i cenové 

dostupnosti se nová značka postupně prosadila a stala konkurenceschopnou dalším značkám 

již rozšířeným na trhu. 

 

V rámci rozvoje se firma začala postupně prosazovat i v dalších zemích. Na Slovensku 

byla založena dceřiná společnost MPM-QUALITY, s. r. o., se sídlem v Trenčíně a následně 
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vznikla třetí pobočka pod hlavičkou MPM-QUALITY, Sp. z o. o., také v Polsku. V roce 2010 

expandovala firma díky vzniku nové pobočky i do Maďarska. 

 

Každý rok se společnost MPM-QUALITY snaží rozšířit portfolio produktů a služeb 

tak, aby komplexní a široká nabídka byla nadále atraktivní pro stálé klienty a zároveň 

oslovovala i nové zákazníky. Vše je podporováno snahou o zvyšování komfortu zákaznického 

servisu se zaměřením na přátelský a profesionální přístup k zákazníkům. Snahou je všem 

klientům vyjít vstříc v jakékoliv fázi realizace zakázky. Stabilní pozice na trhu ve spojení s 

pravidelným školením pracovníků je zárukou kvality prodávaných výrobků i poskytovaných 

služeb. [42] 

 

2.4. Popis současné marketingové komunikace 

Prostřednictvím hotelového managementu se realizuje marketingová komunikace 

hotelu. Ta je zaměřená na specifické cílové skupiny, kde můžeme řadit cestovní kanceláře, 

firmy a agentury pro organizace nejrůznějších kulturních nebo sportovních akcím, včetně 

konferencí a jiných událostí spolu s širokou veřejností. Hotel Troyer sází na dobré jméno, 

tradici a věrnost svých zákazníků, proto je podíl prvků marketingové komunikace menší. 

V následující části kapitoly budou popsány jednotlivé prvky marketingové komunikace 

hotelu. 

 

Komunikace na internetu 

V dnešní vyspělé době se tomuto prvku komunikace přikládá největší důležitost. 

Dobře to ví i hotelový management, proto veškerý vzhled a funkčnost internetových stránek 

zůstává v kompetenci externí firmy. Je hlavním komunikačním médiem v zisku informací o 

hotelu. Hned první dojem webových stránek hotelu jasně naznačuje úroveň nabízených 

služeb. Výhodou internetových stránek je především velice kvalitní grafické zpracování spolu 

s animací obrázků hotelu. Hotel Troyer se snaží svým zákazníkům prostřednictvím webových 

stránek co nejvíce přiblížit, proto veškeré prostory je možno zhlédnout formou 3D animace, 

což je i určitou konkurenční výhodou. Úvodní strana nabízí jednak výběr ze tří jazyků - 

češtiny, angličtiny a němčiny, ve kterých je prezentace hotelu vedena. Dále se zde nachází 

online rezervační systém hotelu Troyer spolu s nabídkou právě konaných akcí a různých 

forem podpory prodeje. Na internetových stránkách zákazník nalezne v jednotlivých sekcích 

veškeré informace ohledně ubytování, welness, gastronomie, konaných akcí a událostí, 
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fotogalerie a nechybí zde ani kontaktní údaje. Odkazy na hotel je možno nalézt i na 

oficiálních stránkách města Frenštátu pod Radhoštěm nebo obce Trojanovice. 

 

Co se týče reklamy na internetu v rámci cizích webových stránek, hotel Troyer se prezentuje 

na portálu www.seznam.cz, kde je zaregistrován v sekci firmy a mapy. Reklamní bannery na 

cizích stránkách hotel nepoužívá. Reklamu umisťuje pouze na některé servery týkající se 

cestovního ruchu v Beskydech. 

 

Reklama 

Hotel disponuje v rámci reklamy pronájmem dvou ploch pro umístění prezentace 

nabídky služeb. Jeden z billboardů se nachází ve Frenštátě pod Radhoštěm, další v Rožnově 

pod Radhoštěm. Oba billboardy jsou naprosto stejné a jejich cílem je lákavým zpracováním a 

grafikou upozornit okolí na existenci hotelu. Pro lepší orientaci klientů je na příjezdových 

cestách v okolí cca 5 km několik směrových ukazatelů k hotelu Troyer. Při příjezdu k hotelu 

je možno vidět velký nápis HOTEL TROYER.  

 

K určité formě reklamy patří i malé brožury, které obsahují základní informace o nabízených 

službách, ceník ubytování a nabídku pobytových programů. Brožura je graficky velmi dobře 

zpracována, doplněna o barevné fotografie hotelu, jednotlivých typů pokojů, restaurace a 

ukázek turistického vyžití. Nechybí na ní kontaktní údaje a mapka značící sídlo hotelu. Tyto 

brožury má hotel na recepci a hotelových pokojích, k dispozici jsou i na informačním centru 

města Rožnova pod Radhoštěm. 

 

Reklama hotelu je do jisté míry realizována logem hotelu na menu, nápojových lístcích, 

ubrouscích, krabičkách od zápalek, otvírácích, obalech od pokojových karet, propiskách, 

igelitových taškách a jiných propagačních a spotřebních materiálech. 

 

Podpora prodeje 

V rámci podpory prodeje hotel Troyer nabízí různé formy zvýhodněných pobytů. Tato 

aktuální nabídka zahrnuje zvýhodněný pobyt na 3 noci a zvýhodněný pobyt na 5 nocí. 

Součástí obou balíčku jsou následující služby: ubytování v pokoji Standart, Panorama s 

bohatou snídaní, ovocná mísa na pokoji, uvítací dáreček, tříchodová večeře, zpáteční jízdenka 

na lanovku na Pustevny, vstup do bazénu s whirpoolem, vstup do saunového relaxačního 

centra, vstup do fitness, možnost kabelového připojení na internet v pokoji a veškeré 
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poplatky. Další zvýhodněný pobyt je Speciální nabídka na jednu noc (neděle - pondělí), kdy 

součástí služeb je 1x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Standard/Panorama, 1x snídaně, 1x 

večeře s možností výběru ze 4 hlavních chodů, 1x míchaný nápoj, vstup do bazénu s 

whirpoolem a vstup do saunového centra. Hotel nabízí i pobyt Romantika pro dva, kde kromě 

již výše jmenovaných služeb je součástí balíčku láhev sektu a květina na pokoji. 

 

Podpora prodeje gastronomických služeb hotelu spočívá převážně v pořádání tématických 

gastronomických akcí, kdy po určitou dobu jsou v hotelové restauraci nabízeny speciality 

z nejrůznějších surovin. 

 

Společnost MPM-QUALITY má velice široký záběr své podnikatelské působnosti. 

Proto jejich některé produkty (viz příloha Obr. 3.4) jsou použity v hotelu jako nástroje 

spotřebitelské podpory a jsou zaměřené na hotelové hosty. Patří zde zejména šperky všeho 

druhu ze stříbra, chirurgické oceli nebo hodinky značky Prim. Hosté si mohou pobyt 

zpříjemnit krásnými dary, jako jsou různé náhrdelníky, prsteny, náramky, manžetové 

knoflíky, náušnice, spony na kravaty, to všechno vysoké kvality a zpracování. Z produktů 

s logem hotelu Troyer si mohou hosté vybrat např. termosku, golfový míček, dárkové balení 

propisek, nůž, přívěsek na klíče a jiné. Hotel dále podporuje prodej upomínkových předmětů 

Valašského království. Je možno zde zakoupit Valašský pás a jiné předměty na podporu 

rozvoje tohoto regionu.  

 

Osobní prodej  

Osobní jednání s cílem dohodnout uzavření dlouhodobých smluv jsou uskutečňována 

se zástupci firem, agentur, sportovních klubů, asociací a cestovních kanceláří. Obchodní 

zástupci hotelu velmi často taková jednání organizují a snaží se vytvořit dlouhodobý a 

smluvně ošetřený obchodní vztah. Hotel Troyer v tomto směru spolupracuje pouze s jedinou 

cestovní kanceláří a tou je CK Valašské království. Prostřednictvím této kanceláře jsou 

v hotelu Troyer nabízeny nejrůznější zážitkové balíčky ve valašském regionu. 

 

Eventy 

Cílem managementu je organizace akcí, které osloví co možná nejširší klientelu 

hotelu. V současné době se hoteloví hosté mohou těšit na řadu připravovaných 

gastronomických i tématických akcí. Nejbližší z těchto akcí nese název „Taneční víkend 

s latinou“. Událost je určena všem ženám, které chtějí zažít radost z pohybu při tanci. Z již 
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konaných akcí stojí za zmínku vyhlašovaní Miss Baník. Do hotelu Troyer byla pozvána řada 

známých osobností českého showbyznysu k příležitosti zpestření firemních akcí. Byl zde J. 

Janda, K. Brožová, Z. Srstka, M. Holanová nebo I. Chýlková. 

 

Sponzoring 

Hotel Troyer je velmi činný v obci Trojanovice. Podílí se na realizaci mnoha 

plánovaných projektů v obci. Posledním takovým společným dílem byla příjezdová asfaltová 

cesta k hotelu, na které se finančně podílel. 

 

2.5. Vybrané vnější faktory prostředí 

„ Úspěch marketingu je závislý jak na faktorech kontrolovatelných (marketingový 

mix), tak i na faktorech nekontrolovatelných. Tyto faktory vytváří marketingové prostředí 

pohostinství a cestovního ruchu. “ 
1
 

 

„ Vlivy makroprostředí jsou v krátkodobém časovém horizontu obtížně ovlivnitelné a 

nemáme možnost se jejich působení vyhnout. „ 
2
 

2.5.1. Demografické prostředí 

Do České republiky přijelo v roce 2011 12,91 milionu návštěvníků, což bylo 

meziročně o 5,7% více. Počet přenocování hostů v tuzemských ubytovacích zařízeních se 

zvýšil o 3,5% na 38,2 milionu. Nejvíce přibylo hostů ze zahraničí, a to o 7,9 procenta. 

Tuzemských návštěvníků přijelo více o 3,4%, počet jejich přenocování ale meziročně poklesl 

o 1,1%. [39] 

 

Současným světovým trendem je růst počtu seniorů s vyššími příjmy a lepším 

zdravotním stavem než dříve. Mnoho lidí v důchodovém věku preferuje cestování jako 

způsob trávení volného času. Poptávka seniorů po cestovním ruchu tak roste. Hlavní oblast 

zájmu představují lázeňské služby a poptávka po kulturní turistice a produktech zvláště 

vytvořených pro starší generaci. V dlouhodobém výhledu však bude docházet ke snižování 

výše důchodů a pozdějšímu odchodu do penze. To může mít za následek zpomalení tohoto 

trendu. [30] 

                                                             
1
 MORISSON, A. M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 

80-85605-90-2, str. 61 
2
 KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6, str. 25 
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Změny jsou znatelné u mladých lidí ve věku 16 až 35 let a jejich podíl na cestovním 

ruchu. Dochází ke zvyšování jejich příjmů a změně preferencí oproti minulým generacím. 

Mladí lidé preferují kariérní růst a cestování před založením rodiny. Upřednostňují aktivní 

dovolenou a v jejím rámci chtějí vyzkoušet různé formy adrenalinových sportů. Mladí Češi 

cestují více než předchozí generace. Češi ve srovnání s jinými národy mimořádně rádi plánují 

své cesty sami. Z hlediska zájmu o cestování se řadí na první místo ze všech evropských 

zemí. [30] 

 

V roce 2011 do České republiky přicestovalo více než 23 mil. zahraničních 

návštěvníků. Z tohoto počtu bylo 40 % jednodenních návštěvníků, 39 % turistů a 22 % 

tranzitujících návštěvníků. Počet přenocování dosáhl téměř 36 milionů. Ve stejném roce 

přesáhly příjmy České republiky z cestovního ruchu těchto návštěvníků hodnotu 121 mld. Kč. 

Převažujícím důvodem návštěvy turistů je rekreace a zábava (56 %) a nejatraktivnější 

destinací Praha, kterou při svém pobytu navštíví téměř dvě třetiny všech zahraničních turistů. 

Jednodenní návštěvníci jezdí do ČR především za nákupy (53 %) nebo za účelem pracovní 

cesty (21 %). 

 

Moravskoslezský kraj navštívilo v minulém roce 563 611 hostů. V celorepublikovém 

měřítku byla v minulém roce návštěvnost čtyřhvězdičkových hotelů 4 014 102 hostů. [31] 

 

2.5.2. Ekonomické prostředí 

Velmi důležitým faktorem pro hotel Troyer je ekonomické prostředí. V tomto případě 

se bude největší vliv přikládat vývoji výši důchodů, spotřebitelských cen, míry 

nezaměstnanosti a inflace, neboť tyto faktory mají velký vliv na počet zákazníků hotelu. Na 

ekonomickém prostředí v obci Trojanovice se bude především projevovat počínání v celém 

Moravskoslezském kraji.  

 

Spotřebitelské ceny a inflace 

Průměrná míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %, což je o 0,4% více než v roce 2010. [34] 

 

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v prosinci proti listopadu o 0,4 %. Tento 

růst způsobilo především další meziměsíční zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické 

nápoje, které bylo v prosinci (s výjimkou května) nejvyšší v roce 2011. Meziročně vzrostly 
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spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %. To se samozřejmě projevilo ve sledovaném hotelu 

Troyer. Růst inflace se projevuje růstem cen výrobků a služeb, zaměstnavatelé poté stojí 

v krajních případech před otázkou, zda snížit platy nebo propouštět. [35] 

 

Důchody 

Ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda celkem proti 

stejnému období předchozího roku o 2,4 %, její hodnota dosáhla čísla 24 089 Kč, což je o 562 

Kč (2,4 %) více než ve stejném období roku 2010. V podnikatelské sféře reálně vzrostla o 0,9 

%, ve sféře nepodnikatelské reálně poklesla o 0,7 %. [36] 

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí roku 2011 

v Moravskoslezském kraji činila 22 271Kč, což je nárůst o +2,8% oproti stejnému období 

v minulém roce. [32] 

 

S růstem mzdy se bude zvyšovat návštěvnost hotelu Troyer. Jedním z hlavních faktorů 

při výběru hotelu je otázka příjmu. Hotel Troyer je určen pro zákazníky minimálně 

průměrných a vyšších příjmových skupin. 

 

Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti v lednu 2012 vzrostla na 9,1 %, což je vyšší nárůst než jsme 

očekávali. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především sezónní faktory. Určitou roli mohly 

sehrát i pracovní poměry sjednané na dobu určitou do konce roku 2011. Celkový počet 

uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 5,0 % na 534 089 osob. Počet volných pracovních míst 

poklesl na 34 471 a oproti předchozímu měsíci se dále snížil. 

 

Moravskoslezský kraj patří k těm krajům, kde míra nezaměstnanosti převyšuje 

celorepublikový průměr, a to leckdy bezmála dvojnásobně. Míra nezaměstnanosti k 31. 1. 

2012 dosáhla hodnoty 11, 73%, což představuje opravdu velké číslo. [32] 

 S nezaměstnaností je opět spojena problematika příjmů v domácnosti a tudíž má i vliv 

na návštěvnost hotelu Troyer. 
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Zajisté se v cenách poskytovaných služeb hotelu Troyer podepsala nová výše snížené 

sazby DPH, která se od 1. 1.2012 ze stávajících 10% zvýšila na 14%. Tímto došlo ke zvýšení 

nákladů v podobě nakupovaného zboží od dodavatelů. 

