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1 Úvod 

V dnešní době se kaţdý podnik v České republice, respektive ve světě, nachází ve 

velmi intenzivním konkurenčním prostředí. S rozvojem ekonomiky se stále zvyšují nároky 

zákazníků nejen na kvalitu zboţí, ale také na kvalitu sluţeb. Zákazníci si začínají 

uvědomovat, ţe by měli v rámci poskytovaných sluţeb získat více a vyţadují větší komfort. 

Aby byla firma v tomto prostředí úspěšná, musí umět pruţně a efektivně reagovat na změny 

ve svém okolí a především ve svém oboru. Musí si určit cíl a cestu, kterou daného cíle 

dosáhne. 

Cestování a dovolené jsou trendem dnešní doby. O podnikání v oboru cestovního 

ruchu je velký zájem, čemuţ odpovídá přesycený trh cestovních kanceláří. Vzniklo mnoho 

cestovních kanceláří a agentur, ovšem s příchodem celosvětové ekonomické krize byly 

některé z nich donuceny ukončit svou činnost. Finanční problémy však neměly a nemají 

pouze menší cestovní kanceláře. Dá se říci, ţe hlavním cílem je přeţít a udrţet se na trhu 

v době krize. Některé cestovní kanceláře navzájem spolupracují, poskytují své ubytovací 

kapacity či dopravní prostředky. 

Situace na trhu cestovních kanceláří není jednoduchá. Nabízí se tedy otázky. Dokáţe 

se cestovní kancelář Maxner, s. r. o. udrţet na tomto trhu? Jak velkou má šanci? Jaké 

konkurenční výhody můţe nabídnout? 

Chtěla bych na základě znalostí získaných během studia a provedené analýzy 

konkurence poradit, jakým směrem by se měla mnou vybraná cestovní kancelář ubírat. 

Dalším důvodem volby tématu diplomové práce byl zájem o oblast cestovního ruchu 

a absolvovaná praxe v cestovní kanceláři Maxner, s. r. o.  

Cílem diplomové práce je srovnat cestovní kancelář Maxner s jejími největšími 

konkurenty a následně navrhnout marketingovou strategii, kterou by se firma měla následující 

rok řídit. 

V diplomové práci budou posuzovány jednotlivé cestovní kanceláře z hlediska 

nabídky a poskytovaných sluţeb. Jelikoţ profesionalita či flexibilita sluţeb na dobré úrovni 

můţe být pro firmu konkurenční výhodou. Cestovní kanceláře budou zkoumány z pohledu 

obyčejného zákazníka, který při výběru dovolené zvolí či kombinuje návštěvu pobočku či 

webových stránek, v případě dotazu napíše e-mail, prohlédne si katalog cestovní kanceláře. 
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První část diplomové práce tvoří teoretická východiska marketingové strategie, dále 

představení cestovní kanceláře a její situační analýza, při které byla vyuţita metoda PESTLE 

a SWOT analýza. V další části byla provedena analýza konkurenčního prostředí, v rámci které 

bylo vyuţito metod Mystery Shopping a Mystery Mailing. Nejdůleţitější částí diplomové 

práce je návrh strategie, který by měl vést k vytyčeným cílům. 

Vycházela jsem z odborné literatury, údajů poskytnutých cestovní kanceláří, 

z informací na internetu a z vlastního šetření.  
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2 Teoretická východiska marketingové strategie 

Na začátku diplomové práce je důleţité definovat pojmy týkající se marketingové 

strategie. Základem je vymezení samotného pojmu strategie. Dále je popsán strategický 

marketing, tvorba a formulování marketingových strategií. V poslední části jsou popsány 

strategie podle různých hledisek. 

2.1 Pojem strategie 

V dnešní době je strategie snad nejpouţívanějším pojmem v ekonomickém, výrobním 

i obchodním světě. Zdá se, ţe kaţdé rozhodování v podniku je rozhodováním strategickým. 

Ve firmách hovoří o strategickém řízení i strategickém plánu, zabývají se strategiemi 

finančními i marketingovými. 

Strategie je postup, schéma, které stanovuje, jak dosáhnout vytyčených cílů. Jedná se 

o přehled činností a jednotlivých kroků. Účelem strategie je dospět k náleţité součinnosti 

veškerých aktivit všech sloţek podniku. [3] Je však nutné rozlišovat mezi firemní strategií, 

podnikatelskou strategií a marketingovou strategií.  

„Firemní strategie vymezuje rozsah společnosti ve smyslu odvětví a trhů, ve kterých 

působí.“ [5, s. 29] Firemní strategií se zabývají vrcholoví manaţeři, kteří rozhodují o 

diverzifikaci, vertikální integraci, o alokaci zdrojů mezi jednotlivé obory podnikání apod. 

Výsledkem je návrh činů, které je nutno realizovat k dosaţení cílů. [5] 

„Podnikatelská strategie se zaměřuje na působení firmy uvnitř celého odvětví nebo 

trhu. Pokud chce firma prosperovat, měla by nad svými konkurenty získat konkurenční 

výhodu.“ [5, s. 29] 

Marketingová strategie je rozhodnutím top managementu o tom: jak, kdy