2.5.3. Přírodní prostředí 

V dnešní moderní industrializované době se životní prostředí nachází ve velmi 

špatném stavu. Proto je jeho znečišťování spolu s ekologií velice aktuálním tématem. Stále 

více se klade důraz na přírodní prostředí a jeho ochranu. To platí pro prostředí naší republiky, 

kdy především v dobách minulých za trvání průmyslové revoluce bylo přírodní prostředí 

některých oblasti těžkého průmyslu značně narušeno. 

 

Hotel Troyer se nachází v obci Trojanovice. Tato horská obec v Beskydech se 

rozprostírá pod masívy Noříčí hory 1047 m.n.m., Radhoště 1129 m.n.m. a Velkého Javorníku 

918 m.n.m. Hotel se nachází v turisticky velice atraktivní lokalitě nesoucí název 

Moravskoslezské Beskydy. Ty hrají důležitou roli v oblasti cestovního ruchu. Poskytují nejen 

krásnou přírodu, ale také širokou nabídku sportovních, kulturních a společenských programů 

a kvalitní služby všem svým návštěvníkům jak v zimě, tak i v létě.  

 

S podnikatelskou činností a přírodním prostředím souvisí i nakládání s odpady. Hotel 

Troyer nenakládá se žádnými nebezpečnými odpady a dochází zde k pečlivému třídění 

odpadu. V roce 2010 v ČR bylo vyprodukováno celkem 24,1 mil. tun odpadu. Oproti roku 

2009, kdy produkce dosáhla 24,2 mil. tun, se jedná o mírný pokles. [33] 

2.5.4. Technologické prostředí 

V této oblasti se snaží hotel Troyer o minimalizaci zatížení na životní prostředí, neboť 

se nachází v chráněné krajinné oblasti. Jedná se o zavedení přístrojů s minimální energetickou 

spotřebou, celý objekt je zateplen, disponuje také slunečními kolektory a tepelnými čerpadly. 

Hotel využívá automatického systému vypínání topení při otevření oken a také systému 

automatického zhasínání světel. Pro správné zneškodňování odpadních vod využívá hotel 

vlastní čističku odpadních vod typu CPN 2O, výrobcem je BMTO Liberec. Kapacita ČOV je 

20 m3/24 hodin. Hotel je střežen důkladným kamerovým systémem pro klid zákazníků. 

Kuchyňský prostor je vybaven profesionálním zařízením většinou v nerez provedení. 

 

Současným trendem je rozvoj komunikačních technologií, tedy internetu. Hotel Troyer 

tento komunikační nástroj používá především k prezentaci a komunikaci s novými a 
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stávajícími zákazníky. K urychlení všech procesů dochází k propojení administrativních, 

telekomunikačních a informačních technologií. 

 

2.6. Vybrané subjekty konkrétního trhu 

„ Konkrétní trh jako vymezený podnikatelský prostor představuje nejbližší okolí naší 

firmy, na němž se firma pohybuje společně s ostatními subjekty trhu, které ji omezují nebo 

pomáhají.“ 
3
 

2.6.1. Zákazníci 

Hotel Troyer patří do skupiny čtyřhvězdičkových hotelů. Počet hvězdiček by měl pro 

klienta vyjadřovat a zajišťovat určitý standard luxusu a pohodlí ve spojení s výši kvality 

nabízených služeb. Výše poskytovaných služeb se odráží v jejich cenách a dostupnosti pouze 

skupinám zákazníků se středními, vyššími příjmy. S tímto kritériem souvisí také 

psychografický faktor a tím je společenská třída. Klientela hotelu většinou bývá z řad střední 

pracující třídy, vyšší a střední třídy, bohatých a nejbohatších lidí. Možnou výjimkou 

představují chudší klienti, kteří se účastní například firemního školení. Celý pobyt je hrazen 

společností, která jej pořádá. 

 

Zákazníky můžeme rozdělit dle místa bydliště na místní a ty, kteří dojíždějí do hotelu. 

Těch, kteří dojíždějí, bude určitě podstatně větší počet. Dalším rozdělením může být tuzemská 

a zahraniční klientela, dále hosté, kteří se pouze stravují nebo hosté žádající pobyt. Další 

dělení zákazníků hotelu Troyer je možno do několika skupin, protože každá tato skupina bude 

mít rozdílné potřeby a požadavky na jejich uspokojení. 

 

Firemní zákazníci představují pro hotel Troyer jeden z největších zdrojů příjmů. Jsou 

to obchodní zástupci, manažeři, vrcholové vedení apod. Tito vysoce postavení lidé si potrpí 

na kvalitu a diskrétnost. Značná část těchto zákazníků skrze hotel Troyer uskutečňuje své 

pracovní cesty. V okolí se totiž nachází mnoho zahraničních firem jako Siemens a Continental 

ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo průmyslová zóna v Kopřivnici. Do této sekce spadají akce, 

jako jsou školení zaměstnanců, konference, obchodní jednání, různé formy teambuldingu a 

workshopů. 

 

                                                             
3
 KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6, str. 33 
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Další skupinou jsou lidé, kteří si chtějí odnést nevšední zážitek spolu s vysokou 

kvalitou služeb a pocitem, že je o ně dobře postaráno. Zde můžeme řadit akce typu svatby, 

různá výročí, rodinné oslavy, svatební i valentýnské noci a další tématické balíčky ve vlastní 

režii hotelu.  

 

Poslední skupinou zákazníků jsou ti, kteří chtějí strávit pobyt co možná nejvíce 

aktivně. Jsou to sportovci, turisté, lyžaři a rodiny s dětmi. Hotel nabízí široké spektrum vyžití 

pro všechny tyto zákazníky. Klienti nemusí být ubytováni v hotelu a welness je přístupný 

široké veřejnosti.  

2.6.2. Konkurecne 

Konkurenci hotelu Troyer můžeme rozdělit na konkurenci přímou a nepřímou. 

 Přímou konkurenci tvoří všechny čtyřhvězdičkové hotely s obdobnou nabídkou služeb. 

Moravské Beskydy jsou hojně vyhledávanou lokalitou, s tím velice silně souvisí konkurenční 

trh a vysoká úroveň nabídky služeb. 

 

Hotel Prosper **** – čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 125 míst, který letos přidal 

do své nabídky také relaxační a wellnes služby, nabízí především golf na místním hřišti, 

projížďky na koni nebo konferenční služby. [23] 

 

Hotel Zlatý Orel **** – Ve čtyřhvězdičkovém zámečkovém stylu nabízí ubytování v 

pokojích a apartmánech, konferenční místnost, malé wellness zázemí, romantické a wellness 

pobyty a firemní meetingy. Nachází se na Ostravici a je velmi špatně dostupný v zimních 

měsících roku. [24] 

 

Hotel Eroplán **** - Hotel Eroplán je oblíbeným cílem těch, kteří milují sport, 

odpočinek i výlety do okolí. Ubytování tu ocení jak pěší turisté v létě, tak lyžaři v zimě. 

Hotel nabízí celkem 94 lůžek a 10 přistýlek. Návštěvníci se tu mohou ubytovat v 

jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji, v malém nebo luxusním apartmánu s 

whirpoolem. Domácí mazlíčci jsou zde vítáni. Součástí hotelu je vyhlášená restaurace a bar. 

K odpočinku a relaxaci jistě každého zláká nové wellness centrum. Pro firemní akce hotel 

Eroplán nabízí velký a malý salónek a prostory restaurace. Parkovat lze u hotelu zdarma. [25] 
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Hotel AGH **** - Hotel AGH v Rožnově pod Radhoštěm nabízí ubytování v 17 

dvoulůžkových pokojích (z toho je jeden upraven pro TP), 2 jednolůžkové, 1 třílůžkový a 4 

apartmány. Veškeré pokoje na hotelu jsou nekuřácké. Ve vybavení pokojů samozřejmě 

nechybí vlastní sociální zařízení, TV + SAT, telefon, trezor, pro pohodlí je na pokojích k 

dispozici také žehlička a žehlicí prkno. V celém objektu Hotelu AGH je k dispozici připojení 

k internetu. [26] 

 

Wellness Hotel Energetic **** -  hotel je obklopen panenskou valašskou přírodou, 

disponuje 60 komfortně vybavenými jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji, rodinnými 

apartmány a luxusními apartmány pro ty nejnáročnější hosty. K hotelu náleží též Depandance 

FORMAN, ve které se nachází 24 tříhvězdičkových jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů 

a apartmánů. Ke konferenčním účelům lze v hotelu využít restauraci pro 120 osob, lobby bar s 

kapacitou 30 míst a salonek pro 40 osob. V Depandanci se pak nachází 2 další salonky pro 10 

až 34 osob. [27] 

 

Hotel Miura **** - Čtyřhvězdičkový first class Hotel Miura disponuje 44 stylovými 

pokoji a apartmány. Designové pokoje a apartmány jsou rozděleny na typ Deluxe, 

prostornější Junior Suite a největší Miura Suite. V hotelu se dále nachází konferenční místnost 

až pro 72 osob a Boardroom s celkovou kapacitou 8 osob. K hotelu náleží vlastní parkoviště. 

[28] 

 

Green Inn Hotel **** - Unikátní komplex 6 budov, který se nachází na hranici 

golfového hřiště. To předurčuje zaměření hotelu na kvalitní golfové pobyty. Hosté se mohou 

těšit na stylové roubené chaty, ke kterým náleží i restaurace a golfový klub. Ubytovat se lze v 

některém z 27 prostorných pokojů, které díky přírodním materiálům v interiéru navozují pocit 

domácí pohody. Příjemné chvíle odpočinku zaručuje zdejší sauna, whirlpool nebo masáže od 

profesionálů. Ke každému pokoji náleží 1 parkovací místo přímo v areálu. [29] 

 

 
Tab. 2.1 Současná přímá konkurence hotelu Troyer 
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Mezi nepřímé konkurenty budeme řadit především jiná ubytovací a restaurační 

zařízení s menším počtem hvězdiček a s tím související úroveň a nabídku služeb nacházející 

se v Trojanovicích. Zde patří Hotel Ráztoka, Hotel U Lip, Hotel U Kociána a Koliba Valaška. 

2.6.3. Veřejnost 

Za veřejnost jsou považováni všichni ti, kteří mohou hotel Troyer ovlivnit, ať už 

pozitivně nebo negativně. Se všemi složkami veřejnosti se společnost snaží vycházet co 

nejlépe. 

Finanční veřejnost je tvořena akcionáři, dodavateli a těmi subjekty, které poskytují 

společnosti finanční prostředky. Místní veřejnost tvoří především obyvatelé města 

Trojanovice a také obyvatelé nedalekých přilehlých obcí. Pro samotný hotel je veřejnost 

důležitá, neboť může přijít do kontaktu s přijíždějícími hosty. Hotel se proto snaží s místní 

veřejností udržovat dobré vztahy. To dokazuje i fakt, že hotel je sponzorem nejrůznějších akcí 

konaných v obci Trojanovice. Za sdělovací prostředky hotelu je možno považovat internetové 

stránky společnosti a zaměstnance hotelu prostřednictvím PR. Veřejnost vnitřní je 

představována veškerými pracovníky hotelu Troyer. Vysoký důraz se klade na kvalitu a 

profesionalitu odborného personálu, neboť samotný personál tvoří jeden prvek celého 

produktového mixu, jež působí na konečné vnímání služby zákazníkem. Proto je nezbytné, 

aby se dodržoval vysoký standard služeb na všech úrovních vedení hotelu. Je nutná kontrola 

řádného a včasného plnění úkolů a povinností všech zaměstnanců. Důraz se klade i na 

vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a na jejich vztahy s manažery hotelu. Pro prohloubení 

těchto firemních vztahů jsou organizovány různé akce, např. Dny sportu a jiné. 
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3. Teoretická východiska marketingu služeb 

 

„Úsměv představuje nejkratší vzdálenost mezi dvěma lidmi“
4
 

 

3.1. Marketing služeb 

„Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem.“ 
5
 

3.1.1. Charakteristické vlastnosti služeb 

Pod pojmem služba se rozumí aktivita nebo komplex aktivit, jejichž podstata je více či 

méně nehmotná. Její poskytování se uskutečňuje ve vzájemném působení s poskytovatelem – 

s jeho zaměstnanci, stroji a zařízením. Účast příjemce služby při jejím poskytování je 

rozdílná. Přítomnost hmotného výrobku u služby může, ale nemusí být vyžadována. Mezi 

základní úkol služeb se řadí uspokojování potřeb zákazníků. [1, 20] 

 

Pro přípravu marketingových programů musí firma zohlednit pět hlavních 

charakteristik služeb [1, 2, 3]: 

o Nehmotnost 

o Neoddělitelnost 

o Proměnlivost 

o Pomíjivost 

o Absence vlastnictví. 

 

3.1.2. Marketing hotelových služeb 

 

„Není lepší způsob, jak udělat z hotelu místo, kam je možné utéct ze stereotypu 

domácího života, než že bude na své hosty působit jako malý zázrak.“
6
 

 

                                                             
4
 KOTLER, Philip. Marketing od A do Z: osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. 1. vydání. Praha: 

Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1., str. 15 
5
 KOTLER, P.; WONG V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2, str. 748 
6
 KIRÁĹOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 158 s. ISBN 80-86929-05-1, str. 

40 
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Hotelem rozumíme veřejné ubytovací zařízení poskytující za úhradu přechodné 

ubytování a služby s ním spojené, a to celoročně nebo sezónně (maximálně 9 měsíců v roce). 

Poptávka po hotelových pokojích se mění ze dne na den v závislosti na typu hotelu a  

segmentech trhu, které obsluhuje. Cykličnost poptávky zapříčiňuje problémy. Hotel je 

obvykle otevřen 8 760 hodin v roce – tj. každou hodinu, každý den v roce. Hotel zastřešuje 

mnoho činností s vlastní vědomostní bází, je směsicí různých povolání, znalostí a dovedností, 

pohledů a názorů lidí pracujících pod jednou střechou a ideálně i se stejnými záměry. Sféra 

působnosti hotelu je široká, jeho účelem je však poskytování základních osobních služeb 

lidem daleko od domova. Tyto služby se často skládají z maličkostí a různých detailů. Hotel 

je businessem detailů. Ignorovat je znamená potýkat se za nějaký čas se zásadními problémy.  

[6, 15] 

3.1.3. Marketingový mix služeb 

„Marketingový mix je v podstatě koncepční kostra, která vám u každého 

marketingového problému pomůže připravit dobrý postup.“ 
7
 

 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový manažer 

utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Skládá se ze všech aktivit, které firma vyvíjí, 

aby vzbudila po výrobku poptávku. Jednotlivé prvky mixu se mohou namíchat v různé 

intenzitě i v různém pořadí. Mají jediný cíl, a to je uspokojit potřeby zákazníků a přinést zisk 

organizaci. [2, 7, 21] 

 

Původně obsahoval marketingový mix prvky čtyři [2, 8] : 

o Product (produkt, služba) 

o Price (cena) 

o Place (distribuce) 

o Promotion (komunikace). 

 

Aplikace marketingové orientace v organizacích poskytující služby ukázala, že tato 

čtyři P jsou nedostačující pro účinné vytváření marketingových plánů. Hlavní příčinou jsou 

především již zmiňované vlastnosti služeb. Bylo nutné k tradičnímu marketingovému mixu 

připojit další 3 P. [20] 

                                                             
7
 SMITH, P., SVOBODOVÁ a ZAMAZALOVÁ. Moderní marketing. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, 

518 s. ISBN 80-722-6252-1, str. 325 
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Marketingová komunikace na trhu služeb je poměrně odlišná např. od marketingové 

komunikace u hmotných výrobků. K tomuto rozdílu přispívají i určité profesní a etické 

omezení, finanční možnosti manažerů malých podniků nebo například podmínky trhu, kdy 

bývá poptávka vyšší než nabídka. [39] 

 

3.1.4. Marketingový mix hotelových služeb 

Hotelové služby jsou součástí systému cestovního ruchu. Hlavni rozdílnost je 

v rozšíření tradičního marketingového mixu o čtyřech P na konečných „8 P“ o [6]: 

 

o People (lidé) 

o Partnership (spolupráce) 

o Packing (vytváření balíků služeb) 

o Programming (programování balíků služeb). 

 

People 

„Starejte se o své zaměstnance a ti se pak postarají stejným způsobem o vaše klienty“
8
 

 V průběhu poskytování služeb dochází ve větší míře ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli služby – zaměstnanci. Lidé se stávají jedním z významných prvků 

marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu. Zajištění takovéto kvality 

začíná již u managementu společnosti a přenáší se až k pracovníkům, kteří jsou v přímém 

kontaktu s klienty. Neoddělitelnou složkou lidského faktoru ve spojení s kvalitou produktu je 

systém znalostí a učení. [2, 6, 17] 

 

Partnership 

Partnerství jako jedna ze složek rozšířeného marketingového mixu má význam 

v důsledku heterogennosti a určité roztříštěnosti trhu ve smyslu existence množství malých a 

středních podniků (poskytovatelů a zprostředkovatelů služeb) v destinaci. V podmínkách silné 

konkurence je partnerství subjektů v destinaci nezbytné. Díky spojení spolupracujících stran je 

vytvořená nabídka rozsáhlejší a pro klienty svým obsahem atraktivnější. [7, 17] 

 

 

                                                             
8
 PALATKOVÁ, M. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: jak získat více příjmů z cestovního 

ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 341 s. ISBN 80-247-1014-5, str. 134 
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Packing 

Nástroj packing ztělesňuje mnoha způsoby marketingovou orientaci. Je výsledkem 

zjištění, co lidé potřebují a co si přejí. Na tomto základě jsou kombinovány různé služby a 

vybavení, aby odpovídaly těmto potřebám. Celková nabídka je pak tvořena dílčími službami 

seskupenými do souboru prodávaného za jednotnou cenu. [6, 7, 17] 

 

Programming 

Programování představuje určité rozšíření produktu ve smyslu propojení a kombinaci 

řady služeb s orientací na potřeby klientů a při využití specializovaných činností, programů 

nebo událostí, které zvyšují objem prodeje. Programování je vynikající marketingová 

příležitost k podpoře prodeje destinace, která zároveň poskytuje nové zážitky a rozšiřuje 

služby o nové nápady a animace. [6, 7, 17] 

 

3.2. Marketingová komunikace 

„ Není možné nekomunikovat. “
9
 

„Každá forma řízené komunikace, kterou firma používá k informování, přesvědčování 

nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a 

cílené vytváření informací, kterou jsou určeny pro trh, a to ve formě, která je pro cílovou 

skupinu přijatelná.“
10

 

3.2.1. Charakteristika marketingové komunikace 

Pojem komunikace můžeme obecně chápat jako proces sdílení informací. Sdílení 

naznačuje, že se nejedná o jednosměrný přenos, ale o tok informací obousměrně. Velmi 

důležité pro efektivní fungování komunikace je existence zpětné vazby. Jejím prostřednictvím 

je možné zjišťovat reakci na informaci, která byla vyslána od zdroje k příjemci. Právě 

ovlivnění dalšího jednání a činnosti příjemce komunikačního sdělení je hlavním úkolem 

marketingové komunikace. [4, 8] 

 

Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat a 

přesvědčovat spotřebitele a přímo či nepřímo jim připomínat výrobky a značky, které 

prodávají. Marketingová komunikace vykonává pro spotřebitele mnoho funkcí. Spotřebitelům 

                                                             
9
 KARLÍČEK, M., ZAMAZALOVÁ. Marketingová komunikace. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2009, 176 s. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-245-1601-1, str. 5 
10

 BOUČKOVÁ, J., ZAMAZALOVÁ. Marketing. Praha: C. H. Beck, 432 s. ISBN 80-717-9577-1., str. 222 
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může být ukázáno nebo řečeno, jak a proč je výrobek používán, jakým druhem osob, kdy a 

kde. Zákazníci se mohou dozvědět, kdo výrobek vyrábí, jaká společnost a značka za ním stojí, 

Mohou získat podněty nebo odměny, když ho vyzkoušejí nebo budou používat. Marketingová 

komunikace umožňuje společnostem spojovat své značky s jinými lidmi, místy, akcemi, 

zážitky, značkami, pocity a věcmi. Marketingová komunikace může přispět k hodnotě značky 

tím, že ji vštípí do mysli spotřebitelů a dotvoří její image. [8, 10, 12] 

3.2.2. Marketingový komunikační proces 

Veškerá marketingová komunikace je zajišťována prostřednictvím tzv. komunikačního 

procesu. Průběh marketingového komunikačního procesu je znázorněn na tradičním 

schématu. [6, 8] 

 

Obr. 3.1 Schéma komunikačního procesu 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

Zdroj -  firma, která „vysílá informaci“. Samotný zdroj ovlivňuje způsob vnímání a 

přijetí vysílaného sdělení, jeho dekódování příjemcem a vytváření jeho postojů. Sdělení od 

firmy, která má dobrou pověst, s jejímiž produkty má spotřebitel dobré zkušenosti, která se 

chová věrohodně a konzistentně na trhu, přijímá veřejnost ochotněji než informace od firmy, 

která má např. problémy v oblasti etického chování vůči spotřebitelům nebo je spotřebiteli 

neznámá. [3, 4] 
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Příjemce – osoba, skupina osob, speciální skupina veřejnosti. Marketingová 

komunikace je cílená, přizpůsobena právě s ohledem na příslušný segment spotřebitelů. 

Využívá jazyk dané cílové skupiny a vychází z jejich potřeb. [8, 18] 

 

Médium – za účelem doručení zprávy ke konečnému příjemci mohou být použity 

rozdílné prostředky pro její samotný přenos. Jednak to mohou být prostředky určené neosobní 

masovou komunikaci, tzv. masmédia – televize, rozhlas, tisk nebo i jiné formy, nebo i 

nástroje sloužící pro komunikaci osobní. V poslední době se stále více využívá netradičních 

nástrojů, protože v současném množství komunikačních sdělení na sebe upoutávají pozornost 

a nedají přenášené zprávě zapadnout mezí množství ostatních. Při volbě médií je důležité znát 

dobře cílovou skupinu, které je zpráva určena a vybrat vhodné prostředky právě s ohledem na 

ni, její zvyklosti. [3, 6, 8] 

 

Sdělení - vlastní zpráva - by mělo být jasné, výstižné, srozumitelné a přesvědčivé. Je 

předáváno v zakódovaném tvaru. Pravidlem by mělo být, že musí být formou, obsahem a 

strukturou uzpůsobeno příjemci. [2, 8] 

 

Kódování – provádí se na straně zdroje a znamená převedení vysílané informace do 

symbolického tvaru. Při kódování je využito kombinace symbolů určitého významu. 

Symbolika by měla být volena s využitím znalosti příjemce sdělení tak, aby je správně 

dekódoval, aby nedošlo volbou nesprávných symbolů k nepochopení informace ze strany 

příjemce. Nechtěně může při kódování dojít ke zkreslení: přírůstku nebo ztrátě informací. [3, 

4, 8] 

 

Dekódování – probíhá na straně příjemce. Opět zde může dojít k deformaci přenášené 

informace, v důsledku toho pak k nesprávnému vyložení přenášeného sdělení. [2, 8] 

 

Zpětná vazba – reakce na předání informace je důležitou součástí komunikačního 

procesu. Komunikační proces nemůže být úplný nebo efektivní bez zjištění, jak byla 

informace přijata a jakou odezvu vyvolala. Zjišťování reakce příjemců je základem pro 

měření dopadů marketingové komunikace, její účinnosti. [2, 4, 8] 

 

Šum – může nastat v jakémkoliv okamžiku a u kteréhokoliv prvku komunikačního 

procesu. Smysl vysílané zprávy mohou výrazně pozměnit neplánované poruchy a rušivé vlivy 
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během přenosu informací. Nevhodné zakódování nebo nesprávné dekódování sdělení mohou 

mít za příčinu existenci komunikačních šumů. [3, 4, 8] 

3.2.3. Prvky marketingové komunikace služeb 

Při sestavování prvků marketingové komunikace je třeba pečlivé kombinace, aby 

výsledkem bylo společné utvoření koordinovaného komunikačního mixu. Každá firma hledá 

vždy způsoby, jak zlepšit svou komunikaci výměnou jednoho komunikačního nástroje za jiný, 

který odvede stejnou práci za méně peněz. [8, 10] 

 

Nástroje komunikačního mixu služeb vhodné pro komunikaci hotelových služeb je 

možno kombinovat dle následujících možností [20]: 

o Reklama 

o Podpora prodeje  

o Osobní prodej 

o Public relation 

o Internetová komunikace 

o Direct marketing 

o Event marketing. 

 

Reklama 

Reklama patří k jednomu z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůležitějších nástrojů 

marketingového komunikačního mixu. Vynakládá se na ni mnoho prostředků a žádná 

z dalších marketingových aditiv nevyvolá tolik veřejných diskuzí a rozporů.[3] 

 

Reklama je snahou zadavatele převést pomocí placeného prostoru v médiích na ty 

konečné zákazníky, kteří jsou pro jeho cíle relevantní, nějaké sdělení obsahující informace 

nebo racionální či emocionální argumenty ve prospěch cílů zadavatele. Jako nosiče sloužící 

k přenesení sdělení se využívá média, kde za jejich využití vlastníkům medií platí. [8, 40] 

 

Pro a proti reklamě [21]: 

 šíří informace o produktech a službách 

 zasahuje masovou část příjemců rychleji než „ústní podání“ 

 existence možnosti zpětného ověření její působnosti 

 zvyšuje kvalitu zboží a šíři výběru 
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 rozšiřuje výběr médií  

 dává spotřebitelům pocit důvěry, raději kupují zboží, o kterém něco vědí 

 

- je příliš drahá 

- manipuluje s lidmi 

- dělá zbytečné chutě, nutí kupovat výrobky, které nechceme 

- snižuje úroveň médií. 

 

Volba médií pro reklamu 

Je nutné vytvořit tzv. mediální mix, který je tvořen odpovídajícími médii. Média jsou 

vybírána tak, aby optimálním způsobem oslovila cílové skupiny. Májí přenést informace, ale i 

vyvolat emoce. Kromě toho je důležité zaměření médií na určité tržní segmenty. [21] 

 

Tisková média 

Za hlavní druhy tiskových médií můžeme pokládat noviny a časopisy, mají však své výhody i 

nevýhody.[2] 

I. Noviny 

Při tvorbě inzerátu určeného pro noviny je nutné mít na paměti jejich specifické 

vlastnosti jak z hlediska technologie tisku, tak z hlediska čtenáře. Výhodou reklamy 

v novinách je především vědomý nákup, masové publikum, flexibilita inzerce, rychlost a 

důvěryhodnost média. Z nedostatků inzerce v novinách jsou to omezená selektivita, 

přeplněnost inzercí, kvalita reprodukce a rychlé stárnutí inzertních novin. [3, 16] 

 

II. Časopisy 

Při tvorbě inzerátů do časopisů jsou kladeny velké nároky na kreativitu, která by měla 

odpovídat stylu časopisu. Mezi výhody inzerce v časopise je možno řadit delší životnost a 

pravidelnost, vyšší kvalitu produkce, využití redakčního kontextu, podrobnost a věrohodnost 

informací a možnost zasažení specifických cílových skupin. Za nevýhody tohoto 

komunikačního prvku lze považovat delší dobu realizace, přeplněnost, celoplošnost a delší 

dobu k vybudování čtenářské obce. [2, 3, 16] 

 

Reklama v rozhlase 

Tím, že rozhlasová reklama pracuje pouze se zvukem, ovlivňuje možnosti její tvorby. 

Je důležité si při poslechu reklamního rozhlasového bloku vytvořit kontrast, který povede ke 
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vzbuzení pozornosti a k zaregistrování našeho sdělení. Výhodou reklamy v rozhlase je vysoká 

segmentace, cenová dostupnost, rychlost a osobní forma oslovení. Z nevýhod mohou být 

jmenovány roztříštěnost, nesoustředěnost posluchačů a přeplněnost. [2, 3] 

 

Venkovní reklama 

Pro tvorbu venkovní reklamy je nutné znát typ ploch určených pro její instalaci. Měla 

by vycházet ze skutečnosti, že čas, po který jsou lidé vystaveni jejímu účinku, je velmi krátký. 

Podstatný důraz je kladen na přehlednost a čitelnost. [21] 

 

 pestrost forem - omezené množství informací 

 novátorské tvůrčí příležitosti - nízká či žádná selektivnost 

 široký zásah a vysoká úroveň - dlouhá doba realizace 

 velký počet míst - omezená dostupnost některých forem reklamy. 

 geografická flexibilita 

 efektivita 

 

Podpora prodeje 

Podporu prodeje je možné definovat jako soubor pobídek, které stimulují okamžitý 

nákup. Podpora prodeje využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností 

zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje, odbytu. Mezi nejčastěji používané pobídky se 

řadí snížení ceny, kupóny, rabaty a výhodná balení. Dále se jedná o techniky, kdy je cílová 

skupina obdarována nějakou věcnou odměnou. Jedná se o vzorky zdarma, prémie, reklamní 

dárky a soutěže. Typickým nástrojem podpory prodeje, který je hojně využíván v hotelnictví, 

jsou rovněž nejrůznější věrnostní programy.  

 

Primárním cílem finančních či věcných odměn poskytovaných v rámci podpory 

prodeje je vyvolání určitého chování cílové skupiny. Nejčastěji jde o nákup nebo vyzkoušení 

programových produktů. Nástroje podpory prodeje představují přidanou hodnotu, která jde 

nad rámec produktu i jeho značky. Jejich význam je proto nejdůležitější zejména v situacích, 

kdy jsou rozdíly mezi produkty malé a kdy je obtížné odlišit se od konkurence pomocí silné 

značky. Současné trhy se v důsledku tohoto stavu vyznačují velkým podílem neloajálních 

kupujících, kteří s ohledem na slevové a další akce rádi mění značky (tzv. brand switchers). 

Proto význam podpory prodeje v rámci marketingové komunikace v posledních letech 
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výrazně vzrostl. Výdaje na tento komunikační prvek dnes dokonce velmi často převyšují 

výdaje na reklamu a stává se nejvýznamnější částí komunikačního mixu. [3, 4, 8] 

 

Osobní prodej 

Osobní prodej je velice efektivním nástrojem komunikace především situaci, kdy 

chceme měnit preference, stereotypy, a zvyklosti spotřebitelů. Díky svému bezprostřednímu 

osobnímu působení je schopen mnohem účinněji než běžná reklama a jiné nástroje 

komunikace ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho o přednostech nové nabídky.  

 

Osobní prodej je jediným nástrojem komunikačního mixu, který umožňuje skutečně 

obousměrnou komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím a okamžité získání zpětné vazby, 

proto je v některých případech velice efektivní. Představuje nejstarší nástroj marketingové 

komunikace a stále hraje i v současnosti důležitou roli mezi prvky komunikačního mixu. [3, 4, 

8] 

 

Public relations 

„ PR je plánovaným a trvalým úsilím, jehož cílem je vybudovat a udržet dobré vztahy, 

dobré jméno, vzájemné porozumění, sympatie druhotnými cílovými skupinami, které 

nazýváme také veřejnost, publikum či stakeholdeři. „ 
11

 

 

Public relations představují plánovitou a systematickou činnost, která má za cíl vytvářet a 

upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy organizace s klíčovými, důležitými skupinami 

veřejnosti. Tyto klíčové, cílové segmenty představují skupiny či jednotlivce spjaté s našimi 

aktivitami, případně jimi ovlivněné.  

 

Typickými skupinami, s nimiž PR pracují, jsou zákazníci, potenciální zákazníci, místní 

komunity, aktivistické skupiny, investoři, dárci, zaměstnanci, potenciální zaměstnanci, 

partneři a dodavatelé, vládní, zákonodárné a kontrolní instituce a v neposlední řadě média. 

Podle zaměření na jednotlivé cílové skupiny je možné v rámci PR rozeznávat celou řadu 

dílčích aktivit, jako např. customer relations, community relations, investor relations, 

university relations nebo media relations atp. 

 

                                                             
11

 DE PELSMACKER, P. a GEUENS, M. a VAN DE BERGH, J. Marketingová komunikace. Přel. Ing. Vlasta 

Šafarčíková, CSc. Praha: Grada Publishing 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1, str. 301 
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Dialog organizace s klíčovými skupinami má vést k vzájemnému pochopení, následně pak 

umožnit dlouhodobou a úspěšnou existenci organizace v jejím prostředí. Pracovníci PR tak 

v podstatě slouží jako „most“ mezi organizací a jejím okolím. [3, 13] 

 

Internetová komunikace 

Novým velice perspektivním prostředkem elektronické podoby marketingové komunikace je 

internet. Dominantní roli hraje internet jako snadno dostupné a globalizující médium, které 

představuje moderní platformu pro řadu aktivit provozovaných elektronickou formou. Firmy, 

podniky, ale zákazníci pomalu pronikají do problematiky elektronického podnikání, 

elektronického podeje či nákupu, bankovnictví, marketingu a dalších. Internet a jiná 

interaktivní komunikační média se odlišují od tradičních tím, že umožňují takovou interakci 

mezi odesílatelem a příjemcem, která je vzájemně ovlivňuje. [3, 9] 

 

Při tvorbě internetové reklamy je zapotřebí znalost reklamní grafiky i technické znalosti 

programátorské práce. Klíčové je vyvolání zájmu o další informace. Základní výhody a 

nevýhody internetu můžeme charakterizovat [13, 41]: 

 rychlost - množství informací 

 kapacita sítě - selektivita 

 cena - technická omezení 

 

 Webová stránka 

Webová stránka představuje základní komunikační kanál internetového marketingu. 

Webová prezentace firmy je základním kamenem její působnosti v oblasti internetu. Jedná se 

prakticky o řadu vzájemně provázaných webových stránek, na kterých mohou být 

publikovány základní informace o firmě, jejím poslání, oboru činnosti, nabídce zboží či 

služeb a jejich specifikace a srovnání, seznam provozoven, kontakty a odpovědné osoby, 

apod. 

Realizace webového sídla firmy by měla respektovat celou řadu pravidel, má-li být 

úspěšná. Především je třeba: 

o dodržovat pravidla web designu a webové standardy 

o respektovat zásady jednotného vizuálního stylu (tzv. Corporate Designu) 

o podpořit přístupnost webu 

o akceptovat varietu koncových platforem. 
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Je třeba brát v potaz také funkci SEO (Search Engine Optimization). Jde o 

optimalizaci stránek pro vyhledávače. Tyto úpravy umožňují firmám výhodné postavení ve 

fulltextových vyhledávačích s cílem o postup na přední pozice, a tím zvýšení možnosti 

získání zákazníka v konkurenčním prostředí. [2] 

 

Bannerová reklama 

Banner je obdélníková plocha, která se zobrazuje při prohlížení různých webových 

stránek. Bannery se liší rozměry, obvykle odpovídají několika základním typům, velikostí, 

umístěním i formou. V minulosti byly bannery vytvářeny především jako obrázky, ať již 

statické nebo animované, dnes dostávají prostor progresivnější technologie, jako jsou flashové 

animace. Ty umožňují vytvářet bannery interaktivní, bohaté na efekty, animace i zvuk. 

Cílem banneru je vyvolat pozornost návštěvníka a snahy, aby provedl akci a na banner 

kliknul. Banner funguje jako internetový odkaz, po jeho kliknutí je návštěvník přesměrován 

na příslušné stránky. [3, 4] 

 

Účinnost banneru a splnění jeho úkolu se může určovat z různých pohledů. Velice 

často se stejné hodnocení používá i pro placení poplatků za jeho umístění. Za základní tři 

modely hodnocení účinnosti banneru za hlavní faktor považují [4]: 

o zobrazení banneru 

o kliknutí banneru 

o vyvolání akce uživatele. 

 

Nevýhodou banneru je velmi často jeho poměrně velká agresivita. Vyskakující 

bannery či novinky, které na určitý časový okamžik překryjí velkou část stránky, dokáží 

v uživateli vyvolat přesně opačný dojem, než mají. [4] 

 

Přímý marketing (direct marketing) 

„Direct marketing je definován jako využití přímých kanálů k oslovení zákazníků a 

k doručení zboží i služeb zákazníkům bez použití marketingových prostředníků.“ 
12

 

 

                                                             
12

 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5, str. 642 
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Přímý marketing znamená kontaktování stávajících a potenciálních zákazníků s cílem 

vyvolat okamžitou a měřitelnou reakci. Slovo „přímý“ zde znamená, že se využívají média 

umožňující přímý kontakt, jako například pošta, katalogy, telefonní kontakty nebo brožurky. 

K získání bezprostřední reakce se používají odpovědní kupony, telefonování a osobní 

návštěvy. Pro vytváření přímého kontaktu se zákazníky je nezbytné mít a rozvíjet databázi, 

která je mozkem této činnosti. [3, 4] 

  

Direct mail marketing zahrnuje zasílání nabídek, oznámení, připomínek nebo jiných sdělení 

zákazníkovi. Direct mail je populárním médiem, protože umožňuje selektivně vybírat a 

personalizovat trh, je flexibilní, může být předem otestován a také může být změřena míra 

odezvy. [12] 

 

Event marketing 

Event marketing bývá nejčastěji považován za nástroj podpory prodeje. Často může 

být ale chápán i jako nástroj public relations. S pomocí centů je totiž možné vyvolat zájem 

médií, komunikovat se zaměstnanci, budovat vztahy s klíčovými názorovými vůdci apod. 

 

Event může mít nejrůznější podobu. Může se jednat o sportovní a umělecké akce, 

zábavné show v ulicích, konference a workshopy nebo třeba výlet parníkem. Firmy a další 

instituce tyto akce organizují z celé řady důvodů. Nejčastěji jsou eventy využívány k podpoře 

značky. Ten totiž dokáže uvést asociace sdělované reklamní kampaní do reálného života. 

Cílová skupina může značku pocítit na „vlastní kůži“ skrze jedinečnou atmosféru eventu. 

 

Event pomáhá budovat značku pomocí osobních zážitků, které jsou cílové skupině 

zprostředkovány. Zároveň zvyšuje povědomí o značce a mnohdy posiluje i loajalitu cílové 

skupiny ke značce. Event navíc slouží jako platforma pro celou řadu dalších aktivit. V jeho 

rámci často probíhá sampling, předvádění produktu, rozdávání letáků či spotřebitelské 

soutěže. [8]  
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4. Metodika sběru dat 

Tato kapitola se celá zabývá metodikou sběru primárních dat a je zde popsán postup, 

který byl nezbytný pro jejich zajištění. Nejprve bylo nutno si stanovit základní problém, který 

je předmětem zkoumání a z něj vzešly cíle práce, kterých bylo za pomoci kvantitativního 

výzkumu dosáhnuto. Pro získání primárních dat mého marketingového výzkumu jsem si 

zvolil metodu dotazování, která spočívá v dotazování se hostů hotelu v Troyer. 

 

4.1. Přípravná fáze 

Problematika výzkumu 

V současné době modernizace a realizace evropských projektů je nemalý problém se 

prosadit, udržet si svou klientelu a prosperovat i v oblasti hotelnictví. Především je to 

konkurence, která představuje pro hotel hrozbu a možný odliv zákazníků, obzvlášť pak 

v posledních letech, kdy jejich počet razantně stoupl. V hotelu Troyer v Trojanovicích tomu 

není jinak a v dnešní době se nachází v silně konkurenčním prostředí. Důvodem může být 

jednak vysoká turistická atraktivita Moravských Beskyd, ale také nedaleký golfový park 

v obci Ostravice, kde výskyt hotelů rovněž se čtyřmi hvězdičkami a srovnatelnou výši úrovní 

služeb je vysoký. Dalším zjištěním byla skutečnost, že hotel se potýká s nižší návštěvností 

v době obědů ve všední dny. Jednou z možných příčin může být nedostatečná komunikace. 

 

Cíl výzkumu 

Cíle výzkumu vycházejí z výše popsané problematiky. Bylo zjištěno, jací zákazníci 

tvoří hotelovou klientelu, jak vnímají jednotlivé prvky marketingové komunikace, kde 

získávají o hotelu informace a co je při jejich výběru ubytovacího zařízení nejvíce ovlivňuje. 

Na základě těchto dosažených výsledků byla stanovena nejvhodnější skladba komunikačního 

mixu hotelu, která by měla být zárukou úspěchu v kontaktu se zákazníky. 

 

Programové otázky 

Ve spojení s cílem práce a dané problematiky byly vytvořeny programové otázky. 

Samotný nástroj marketingového výzkumu - dotazník - se opíral a vycházel z několika 

nadefinovaných programových otázek, které navíc měly prověřit úspěšnost dosavadní úrovně 

marketingové komunikace. 
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1) Z jakého zdroje se hosté o hotelu Troyer dozvěděli? 

 

2) Za jakým účelem hosté navštívili hotel Troyer? 

 

3) Kde získávají hosté informace o ubytovacích zařízeních? 

 

4) Jaké je využití nabízených služeb hotelu Troyer? 

 

5) Jakou formu podpory prodeje by hosté uvítali? 

 

Typy údajů 

Ve svém výzkumu byly použity jak primární údaje, tak sekundární. Primární údaje 

byly získány od hotelových hostů na základě metody dotazování. Sekundární údaje byly 

čerpány z interních zdrojů společnosti MPM-QUALITY v.o.s. 

 

Způsob a metoda sběru dat 

Primární data výzkumu byla získána za pomocí osobního dotazování na základě 

strukturovaného dotazníku. Výhodou této metody je jednoduchost ve zpracování získaných 

údajů, přímá komunikace s respondentem a možná zpětná vazba.  Samotné dotazování 

proběhlo na přelomu měsíce února a března 2012 v hotelu Troyer v Trojanovicích, cílem bylo 

získat 200 dotazníků, tazatelem byl Marek Hrabovský. 

 

Technika výběru vzorku respondentů 

Byla použita technika prostého náhodného výběru. Základním souborem tohoto šetření 

byli všichni hoteloví hosté, kteří v době konání výzkumu byli v hotelu ubytováni, nebo se 

v jeho průběhu ubytovali. Výběrovým souborem byli hosté, kteří na požádání dotazník 

vyplnili. Hosté byli osloveni na hotelové recepci v době provádění výzkumu při odhlašování 

nebo odchodu z hotelu Troyer.. 
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Časový harmonogram 

 

Činnost 

 

Datum 2012 

30. 1. – 6. 2. 7. 2. – 13. 2. 14. 2. – 27. 2. 28. 2. – 12. 3. 13. 3. – 19. 3. 

Definice problému a cíle X     

Vytvoření dotazníku  X    

Sběr dat   X   

Analýza dat    X  

Soupis výsledků dotazování     X 

Tab. 4.1 Časový harmonogram 

 

Rozpočet 

Celkem bylo vytištěno 220 dotazníků formátu A4. 200ks dotazníků pro výběrový 

soubor, 10ks pro potřeby pilotáže a zbylých 10ks jako rezerva pro případné vyřazení 

nesprávných dotazníků. 

 

Náklady na tisk 500,- 

Cestovné 100,- 

Kancelářské potřeby 50,- 

Náklady obětované 

příležitosti 

1 500,- 

Celkem 2 150,- 

Tab. 4.2 Rozpočet výzkumu 

 

Předvýzkum 

Pro ověření správnosti a pochopení otázek dotazníku jsem provedl pretest, který mi 

pomohl odstranit nedostatky v něm samotném. Oslovení respondenti (10) odpovídali ochotně 

a první změna nastala u otázky č. 3, kde byl výběr možností rozšířen o jednu variantu, kterou 

respondenti poptávali. Stejně tomu tak bylo u následující otázky č. 4, která byla také 

obměněna o jednu odpověď. U otázky č. 6 také došlo k rozšíření variant. Otázka č. 12 byla 

přeformulována, bylo přehozeno pořadí některých otázek a jedna byla dokonce vyřazena 

úplně. Po odstranění těchto nedostatků jsem usoudil, že dotazník je připraven pro tisk a 

následný sběr. 
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4.2. Realizační fáze 

Sběr dat 

Realizační fáze zahrnovala samotný sběr údajů. Po dobu od 27. 2. 2012 do 12. 3. 2012 

probíhalo dotazování na recepci hotelu Troyer. V průběhu dotazování jsem se setkal jak 

s ochotou a vřelým přístupem respondentů při oslovení a žádosti o vyplnění dotazníku, tak 

naopak s nezájmem a někdy arogancí. Z celkového počtu 200 dotázaných respondentů, jsem 

získal 180 dotazníků, které splňovaly podmínky mého dotazování. Důvodem bylo 

nepochopení smyslu dotazníku a jeho následné špatné vyplnění. 

 

Kontrola dat 

Po nashromáždění potřebného objemu dat bylo nutné provést třídění, kontrolu a 

úpravu dat. Cílem bylo vyřadit dotazníky vykazující nepřesnosti, které by mohly snížit 

vypovídací hodnotu hodnoty. Byla provedena kontrola úplnosti dat a logická kontrola dat.  

 

Kódování dat 

Po třídění a kontrole dat následovalo kódování dat, kdy byl přidělen číselný kód každé 

variantě všech otázek dotazníku. Tyto kódy byly přiděleny v programu MS Excel. 

 

Zpracování dat 

Pro další postup bylo nutné vytvořit datovou matici z přidělených číselných kódů. 

Každý dotazník představoval jeden řádek matice a každý sloupec zase jednu odpověď 

v dotazníku. Takto vytvořená datová matice dala základ pro následnou analýzu dat za pomocí 

statistického programu SPSS. Zde jsem musel všechna data nadefinovat a správně formulovat 

varianty odpovědí. Po získání a přípravě všech potřebných podkladů mohla začít samotná 

analýza. Nejprve byli respondenti rozděleni podle základních demografických faktorů, jako je 

pohlaví, věk, bydliště a výše příjmu. 

 

Struktura respondentů 

Po konzultaci s managementem hotelu Troyer byl stanoven závěr, že dle dosažených 

výsledků analýzy dat demografických faktorů dotazníkového šetření je možno říci, že složení 

výběrového souboru odpovídá složení základního souboru.  
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Pohlaví respondentů 

Z počtu 180 dotázaných respondentů bylo 71 % mužů (128) a 29 % žen (52). 

 

Obr. 4.1 Složení dle pohlaví 

 

Věk respondentů 

Z Obr. 4.2 vyplývá, že nejpočetnější skupinou respondentů hotelu Troyer byla skupina 

ve věku od 31 do 40 let, která tvořila spolu s další věkovou kategorií 41 až 50 let, necelé tři 

čtvrtiny všech dotázaných. Mnohem menší zastoupení, avšak sobě velice podobné, měly 

věkové kategorie od 18 do 30 let (11%) a od 51 do 60 let (13%). Nejmenší procento 

zastoupení měla kategorie nad 61 let, která tvořila pouhé 2 %, tedy 4 respondenti z celkového 

počtu 180. 

 

 

Obr. 4.2 Věkové složení 

 

Hotel Troyer je navštěvován především klientelou v produktivním věku. Má to určitý 

vztah k faktu, že služební cesty firemní klientely často směřují právě do hotelu Troyer. 
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Bydliště respondentů 

Z Obr. 4.3 je patrné, že hotelovou klientelu tvoří především lidé žijící mimo 

Moravskoslezský kraj. Třetina všech hostů pocházela z Čech. Čtvrtina jich bydlí jak mimo 

ČR, tak v ostatních moravských krajích. Zde se řadí kraje jako Olomoucký, Zlínský nebo 

Jihomoravský. Dotázaných klientů z Moravskoslezského kraje bylo 17% a tohle bydliště 

uvedlo 30 respondentů. 

 

 

Obr. 4.3 Složení dle bydliště 

 

Dílčím závěrem je fakt, že hotel Troyer je navštěvován z většiny klientelou mimo 

Moravskoslezský kraj. To naznačuje, že hotelová klientela bude především firemní. Hotel 

Troyer se stal velice vyhledávaným místem konání služebních cest, možná i z důvodu 

nedalekých průmyslových zón. 

 

Příjem respondentů 

Výsledek této otázky nebyl žádným překvapením, neboť hotel Troyer se řadí svou 

certifikací čtyř hvězdiček mezi nadstandardní hotely. Od toho se odvíjí i příjmové stránky 

jejich hostů, které můžeme vidět na Obr. 4.4. Nejpočetnější byla příjmová skupina od 

30 001Kč do 40 000 Kč a byla tvořena necelou polovinou všech dotázaných (89). Určitou 

změnu a sílící trend, lze vidět na Obr. 2.1 viz přílohy, který ukazuje, že necelá polovina (42%) 

všech dotázaných žen spadá příjmem do stejné kategorie, a to od 30 001 Kč do 40 000 Kč. 

Můžeme, zde vidět fakt, že větší příjmová stránka v rodině nemusí být vždy pouze mužskou 

záležitostí, jako tomu bylo v letech minulých. Následovala skupina s příjmy od 20 001 Kč do 
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30 000 Kč, kterou uvedla čtvrtina všech dotázaných (26%). Necelá pětina (18%) uvedla, že 

jsou jejich příjmy vyšší než 40 000 Kč měsíčně. Dle Obr. 2.2 viz příloha můžeme vidět, že 

tato nejvyšší příjmová kategorie byla v nadpoloviční většinou zastoupena hosty s místem 

bydliště mimo Českou republiku. Důvodem jsou opět služební cesty do nedaleké průmyslové 

zóny. 

 

 

Obr. 4.4 Složení dle příjmu 

 

Závěrem této otázky je, že hotel Troyer je určen klientele s nadstandardními 

požadavky na kvalitu poskytovaných služeb. Lidé těchto nadprůměrných příjmů očekávají 

zpětnou vazbu za svou úplatu ve formě uspokojení svých potřeb v určité výši. Hotel proto 

musí dbát na funkčnost celého takto nastaveného systému uspokojování potřeb na vysoké 

úrovni, aby dobře fungoval a byl tento stav schopen zajistit dlouhodobě. 
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5. Analýza výsledů výzkumu  

 

V následující kapitole se zaměřuji na analýzu výsledků prováděného výzkumu 

osobního dotazování. Výsledky jednotlivých otázek jsem soustředil do tří různých okruhů. 

 

5.1. Specifikace hotelových hostů 

Tato část se zabývá výsledky, které se týkají respondentů a jejich četnosti návštěv 

hotelu, účelu návštěv a také způsobu rezervace. 

 

Četnost návštěv respondentů v hotelu Troyer 

První otázka rozdělila respondenty do dvou skupin podle četnosti jejich návštěv hotelu 

Troyer. Ze získaných údajů vyplývá, že 76,7% respondentů je ubytováno opakovaně a 

zbylých 23,3% poprvé.  

 

 

Obr. 5.1 Četnost návštěv hotelu 

 

Tento graf ukazuje, že hotel Troyer je u svých hostů oblíben a rádi se do něj vracejí. 

Důkazem je fakt, že 3 ze 4 hostů již v minulosti hotel Troyer navštívili.  

 

Další rozdílnost je možno vidět na grafu viz příloha Obr. 2.3, u věkové skupiny od 18 

do 30 let, kdy necelá polovina uvedla, že hotel navštěvuje poprvé. Je to možným důsledkem, 

že tito mladí lidé nebo páry dostávají často nejrůznější poukazy a pobyty v hotelu darem. 
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Další rozdílnost lze vidět na grafu viz příloha Obr. 2.4, kde 40% všech hostů, kteří 

navštívili hotel poprvé, pocházeli z Moravskoslezského kraje. Tuto skutečnost je možno 

vysvětlit, tím že lidé v kraji stále hledají nové možnosti ubytování, gastronomie, welness a 

jiných odpočinkových zážitků nedaleko svých domovů. 

 

Hlavní účel cesty respondentů  

Ve druhé otázce měli respondenti zvolit, jaký je jejich hlavní důvod návštěvy hotelu 

Troyer. Zda se jedná o dovolenou, firemní akci nebo sportovní a kulturní událost. 

 

Z následného grafu na Obr. 5.2 je jasné, že v nadpoloviční většině, konkrétně 61%, je 

hotelová klientela korporátní.. Přesně jednu třetinu zaujímá segment účelu návštěvy dovolená 

a pouze 11 hostů uvedlo, že přijeli kvůli sportovní nebo kulturní události. 

 

 

Obr. 5.2 Hlavní účel cesty 

 

Firemní klientela představuje pro hotel Troyer největší zdroj příjmů. Výsledek tohoto grafu je 

možným impulsem pro management hotelu se tímto segmentem zákazníků více a detailněji 

zaobírat. Je možno vytvořit věrnostní program nebo VIP klientelu. Určité prvky marketingové 

komunikace by mohly směřovat právě tímto směrem. Řeč může být například o různých 

formách přímého marketingu. 

 

Z grafu Obr. 2.5 viz příloha vyplývá, že necelá polovina všech žen, konkrétně 42%, uvedla, že 

hlavním účelem návštěvy hotelu Troyer je dovolená. Myslím, že to není malé číslo, proto by 

se tento segment neměl opomínat. Muži navštěvovali hotel Troyer za účelem dovolené méně, 

pouze z přesně 30%. 
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Dle Obr. 2.6 viz příloha 45 % všech respondentů ve věku od 18 let do 30 let uvedlo, že hotel 

Troyer navštěvuje z důvodů sportovních nebo kulturních akcí. Jsou to lidé, kteří vyhledávají 

sport ať již v okolí nedalekých Pusteven nebo jinde. Hotel jim poskytuje velice kvalitní 

zázemí. 

 

Návštěvnost hotelu za účelem dovolené je možno vidět na Obr. 2.7 viz příloha. 0bě skupiny 

respondentů, jak z Moravskoslezského, tak i u jiných moravských krajů, uváděly z 60%, že 

hlavním účelem návštěvy hotelu je dovolená. 

 

V grafu Obr. 2.8 viz příloha je možno vidět, že 73 % všech respondentů mající měsíční příjem 

nad 40 000 Kč uvedlo za hlavní účel firemní.  83% všech respondentů uvedlo, že hotel Troyer 

navštěvuje z důvodů dovolené. Tito klienti byli v první příjmové skupině, tedy s měsíčním 

příjmem do 20 000 Kč.  

 

Způsob rezervace v hotelu Troyer 

Ve třetí otázce bylo účelem zjistit, jakým způsobem učinili hoteloví hosté rezervaci-

viz Obr. 5.3. Stejné výsledky vykazovaly varianty způsobu rezervace prostřednictvím telefonu 

a emailu. Obě tyto skupiny vykazovaly 26% všech odpovědí na otázku způsobu rezervace 

v hotelu Troyer. Nepatrně méně, konkrétně 24% odpovědí, získala varianta on-line rezervační 

systém hotelu Troyer, který je umístěn na hotelových webových stránkách. Shodnou část 

odpovědí obdržely varianty osobní rezervace a rezervace prostřednictvím firmy, každá shodně 

12%. 

 

 

Obr. 5.3 Způsob rezervace 
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Dílčím závěrem tohoto grafu je, že dle dosažených výsledků, by měl být kladen veliký 

důraz na obslužný personál, v případě hotelu Troyer na recepční. Většina hostů totiž 

objednává prostřednictvím telefonního hovoru, kde je možnost kontaktu se zahraniční 

klientelou. Recepční by měli být dostatečné jazykově vybaveni. Také rychlá zpětná vazba při 

objednávce prostřednictvím emailu je důležitá. Proto by mohlo vedení hotelu Troyer 

zohledňovat tyto schopnosti při odměňování zaměstnanců. 

 

Všichni hosté Obr. 2.9 viz přílohy, kteří uvedli osobní způsob rezervace, byli ze 46% 

místem bydliště z Moravskoslezského kraje. Takový výsledek se předpokládal, neboť právě 

tito hosté mají k hotelu nejkratší dojezdovou vzdálenost. Naopak ve stejném grafu ještě 

můžeme vidět dominanci rezervace prostřednictvím firmy u hostů s bydlištěm mimo Českou 

republiku. Konkrétně ze všech respondentů mající bydliště mimo ČR jich 42% uvedlo, že 

rezervaci provedla firma. Jsou to lidé na služebních cestách, kterým veškeré starosti se 

zařizováním ubytování spadají do kompetence firmy. 

 

Za zmínku stojí i fakt, že všichni hosté věkové skupině nad 61 let uvedli, že rezervaci 

provedli telefonicky. Tato věková skupina však byla zastoupena pouze počtem 4 respondentů 

a je možné, že se jednalo o skupinu důchodců trávící společnou dovolenou. 

 

5.2. Využití služeb hotelu Troyer 

Otázky v této kapitole se zaměřují na služby hotelu Troyer. Respondenti měli za úkol 

uvést, které služby v hotelu upřednostňují, které navštívili, o jaké nové služby by měli 

eventuálně zájem a jakou formou komunikace by ji propagovali. 

 

Nejvíce upřednostňovaná služba v hotelu 

V případě této otázky bylo cílem zjistit, pro které služby hosté hotel Troyer navštěvují 

nejvíce. Z nabízených variant bylo ubytování, welness, oběd nebo večeře. Tato otázka měla 

být odrazovým můstkem při řešení problému s návštěvností v poledních hodinách.  

Z nabízených variant bylo možno hosty segmentovat. 

 

Dle očekávání a dle grafu na Obr. 5.4 hosté nejvíce upřednostňují v hotelu službu 

ubytování, a to z 84%. Hned za ní respondenti skoro shodně upřednostňovali služby welness a 

obědy. Welness upřednostnilo 77% všech dotázaných a obědy 76% respondentů. V případě 
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varianty obědů to je velice příznivé zjištění a management by mohl zvážit marketingové 

aktivity v tomto ohledu. Nadpoloviční většina, 53%, uvedla, že nejvíce upřednostňuje službu 

večeře.  

 

 

Obr. 5.4 Nejvíce upřednostňované služby 

 

Celkově tyto výsledky dosahují vysokých hodnot a lze z nich vyvodit oblíbenost 

služeb hotelu. Překvapivým zjištěním je, že obědy jsou v hotelu Troyer hojně využívány dle 

grafu. Problémem může být nedostatečná marketingová komunikace ve formě reklamy nebo 

forem podpory prodeje. 

 

Dle Obr. 2.10 viz přílohy je možno vidět rozdíly u preferencí služeb v závislosti na 

pohlaví respondentů. Ženy nejvíce upřednostňovaly službu welness, kde ze všech žen jich 

88% uvedlo, že právě tuto službu mimo jiné upřednostňují nejvíce. Muži naopak nejvíce 

upřednostňovali službu ubytování. Tuto variantu služeb uvedlo 85% všech mužů. 

 

Poznatkem může být fakt dle Obr. 2.11viz přílohy, že nejvíce respondentů s ohledem 

na místo bydliště, kteří upřednostňují službu obědy nebo večeře, v obou případech pocházeli z 

Moravskoslezského kraje. Obědy hosté v Moravskoslezském kraji upřednostňovali z 41% a 

večeře z celých 42%. 

 

Welness služby využívané během pobytu 

Tato otázka nám měla odhalit, které welness služby respondenti nejvíce navštěvovali 

během svých pobytů.  
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Nejvíce respondentů uvádělo, že využili welness službu bazén v hotelu Troyer,a to 

uvádělo 86% dotázaných. Velké oblibě patří saunový komplex hotelu se všemi druhy saun. 

Tuto možnost welness služeb upřednostňovalo 84 % dotázaných. Vysokou návštěvnost bude 

mít taky hotelové fitness centrum, které uvedlo 79% dotázaných. Významnou návštěvnost 

měly také masáže hotelu, konkrétně je využilo 63% všech dotázaných. V dalších kategoriích 

byly výsledky obdobné, jak můžeme vidět dle Obr. 5.5. 

 

 

Obr. 5.5 Využití welness služeb 

 

Dle výsledků lze vidět, že oblíbenost welness služeb hotelu Troyer je vysoká a 

většinou hosté nezůstávají pouze u jedné varianty welness služby. Hotel má velice pestrou 

nabídku welness služeb a všechny jsou více či méně využívány. 

 

Pokud výsledky využití welness služeb zaměříme na pohlaví, můžeme vidět dle grafu 

Obr. 2.12 viz přílohy, že 86% z celkového počtu mužského pohlaví využilo službu bazén, 

saunu využilo 83% mužů a dále z 81% využívali muži v hotelu Troyer nejvíce fitness. 

Naopak nejméně využívali službu laserová střelnice. Naopak u žen bylo pořadí využití služeb 

trochu jiné. Ženy nejvíce využily službu sauny, z 88%, poté z 85% využily bazén a z 75% 

fitness. Nejméně ženy využívaly službu čtyřkolky, kolo nebo lyže. Tato služba našla své 

využití u pouze 29% všech žen. 

 

Dle Obr. 2.13 viz přílohy je jasně vidět, že mladí lidé do 30 let více preferují 

sportovně založenou dovolenou plnou nových zážitků. Věková kategorie od 20 let do 30 let z 
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42%, uváděla, že nejvíce využila službu půjčení čtyřkolky, kola nebo lyží v rámci svého 

pobytu. Dále můžeme vidět, že s rostoucími věkovými kategoriemi klesá oblíbenost této 

služby a v poslední kategorii nad 60 let není zastoupena vůbec. 

 

Forma podpory prodeje 

V jedenácté otázce měli respondenti uvést, jaké možnosti podpory prodeje by uvítali 

v hotelu Troyer nejvíce. Mohli uvést hned několik variant a v nabídce byly možnosti jako 

akční ceny, šťastná hodinka, možnost platby na stravenky, polední menu, poukazy slevových 

portálů nebo také žádnou z nabízených možností. Cílem této otázky je zjistit, o jakou podporu 

prodeje je největší zájem a pokusit se najít cestu možné realizace do hotelu Troyer. 

 

Dle následujícího grafu viz Obr. 5.6  můžeme vidět, že lidé by nejvíce uvítali jako 

novou podporu prodeje v hotelu Troyer službu polední menu. Necelé tři čtvrtiny dotázaných 

uvedlo tuto možnost podpory prodeje. Konkrétně 72% všech respondentů. Platbu na 

stravenky by hosté také velmi rádi uvítali a tuto možnost hodnotili z 63%. Obdobný výsledek, 

60%, získala varianta možnosti zakoupení slevových kupónu do hotelu Troyer 

prostřednictvím slevových portálů. 

 

 

Obr. 5.6 Forma podpory prodeje 

 

Zjištění, kterou podporu prodeje by zákazníci uvítali, je velmi přínosné pro 

management hotelu Troyer. Ty formy prodeje, které hosté uváděli nejčastěji, by se mohly stát 

hlavním lákadlem a hlavním sdělením při realizaci nové marketingové komunikace. 

Jednotlivé prvky komunikace by mohly být sestaveny právě na základě propagace některé 

z forem prodeje. 
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Podle Obr. 2.14 viz přílohy je možné vidět rozdělení oblíbenosti forem podpory 

prodeje dle pohlaví. Muži nejčastěji uváděli jako podporu prodeje polední menu, a to z 77%. 

Následovala možnost platby na stravenky s 65% a poukazu slevových portálů s 50%. U žen 

byla nejoblíbenější forma podpory prodeje platba na stravenky. Tuto možnost uvedlo 66% 

dotázaných žen, dále by nejraději v hotelu Troyer uvítaly poukazy slevových portálů a až poté 

polední menu. 

 

Obr. 2.15 viz přílohy nám ukazuje závislost forem podpory prodeje na bydlišti 

respondentů. Konkrétně se jednalo o oblíbenost jednotlivých druhů podpory prodeje 

v Moravskoslezském kraji. Z grafu je vidět, že lidé z tohoto kraje by nejraději uvítali možnost 

platby na stravenky, tuto variantu hodnotili lidé z 83%. Dále by uvítali možnost zavedení 

poledního menu, a to v 70% případů. Jelikož se jedná o hosty, kteří jsou svým místem 

bydliště od hotelu nejblíže, měl by management hotelu zvážit tyto možnosti podpory prodeje. 

 

Zajímavostí bylo, pokud přihlédneme k věku respondentů, že hosté Obr. 2.16 viz 

přílohy ve věkové kategorii od 18 do 30 let, v 90% uváděli, že by v hotelu Troyer nejraději 

viděli podporu prodeje formou poukazu slevových portálů. Můžeme se domnívat, že část 

respondentů této nejmladší věkové kategorie mohli být studenti. I nad tímto by se mohl 

management hotelu Troyer pozastavit. 

 

Forma propagace akcí 

Dvanáctá otázka měla návaznost na předešlou otázku. Jejím úkolem bylo zjistit, jakou 

formu propagace by hosté nejvíce uvítali. Měli možnost vybrat z reklamy na internetu, 

v rádiu, tisku, webových stránkách hotelu, prostřednictvím billboardů nebo sociálních sítí. 

 

Dle Obr. 5.7 víz níže je vidět, že nejvíce by hosté hotelu Troyer akce podpory prodeje 

předešlé otázky propagovali prostřednictvím internetu a reklamy na něm. Tuto možnost 

uvedlo 34% všech dotázaných. Další formou propagace, kterou často respondenti uváděli, 

byla propagace prostřednictvím webových stránek hotelu Troyer, a to z 30%. Přesně čtvrtina 

všech dotázaných by preferovala propagaci prostřednictvím billboardu. Hosté nepřikládali 

moc velkou váhu reklamě v tisku rádiu nebo prostřednictvím sociálních síti. Je možné, že se 

jim tato média zdají být pro propagaci služby hotelu Troyer nevhodná. 
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Obr. 5.7 Forma propagace akce 

 

Dílčí závěr této otázky dává managementu hotelu Troyer návod, kterým 

komunikačním kanálem při případném zavedení některé ze zmíněných podpor prodeje 

propagovat. Hotel by mohl zvážit účinnost reklamy na internetu, billboardu nebo reklamy na 

webových stránkách hotelu Troyer. 

 

Obr. 2.17 viz přílohy ukazuje závislost formy propagace akce na pohlaví. Všechny 

dotázané ženy hodnotily formu propagace billboardem nejlépe, konkrétně z 35%. Muži 

naopak jako nejsilnější formu propagace akce volili médium internet, a to z 33%.   

 

Vliv závislosti formy propagace a místem bydliště Moravskoslezský kraj je možno 

vidět na Obr. 2.18 viz přílohy. Z něj je možno vyčíst, že lidé z Moravskoslezského kraje 

viděli nejlepší možnost propagace podpory prodeje prostřednictvím média billboardu. Je to 

zřejmě tím, že v tomto okolí se pohybují nejčastěji. 

 

V Obr. 2.19 viz. přílohy bylo snahou najít závislost mezi jednotlivými nejlépe 

hodnocenými druhy podpory prodeje spolu s formou jejich propagace dle respondentů. Hosté, 

kteří uvedli, že by uvítali podporu prodeje akceptací stravenek, 51% by tuto službu 

propagovalo prostřednictvím internetových stránek hotelu. Naopak ti respondenti, kteří 

uvedli, že by uvítali poukazy slevových portálů, by propagovali z 45% prostřednictvím 

internetu a z 33% pomocí sociálních sítí. V případě poledního menu byly výsledky velmi 

obdobné. Nejraději by se však o této službě dozvěděli prostřednictvím internetu, webových 
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stránek hotelu nebo také billboardu. Tohle zjištění by mohlo být nápomocno managementu 

hotelu při jejich marketingových aktivitách. 

 

5.3. Získávání informací o ubytovacích zařízeních 

Tato část práce je zaměřena na otázky týkající se zisku informací jak o hotelu Troyer, 

tak i o ubytování obecně. Jaké zdroje je při tomto výběru ubytování ovlivňují a zda by  uvítali 

zasílaní novinek hotelu Troyer elektronickou poštou. 

 

Zisk obecných informací o ubytovacích zařízeních 

Tato otázka byla čtvrtá v pořadí a respondenti mohli výběrem více variant odpovědět 

na otázku, kde získávají obecně informace o ubytovacích zařízeních. Na výběr měli z devíti 

možností jako např. internet, cestovní kancelář, přátelé a známý, apod. 

 

Podle grafu Obr. 5.8 lidé nejvíce informací získávají prostřednictvím internetu. Tato 

skupina byla zastoupena 78% všech dotázaných respondentů. Velký vliv přikládají 

respondenti také doporučením svých známých, necelé tři čtvrtiny respondentů uvedlo tuto 

variantu. Významný vliv také zaznamenala kategorie cestovní kancelář a specializované 

webové systémy hotelů. Nejméně informací o ubytování respondenti získávali 

prostřednictvím rádia, tuto možnost uvedlo pouze 24% dotázaných. 

 

 

Obr. 5.8 Zisk informací o ubytování 
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Dílčí závěr této otázky je, že z grafu je možné vidět, kde respondenti získávali 

nejčastěji informace o možnostech ubytování. Dominantní pozice komunikačního kanálu 

internetu se ještě více posílila. Velký vliv je přikládán doporučení a hodnocení ubytování ze 

stran přátel a známých. Respondenti často získávali informace i v cestovních kancelářích. Ani 

v případě dalších komunikačních zdrojů nebyla četnost nejmenší. Hotel Troyer by při 

sestavování celého komunikačního mixu a jeho umístění mohl vycházet i z těchto poznatků. 

 

Výsledky u čtyř nejvýznamnějších faktorů v porovnání s demografickými faktory byly 

velice podobné, jen dle Obr. 2.20 viz přílohy, je možné vidět, že ženy upřednostňují více 

možnost zisku informací na internetu než muži. Ze všech dotázaných žen tuto možnost 

označilo 84%, kdežto všech mužů 74%. 

 

Z Obr. 2.21 viz přílohy je dále vidět, že 61% těch, kteří označili zisk informací o 

ubytování prostřednictvím cestovní kanceláře, patřili do příjmové skupiny od 30 000 Kč do 

40 000 Kč. Je možné, že tito lidé sázejí na osvědčenou kvalitu a vysoké doprovodné služby. 

 

Zisk informací o hotelu Troyer 

V této otázce mohli respondenti opět vybírat z více odpovědí a smyslem bylo rozeznat, 

odkud se hosté dozvídají o hotelu Troyer.  

 

Obr. 5.9 ukazuje, odkud se hosté dozvěděli o hotelu Troyer. Výsledek výzkumu byl 

shodný s tvrzením managementu hotelu. Nejsilnějším faktorem zisku informací o hotelu 

Troyer  jsou přátelé a známí, což hodnotilo 74% dotázaných. Tato otázka má vztah i k první 

programové otázce a zároveň na ni i odpovídá. Hned za variantou přátelé hosté hodnotili, že 

se o hotelu dozvěděli prostřednictvím internetových stránek hotelu., konkrétně 69% 

respondentů takto usoudilo. Z billboardu se o hotelu Troyer dozvědělo 43% respondentů. Dva 

lidé uvedli v polootevřené variantě této otázky, že se o hotelu dozvěděli prostřednictvím 

dárkového poukazu, který obdrželi. Šestnáct respondentů uvedlo, že o hotelu Troyer se 

dozvěděli prostřednictvím firemního programu bendit plus, kde hotel Troyer umožňuje 

čerpání zaměstnaneckých výhod vybraným partnerům. Některé varianty zůstaly 

nezastoupeny, důvod je ten, že hotel jednoduše tyto formy marketingové komunikace 

nevyužívá a tudíž se s nimi respondenti nemohli ani setkat. 
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Obr. 5.9 Zisk informací o hotelu Troyer 

 

Hotel by s přihlédnutím k výsledkům této otázky mohl zvážit určitá opatření. Jak je 

vidět, nejsilnějším zdrojem informací jsou přátelé a známí. Hotel by se měl snažit dosáhnout 

co nejvyššího počtu kladného hodnocení ze strany svých zákazníků. To by mohlo být 

dosaženo i za pomocí vnějšího public relations.  

 

S přihlédnutím na pohlaví respondentů můžeme vidět dle Obr. 2.22 viz přílohy, že 

jsou zde nepatrné rozdíly v získávání informací o hotelu Troyer. Všechny ženy se nejčastěji 

dozvěděly o hotelu prostřednictvím internetu a bylo to z 73%. Muži se naopak nejčastěji 

dozvěděli o hotelu prostřednictvím svých známých nebo přátel a v číselném vyjádření 77%. 

 

Pravidelné zasílání nabídek hotelu Troyer elektronickou poštou 

Tato otázka měla odhalit zájem respondentů o zasílání aktuální nabídky a hotelového 

dění prostřednictvím elektronické pošty. V případě nezájmu o tuto službu byly negativní 

odpovědi ještě dále selektovány, aby mohl být popřípadě upřesněn důvod. Kladný výsledek 

této otázky by byl pro management hotelu přínosem a mohl by zvážit tuto formu přímého 

marketingu. 

 

Vedení hotelu dostalo kladnou odpověď, neboť přes tři čtvrtiny dotázaných uvedlo, že 

má zájem o zasílání aktuální nabídky hotelu Troyer elektronickou poštou. Ti, kteří o tuto 

službu zájem neměli, z důvodu nevyžádané pošty, bylo 21%. Šest respondentů uvedlo, že by 

o službu neměli zájem, neboť nesledují pravidelně email, ale tito lidé představovali pouhé 3% 

respondentů. 
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Obr. 5.10 Aktuální nabídka hotelu 

 

Hotelu Troyer se dostalo kladné zpětné vazby v případě tohoto komunikačního 

opatření. Realizaci a zavedení této možnosti by měl management přinejmenším zvážit, zájem 

je totiž veliký. 

 

Nadpoloviční většina (53%) všech těch, kteří by uvítali zasílání aktuální nabídky 

hotelu Troyer prostřednictvím elektrické pošty Obr. 2.23 viz přílohy, patřila do příjmové 

skupiny od 30 000 Kč do 40 000 Kč. Lidé těchto příjmů jsou častými hosty hotelu,  proto mají 

zájem o veškerého dění v hotelu Troyer. Většina těch, kteří neměli zájem o zasílání informací 

prostřednictvím emailu, byla příjmová skupina do 20 000 Kč měsíčně. Tito lidé nevyužívají 

elektronickou poštu. Lze se tedy domnívat, že se jednalo opět o důchodce, jejichž příjmy 

nebývají zpravidla tak vysoké. 

 

 Všechny věkové kategorie do 50 let by tuto službu uvítaly až z 80%. Je zde vidět, že 

žijeme v moderní době s nepřetržitým připojením k internetu. Ve stejném grafu Obr. 2.24 viz 

přílohy je možno vidět, že všichni ti, kteří uvedli, že nemají zájem o službu z důvodu, že 

nesledují email pravidelně, byli důchodci. Pro tyto lidi je ovládání počítače nelehkým úkolem, 

ale na druhou stranu dnešní doba přeje rozvoji komunikačních technologií i v tomto věku. 

Jsou pořádány nejrůznější kurzy pro seniory, aby je naučily základům práce na počítači a 

využití internetu.   

 

Hodnocení vlivu faktorů při výběru ubytování 

U této otázky měli respondenti zaznačit, do jaké míry je ovlivňují nabízené faktory při 

výběru ubytování. V dotazníku byla škála od 1 - ovlivňuje velmi do 4 - vůbec neovlivňuje. 

Průměrné hodnoty všech faktorů uvádím na Obr. 5.11. Ty faktory, které získaly nenižší 

průměr, mohou být důležité pro management hotelu Troyer. 
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Největší důraz respondenti kladou na faktor doporučení známých a přátel. Tato 

varianta získala nejnižší průměr, a to 1,19. Lidé své známé považují za nejvíce věrohodný 

faktor, a proto je ovlivňují nejvíce. S průměrnou hodnotou 1,2 hodnotili respondenti nabízené 

služby hotelu, které jejich výběr ovlivňují. Faktory, které svými průměry byly nižší než 

hodnota 2, byly ještě tři, a to webové stránky hotelu, recenze hotelu a certifikace. Tyto 

všechny faktory sehrávaly při rozhodování respondentů o výběru ubytování podstatnou roli. 

Naopak respondenti přikládali nejmenší vliv faktorů jako je reklama hotelu a umístění hotelu. 

 

 

Obr. 5.11 Hodnocení vlivu faktorů při výběru ubytování 

 

V grafu jsou zobrazeny vlivy jednotlivých faktorů při výběru ubytování, které by pro 

hotel Troyer měly být nejdůležitější. Tyto oblasti je možno také zohlednit při sestavování 

komunikačního plánu hotelu Troyer. 

 

Výsledky vlivu faktorů při výběru ubytování v závislosti na pohlaví byly velice 

podobné. Pouze u Obr. 2.25 viz přílohy byly u faktoru vlivu služeb hotelu rozdílnosti. 

Všechny ženy tento faktor skoro v naprosté většině hodnotily známkou 1, tudíž že je 

ovlivňuje velmi. V číselném vyjádření to představovalo 94% všech žen. U mužů stejného 

hodnocení tento faktor ovlivňoval z 77%. 

 

Hodnocení vlivu zdrojů informací při výběru ubytování 

Otázka číslo deset měla za úkol odhalit, který informační zdroj je pro respondenty 

nejdůležitější a nejvíce je ovlivňuje. V dotazníku byla opět uvedena škála 1 - 4, kdy 1 

znamenalo, ovlivňuje velmi a 4 neovlivňuje vůbec. Toto zjištění je pro management velmi 
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přínosné, neboť se dozví, kterými kanály by měl hotel Troyer komunikovat, aby to bylo 

efektivní. 

 

Největší vliv dotázaní dle Obr. 5.12 přikládali variantě předchozí zkušenosti, všichni 

respondenti tuto variantu volili z 88%. Dalším významným informačním zdrojem bylo 

doporučení známých, tuto variantu volilo 83% všech dotázaných. Za významné faktory 

můžeme považovat také internet, který volilo 75% respondentů a cestovní kancelář s 69% 

zastoupení. Média jako je televize a rádio získaly podprůměrné hodnocení a o tyto 

komunikační prvky nebyl příliš zájem. 

 

 

Obr. 5.12 Vliv zdroje informací při výběru ubytování 

 

Dle Obr. 2.26 viz přílohy je patrné, že pokud budeme srovnávat zdroje informací o ubytování 

s dosaženým vzděláním, zjistíme, že s každým vyšším stupněm dosaženého vzdělání se 

průměrné hodnocení zdroje - internet - snižuje, tedy roste jeho význam. Vysokoškoláci 

hodnotili tento zdroj v průměru známkou 1,23, což je velice významné. 
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6. Návrhy inovací marketingové komunikace 

V této stěžejní a poslední kapitole budou předkládány návrhy a doporučení vedení 

společnosti, které budou vycházet z analýzy současné situace hotelu Troyer a provedeného 

marketingové výzkumu. Výsledky výzkumu a jejich doporučení jsem rozdělil v návaznosti na 

předešlou kapitolu dle oblastí, které v hotelu zasahují nejvíce. Pro každou takovou oblast bylo 

snahou nalézt vhodné a účinné komunikační aktivity. První oblastí budou doporučení týkající 

se specifikací hotelových hostů. Druhá oblast bude zaměřena na doporučení v oblasti 

poskytovaných služeb hotelu a poslední oblast bude zahrnovat návrhy vycházející z obecného 

zisku informací při výběru ubytování. 

 

6.1. Posílení marketingové komunikace směrem k hotelovým hostům 

Dle výsledků výzkumu vyplynulo, že tři čtvrtiny hostů hotel navštěvuje opakovaně. 

Z toho plyne oblíbenost a spokojenost se službami hotelu Troyer u svých zákazníků. Hotel by 

mohl na základě tohoto zjištění komunikovat v místě prodeje. Hotel by mohl uvažovat 

v tomto případě o komunikaci formou podpory prodeje za pomocí rozlučkových tašek 

různého obsahu dle klientely. Možným složením by mohly být propagační předměty hotelu 

Troyer nebo firmy MPM-QUALITY, např. tužka, mapa kraje, hrnek, kalendář, blok, diář, 

nůž, termoska, kompas, apod. Tyto tašky by mohly být předávány při odhlašování a odchodu 

z hotelu Troyer. Hodnota dárku by neměla přesahovat 500 Kč celkem. Nárok na tuto tašku 

s takovou pozorností budou mít hosté s útratou nad 5 000 Kč. S velikostí útraty v hotelu se 

bude zvyšovat i hodnota nabízených pozorností, které klienti obdrží. Tuto pozornost by mohli 

obdržet i všichni hosté v den založení hotelu Troyer jako malou pozornost podniku v tento pro 

ně významný den. O této změně by mohla být zmínka formou komunikace na webových 

stránkách hotelu. 

 

Bylo by vhodné zvážit dále možnost komunikace hotelu skrze pořádání více 

tématických večerů a akcí určených pouze ženskému pohlaví. Necelá polovina všech 

dotázaných žen trávila v hotelu dovolenou a jejich pobyt by mohl být zpříjemněn různými 

akcemi v režii hotelu. Z vhodných akcí na podporu prodeje to mohou být tématické večery 

jako taneční večer, břišní tance, nebo akce „dámské odpoledne“ se všemi možnými 

zkrášlujícími procedurami a jiné. Tyto akce by mohly být propagovány na hotelovém 

webu. 

 



- 54 - 
 

Hotel by také mohl zvážit další prvek podpory prodeje, a to formou slevy pro 

hosty přijíždějící za účelem dovolené. Všichni ti, kteří trávili v hotelu Troyer pouze 

dovolenou, z 83% patřili do příjmové skupiny do 20 000 Kč. Sleva by mohla být nastavena 

tak, že pokud si svůj pobyt zarezervují minimálně měsíc dopředu, obdrží slevu na pobyt ve 

výši 5%. Pokud by přijely společně rodiny dvě spolu s rezervací minimálně měsíc dopředu, 

mohla by být sleva 10%. Samozřejmě, že v rámci marketingové komunikace se nemusí jednat 

pouze o prvek podpory prodeje formou slevy, ale také jiné formy, jako např. volný vstup do 

welness či jiné i okolní atrakce. Zmínka o slevách by se mohla objevit jak při 

komunikaci reklamy prostřednictvím billboardu, tak na webových stránkách hotelu. 

 

Většina všech hostů uvítala způsob rezervace prostřednictvím emailu nebo 

telefonicky. Z toho plyne vysoká náročnost na kvalitu a kontrolu zaměstnanců. Obzvlášť 

zaměstnanci na recepci by měli mít vysokou jazykovou vybavenost z důvodů vysokého 

podílu zahraniční klientely. Hotel by mohl získat zpětnou vazbu mimo jiné i na svůj personál 

zavedením malé ankety, kterou by měli respondenti na hotelovém pokoji s prosbou o 

vyplnění.  Jedna otázka by se mohla týkat recepce a obsluhy s ní spojenou. Hosté by mohli na 

škále hodnotit rychlost, ochotu a zdvořilost, komunikativnost a popřípadě přidat svůj 

komentář. Vedení hotelu by tak dostalo dílčí prvek pro kontrolu svých zaměstnanců a mohlo 

by se k tomuto přihlížet i v systému jejich odměňování. 

 

6.2. Posílení marketingové komunikace směrem k využití služeb hotelu 

Většina návštěvníků navštěvuje hotel Troyer především díky ubytování, ale skoro 

stejné množství lidí hotel navštěvuje kvůli jeho welness službám. Tohle zjištění výzkumu je 

obrazem toho, že management hotelu Troyer se snaží, aby tyto služby byly udrženy na té 

nejvyšší možné úrovni. Je důležité, aby byl zákazník spokojený. Zpětnou vazbu pro 

spokojenost s kvalitou služeb by mohla být otázka v již výše zmiňované anketě ohledně 

ubytování, restaurace nebo welness služeb. Hosté by mohli na škále opět hodnotit spokojenost 

s obdrženými službami.  

Pokud by hotel ale chtěl poskytované služby ještě více zlepšit, mohl by welness prvky 

podpory prodeje zaměřit více na ženské pohlaví. Většina žen z dotazování uvedla, že hotel 

Troyer navštěvuje především díky wellnes. A pokud vezmeme v potaz, že nejnavštěvovanější 

wellnes služby byly bazén, sauny a fitness, vedení hotelu Troyer by mohlo nabídku zacílit 

tímto směrem. Mohou se zde objevit jak výhodné pernamentky, věrnostní programy, 
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welness odpoledne pro ženy s jednotnou cenou na všechny tyto služby. Bylo by možné 

ženám nebo jejich dětem dát při odchodu malý dárek pro radost s logem hotelu Troyer. Tyto 

všechny služby jsou vhodným tématem při úvahách o reklamním sdělení při komunikaci 

hotelu. 

 

Pokud by chtěl hotel Troyer posílit návštěvnost v poledních hodinách, určitě by jeho 

hosté uvítali zavedení některých z podpor prodeje, které byly uvedeny v dotazníku. Hotel by 

udělal svým hostům největší radost zavedením poledního menu, tuto možnost by si přály 

necelé tři čtvrtiny dotázaných. Menu by mohlo být rozděleno do několika kategorií, např. 

FAMILY, VITALITY, BUSINESS A PRESTIGE.  

Menu FAMILY by v sobě mohlo nést klasická česká jídla dělaná tradičně nebo 

v moderním pojetí, cenová kategorie by měla být nejnižší. Menu VITALITY by již od názvu 

představovalo lehčí nutričně vyvážené a zdravé jídlo, mohlo by dojít ke spolupráci 

s dodavateli bioproduktů a spolu s nimi i tuto kategorii v menu propagovat. Cenově by mělo 

menu VITALITY být stejné nebo o něco výše než menu předchozí. V případě BUSINESS by 

se mělo jednat již o trochu lepší standart gastronomie. Již z názvu je patrné, že by mělo být 

zaměřeno na firemní klientelu. Tato varianta by cenově přesáhla určitě sto korun. 

V posledním případě PRESTIGE by se mělo jednat o vrchol kuchařského umu pro daný 

všední den v rámci menu. Hosty hotelu by měl lákat již samotný název menu, měl by dále 

asociovat pocity výjimečnosti, exkluzivity, nevšednosti a kvality. Dolní hranice menu by 

mohla být stanovena na hranici 150 Kč a výše podle nabídky.  

V návaznosti na otázku, jakou formu propagace podpory prodeje by hosté uvítali, 

klienti uvedli, že o poledním menu by se nejraději dozvěděli formou internetu, webových 

stránek hotelu Troyer a nebo billboardem. Bylo by dobré, aby hotel v případě zavedení 

služby komunikoval prostřednictvím „menu vyhledávačů“, jako je www.lunchtime.cz, 

www.menicka.cz, apod. Na těchto serverech by hosté v kraji mohli rychle a snadno nalézt to, 

co jim kuchyně hotelu Troyer nabízí. Určitě by hotel Troyer měl začít s propagací této 

akce především na svých stránkách, kde by šikovná ruka počítačového grafika udělala 

lákavou a hlavně nepřehlédnutelnou nabídku, nejlépe přímo na úvodní stránce. Mohl by se 

zvážit i menší banner, který by vyskakoval pouze v období prvních čtrnácti dní od zavedení 

služby. Vhodná by byla komunikace i v případě billboardu. Nejefektivnějším způsobem by 

bylo spojení billboardu se službou polední menu a akceptace stravenek. Tyto lákavé 

billboardy by mohl hotel v období dvou měsíců vystavit hned tři. Jeden ve městě Rožnov pod 

http://www.lunchtime.cz/
http://www.menicka.cz/
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Radhoštěm, jeden v obci Čeladná a jeden přímo v obci Trojanovice. Důvodem výběru těchto 

míst je, že největší konkurenti pramení právě odsud. 

 

V návaznosti na menu by hotel Troyer mohl zvážit akceptaci jídelních poukázek – 

stravenek. Tuto variantu by opět uvítala nadpoloviční většina hostů. Spokojenost zákazníků 

by se zvýšila zavedením obou těchto služeb, ale na druhé straně si hotel Troyer musí chránit 

svůj image luxusního hotelu. Možným kompromisem spojeným s vysokou efektivitou by bylo 

zavedení možnosti platby stravenkami právě pouze v době menu, tedy např. od 11:00 do 

14:00 hod. Tímto by hotel Troyer vytěžil ze spojení těchto dvou nových služeb podpory 

prodeje maximum. Tato služba by podle názoru zákazníku z marketingového výzkumu měla 

být propagována na stránkách hotelu Troyer třeba i ve spojení s poledním menu, 

popřípadě zvlášť. 

 

Poslední formou podpory prodeje, kterou by hosté v nadpoloviční většině uvítali, by 

byly poukázky slevových portálů. Ze všech dotázaných ve věku do 30 let jich 90% uvedlo, 

že by nejraději uvítali v hotelu Troyer poukázky na služby slevových portálů. Je to poměrně 

nová a především dynamická služba a mladou věkovou kategorií hojně využívaná. Poukázky 

by mohly být buď pouze na pobyt nebo jen na welness nebo gastronomický zážitek. 

Samozřejmě, že by mohl být nabízen balíček kombinací všech služeb. Akce podpory 

prodeje s názvem „ROMANTIKA PRO DVA“ by zahrnovala víkendové ubytování 

v pokoji s tématikou partnerství, návštěvu whirpool se svíčkami a květinou, rovněž večeři 

s romantickou výzdobou. 

Tato akce by dle názoru hostů měla být propagována prostřednictvím internetu a 

sociálních sítí. Na internetu by mohla být propagována prostřednictvím slevových 

portálů jako je www.sleviste.cz, www.ulovto.cz a jiné. Využití sociálních sítí pro propagaci 

je novým prvkem komunikace. V dnešním světě si získal nevídaný obdiv a účet na facebooku  

má dnes skoro každý. Navíc tato forma reklamy je velice levná a může zasáhnout široké 

spektrum zákazníků, především ty mladé, kteří o službu slevových portálů měli největší 

zájem. 

 

6.3. Posílení marketingové komunikace směrem k obecnému zisku 

informací o ubytování 

Z výzkumu vyplynulo, že lidé nejvíce vyhledávají informace o ubytování na internetu. 

Hotel Troyer má své zastoupení na internetu pouze prostřednictvím svých webových 

http://www.sleviste.cz/
http://www.ulovto.cz/
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stránek. V tomto směru by mohla být pozice hotelu Troyer výrazně posílena. Jedná se totiž o 

prvek, který jeho zákazníci uváděli nejčastěji, ať už v jakékoliv spojitosti. Vedení hotelu by 

mohlo kromě výše zmiňovaných internetových propagací jednotlivých podpor prodeje zvážit 

celkový podíl internetu v marketingové komunikaci hotelu. Hotel by se mohl více 

propagovat formou reklam na internetu prostřednictvím bannerů. Dalším možným 

způsobem, jak tento podíl zvýšit, je zapojení hotelu Troyer do některé z databází 

speciálních internetových ubytovacích vyhledávačů jako je např. www.hotely.cz, 

www.booking.com, www.hotel-ubytovani.com apod. Tady hotel Troyer zatím vůbec 

nepůsobí a klient má možnost prostřednictvím těchto serverů si rychle a snadno najít 

ubytování v požadované lokalitě dle určitých kritérií, jako je cena ubytování, počet hvězdiček, 

poskytované služby apod. 

 

Hotel Troyer spolupracuje minimálně s cestovními kancelářemi a agenturami. U hostů 

tento prvek hrál značnou roli a přikládali mu velikou váhu. Vedení hotelu Troyer by mohlo 

zvážit také možnost spolupráce s více cestovními kancelářemi a umožnit jim tak 

propagovat hotel. 

 

Významnou roli hraje u hotelu Troyer segment přátelé a známí ve všech směrech. Je 

to nejsilnější komunikační prvek hotelu dle marketingového výzkumu a lidé tomuto 

prvku také přikládají značnou váhu při výběru ubytování. Tato skutečnost by měla být 

hotelu Troyer dobře známa, neboť není lepší reklamy než spokojený zákazník. Proto je třeba 

budovat široké portfolio spokojených klientů a motivovat je k šíření kladných informací o 

hotelu. Návrhem může být zavedení věrnostního programu VIP klientely, kde by tito 

klienti byli zváni na pořádané eventy a akce (zážitková gastronomie, předávání cen, apod.). 

Bylo by jim zasíláno poděkování za opětovné využití hotelových služeb, také by jim hotel 

zasílal blahopřání k narozeninám nebo pouze informace o aktuálním dění v hotelu Troyer. 

 

6.4. Přímý marketing 

V rámci tohoto marketingového prvku by bylo doporučeno hotelu Troyer zaměřit se 

na direct mail, kde by hosté dle výsledků marketingové výzkumu uvítali, kdyby jim byly 

zasílány informace o aktuálním dění v hotelu. Obsahem direct mailu by mohly být právě 

pořádané akce nebo pozvání na eventy. Souhlas se zasíláním novinek by hosté dávali na 

recepci při první návštěvě a zápisu do systému. Tato obchodní sdělení by měla být rozesílána 

http://www.hotely.cz/
http://www.booking.com/
http://www.hotel-ubytovani.com/
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dle pravidelné časové periodiky na základě četnosti konaných akcí v hotelu, ale zpočátku by 

byl interval stanoven co dva měsíce. Začalo by se od května roku 2012. Stálí hosté by dotaz 

ohledně zasílání aktuálních novinek formou elektronické pošty nalezli v již zmiňované anketě 

na hotelovém pokoji, kde by mohli dát popřípadě souhlas k zasílání novinek. 

 

6.5. Public relations 

Co se týká public relations, bylo by doporučeno hotelu Troyer tento nástroj 

komunikace více využívat. Vztahy s veřejností by mohly být posíleny za pomocí pořádání 

různých akcí. Ve svých prostorách by se mohly konat taneční zábavy jako Silvestrovská, 

Velikonoční a jiné. Hotel by mohl zvážit pořádání tiskových konferencí, protože má ty 

nejlepší materiální předpoklady. Dalším vhodným návrhem by byla tvorba tiskových zpráv. 

Vedení hotelu Troyer by si mohlo vytvořit seznam novinářů a více tímto způsobem 

propagovat změny v hotelu, jak stavební úpravy, otevření nového salónu nebo kongresové 

místnosti, tak ohledně konaných akcí a následných reportů k těmto akcím. To by mohlo 

všechno být obsahem kvalitních tiskových zpráv. 

 

6.6. Sponzoring 

Hotel Troyer tento prvkem marketingové komunikace využívá, ale jeho podíl je menší 

než u jiných komunikačních nástrojů. Snaží být činný a ku prospěchu obce Trojanovice. 

Tento záměr je velice dobrý a doporučoval bych se tímto směrem dále ubírat.  

 

6.7. Interaktivní marketing 

V teoretické části byla zmínka o funkci SEO (search engine optimization). Tuto 

funkce by byla doporučena i hotelu Troyer, neboť povede ke zvýšení efektivnosti využití 

internetu při marketingové komunikaci hotelu. Tato funkce zajistí umístění webové stránky na 

internet. Hotel Troyer tímto bude mít konkurenční výhodu, neboť se bude zobrazovat na 

předních příčkách jak českých, tak světových vyhledávačů. 

 

Dalším návrhem ve spojení s internetem by bylo umístění referencí spokojeností hostů 

s hotelem Troyer a jeho službami na webových stránkách hotelu. Byl by to další zdroj zpětné 

vazby a hotel by tak lehce mohl zjistit, s jakými pocity se jeho zákazníci vracejí domů. 

Představuje to velice levný a účinný komunikační prvek. 
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6.8. Komunikační plán 

Ze zmíněných návrhů a doporučení byl vytvořen nový komunikační plán hotelu 

Troyer. Tento plán je sestaven na období jednoho roku. Počátek je v květnu 2012 a konec v 

květnu 2013. Celkové investice do tohoto plánu jsou vyčísleny na 760 000 Kč. Tato suma je 

pouze orientační a záleží na individuální domluvě s firmami. Částka se může navýšit také 

v případě úspěšnosti některého prvku komunikace, a to tak, že by byl ve stejném roce 

zopakován. Každý prvek a jeho finanční náročnost by měla být důkladně diskutována a 

schválena vedením hotelu v rámci finančního rozpočtu hotelu pro daný rok. 

 

 Po uplynutí této doby by měl být proveden opět marketingový výzkum účinnosti toho 

nového plánu marketingové komunikace. Vhodné by bylo spojení s ekonomickou fakultou 

VŠB-TUO Ostrava, kde by tohle téma mohlo být vhodným námětem pro diplomovou práci. 

 

Tab. 6.1 Komunikační plán 

Prvek marketingové komunikace Období Náklady 

Reklama: 

          - 3 ks billboardů 

          - banner  

 

- červen - září 2012 

-červenec, srpen, listopad, prosinec 2012, 

březen, duben 2013 

 

120 000 Kč 

  40 000 Kč 

Přímý marketing: 

          - provize pověřenému zaměstnanci 

 

- květen, červenec, září,                       

listopad 2012, leden, březen, květen 2013 

 

30 000 Kč 

Komunikace v místě prodeje: 

          - „rozlučkové tašky“ 

 

- květen, červen a srpen      2012 

 

120 000 Kč 

Podpora prodeje 
- květen 2012 – květen 2013 250 000 Kč 

Sponzoring 
- květen 2012 – květen 2013 100 000 Kč 

Public relations 
- květen 2012 – květen 2013 50 000 Kč 

Interaktivní marketing 
- květen 2012 – květen 2013 50 000 Kč 

CELKEM:  760 000 Kč 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ověření účinnosti užívaných nástrojů marketingové 

komunikace ve vztahu k hotelové klientele a opatření vedoucí k zefektivnění těchto 

komunikačních nástrojů hotelu Troyer. 

 

Tyto dosažené výsledky byly získány analýzou jak primárních, tak sekundárních dat. 

Primární data byla získána za pomocí marketingového výzkumu, konkrétně metody osobního 

dotazovaní. Sekundární data byla poskytnuta managementem hotelu Troyer a vedením firmy 

MPM-QUALITY s.r.o. V diplomové práci je provedena analýza mikroprostředí a 

makroprostředí hotelu spolu s analýzou současného stavu marketingové komunikace a jejich 

prvků.  

 

Z analýzy výsledků vyplynulo, že hotel Troyer v čele s jeho vedením nevyužívá 

některé komunikační prvky vůbec a jiné nástroje komunikace využívá s nižší efektivitou. 

Mezi prvky, které hotel nevyužívá vůbec, patří přímý marketing, který by mohl přispět k ještě 

lepšímu vnímání hotelu ze strany svých klientů. V oblasti marketingového prvku internet má 

hotel Troyer vzhledem k jeho velkému potenciálu značné rezervy. 

 

Záměrem diplomové práce bylo nalézt slabá místa marketingové komunikace hotelu 

spolu s cestou, jak tento nežádoucí stav odstranit. Bylo předloženo mnoho návrhů plynoucích 

z marketingového výzkumu a také předložena možná verze komunikačního plánu na jeden 

rok. Tento komunikační plán se zaměřuje především na oblast reklamy, přímého marketingu, 

komunikaci v místě prodeje, podporu prodeje, sponzoring, public relations a interaktivní 

marketing. 

 

Průmysl cestovního ruchu se v poslední době stává jedním z nejvýznamnějších 

odvětví světové ekonomiky, a stává se tak globálním fenoménem. Na dynamickém růstu se 

bude stále velmi výrazně podílet evropský kontinent a v  jeho rámci poroste podíl zemí střední 

a východní Evropy a tedy lze předpokládat, že i České republiky. V důsledku toho bude stále 

důležitější úlohu hrát vysoká kvalifikace všech, kteří ve sféře cestovního ruchu, zvláště 

v oblasti marketingu, pracují. Velký důraz je kladen především na rozhodnutí o konkrétním 

marketingovém mixu, jeho skladbě a intenzitě při využití jednotlivých prvků této 

komunikace. Tato důležitá rozhodnutí se odrazí i v budoucnosti samotného hotelu Troyer.
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Příloha č. 1 – Dotazník osobního dotazování 

Vážený hoste,  

jsem studentem 5. ročníku VŠB–TOU Ekonomické fakulty a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího 

dotazníku. Dotazník je zaměřen na zjištění marketingové komunikace hotelu Troyer v Trojanovicích. Veškeré údaje jsou 

anonymní a slouží výhradně jako zdroj primárních dat pro mou diplomovou práci.  

Není-li uvedeno jinak, prosím o označení Vámi vybrané jedné odpovědi. 

1. Hotel Troyer jste navštívil? 

 poprvé   opakovaně 
 

2. Jaký je hlavní účel Vaší cesty? 

 dovolená  

 firemní účely, školení a konference  

 sportovní, kulturní událost 

 jiné (uveďte prosím) ……………………………………………………………….. 
 

3. Jakým způsobem jste učinil/a rezervaci svého pobytu v Hotelu Troyer ? 

 telefonicky 

 emailem 

 osobně 

 on-line rezervačním systémem  hotelu Troyer 

 prostřednictvím cestovní kanceláře 

 rezervaci provedla firma, společnost 

 specializovaným internetovým rezervačním systémem hotelů  

   (vypište, prosím, který jste využila/a) …………………………………………………. 

 lze i jinak? (vypište, prosím, jak) ……………………………………………………… 
 

4. Kde získáváte obecně informace o ubytovacích zařízeních? (Možnost výběru více odpovědí.) 

 doporučení přátel, známých 

 internetové vyhledávače (seznam, google, centrum, atd.) 

 tisk 

 televize 

 rádio 

 venkovní reklama, billboardy 

 cestovní kanceláře 

 specializované internetové systémy hotelů (hotely.cz, hotel.cz, hotel-ubytovani.com, atd.) 

 jiné zdroje (vypište, prosím) …………………………………………………………………………………… 
 

5. Odkud jste se dozvěděl/a o Hotelu Troyer? (Možnost výběru více odpovědí.) 

 doporučení přátel, známých 

 internetové vyhledávače (seznam, google, centrum, atd.) 

 tisk 

 televize 

 rádio 

 venkovní reklama, billboardy 

 cestovní kanceláře 

 specializované internetové systémy hotelů (hotely.cz, hotel.cz, hotel-ubytovani.com, atd.) 

 jiné zdroje (vypište, prosím) ………………………………………………………………………………… 
 

6. Přivítal/a byste pravidelné zasílání informací o aktuální nabídce hotelu elektronickou poštou? 

 ano  

 ne, protože nemám zájem o nevyžádanou poštu 

 ne, protože nesleduji pravidelně elektronickou poštu 

 ne, protože (vypište, prosím) … ……………………………………………………………………………… 
 

7. Kterou službu v Hotelu Troyer upřednostňujete nejvíce? ((Možnost výběru více odpovědí.) 

 Ubytování  Welness  Obědy  Večeře 

 Jinou (uveďte, prosím) ……………………………………………………………….. 

 
8. Které z welness služeb jste během pobytu v hotelu Troyer využil/a? (Možnost výběru více odpovědí.) 

 bazén  sauny  masáže  fitness   laserová střelnice  

 bowling  čtyřkolky, lyže nebo kolo  žádnou 



 

9. Ohodnoťte následující faktory podle toho, jak jsou schopny Vás ovlivnit při výběru ubytování. 

Velmi Spíše ano Spíše ne Vůbec 

Cena ubytování      

Certifikace (počet hvězdiček)      

Známost hotelu      

Internetové stránky hotelu      

Fotografie hotelu      

Služby hotelu      

Umístění hotelu      

Reklama hotelu      

Hodnocení hotelu (recenze)      

Doporučení známých, přátel      

Jiný faktor…………………………………..  X    

 

10. Ohodnoťte následující zdroje informací podle toho, jak jsou schopny Vás ovlivnit při výběru ubytovacího 

zařízení. 

Velmi Spíše ano Spíše ne Vůbec 

Internet     

Televize     

Rádio     

Tisk     

Cestovní agentura     

Doporučení známých     

Předchozí zkušenosti     

Jiný faktor………………………………….. X    

 

11. Jakou formu podpory prodeje byste uvítali v restauračním zařízení hotelu Troyer? (Možnost výběru 
více odpovědí.) 

  Akční ceny  Šťastná hodina  Možnost platby stravenkami 

 Polední menu   Poukazy slevových portálů (sleviste, slevovat, atd.)  

 Jinou (vypište, prosím) ………………………………………………………………………………… 

 Žádnou (Přejděte na otázku č. 13) 
 

12. Jaká forma propagace na některou z výše jmenovaných akcí by na Vás zapůsobila nejvíce? 

 Reklama na internetu 

 Reklama v tisku 

 Reklama v rádiu 

 Internetové stránky hotelu 

 Billboard 

 Sociální sítě (facebook, Twitter, atd.) 

 Jiná (vypište, prosím) ………………………………………………………………………………… 

 Žádnou 
 

13. Pohlaví. 

 muž  žena 
 

14. Věk. 

 18 – 30 let  31 – 40 let  41 – 50 let  51 -  60 let  61 a více let 

 

15. Vzdělání. 

  Základní   Vyučen   Středoškolské  Středoškolské s maturitou   Vysokoškolské 

 

16. Bydliště. 

  Moravskoslezský kraj  ostatní moravské kraje   Čechy   mimo ČR 

 

17. Jaký je Váš měsíční příjem? 

 do 20.000 Kč  20.001 Kč – 30.000 Kč  30.001 Kč – 40.000 Kč  nad 40.000 Kč 
 

18. Co byste doporučili hotelu Troyer zlepšit v komunikaci s potencionálními klienty? 
………………………………………………………………………………………………………… 

Děkuji za Váš čas strávený při vyplňování dotazníku.                                                  Bc. Marek Hrabovský 



 

Příloha č. 2 - Grafy výsledků výzkumu  

 

 

Obr. 2.1 Příjem respondentů dle pohlaví 

 

 

Obr. 2.2 Příjem nad 40 000 Kč dle bydliště 

 

 

Obr. 2.3 Četnost návštěv hotelu dle věku 
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Obr. 2.4 Četnost návštěv dle bydliště 

 

 

Obr. 2.5 Hlavní účel cesty dle pohlaví 

 

 

Obr. 2.6 Hlavní účel cesty dle věku 
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Obr. 2.7 Hlavní účel cesty dle bydliště 

 

 

Obr. 2.8 Hlavní účel cesty dle příjmu 

 

 

Obr. 2.9 Způsob rezervace dle bydliště 
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Obr. 2.10 Nejvíce upřednostňované služby dle pohlaví 

 

 

Obr. 2.11 Nejvíce upřednostňované služby dle bydliště 

 

 

Obr. 2.12 Využití welness služeb dle pohlaví 
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Obr. 2.13 Využití welness služeb čtyřkolky, lyže a kolo 

 

 

Obr. 2.14 Formy podpory prodeje dle pohlaví 

 

 

Obr. 2.15 Forma podpory prodeje v Moravskoslezském kraji 
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Obr. 2.16 Forma podpory prodeje ve věku od 18 do 30 let 

 

 

Obr. 2.17 Forma propagace akce dle pohlaví 

 

 

Obr. 2.18 Forma propagace akce v Moravskoslezském kraji 



 

 

Obr. 2.19 Vybrané podpory prodeje a formy jejich propagace 

 

 

Obr. 2.20 Zisk informací o ubytování dle pohlaví 

 

 

Obr. 2.21 Zisk informací o ubytování dle příjmu 

 



 

 

Obr. 2.22 Zisk informací o hotelu Troyer dle pohlaví 

 

 

Obr. 2.23 Aktuální nabídka hotelu dle příjmu 

 

 

Obr. 2.24 Aktuální nabídka hotelu dle věku 

 



 

 

Obr. 2.25 Hodnocení vlivu faktoru služby hotelu dle pohlaví 

 

 

Obr. 2.26 Vliv internetu při výběru ubytování dle vzdělání 

  



 

Příloha č. 3 – Fotografie hotelu Troyer 

 

Obr. 3.1 Fotografie hotelu z roku 1960 

 

 

Obr. 3.2 Současná podoba hotelu Troyer 

 

 

Obr. 3.3 Hotel Troyer v zimním období 



 

 

Obr. 3.4 Hotelová recepce s prvky podpory prodeje 

 

 

Obr. 3.5 Hotelová restaurace 

 

 

Obr. 3.6 Hotelový pokoj 

 

 

 



 

 

 

 

Obr. 3.7 Welness 

 

 

Obr. 3.8 Laserová střelnice 

 

 

Obr. 3.9 Svatba v hotelu Troyer 


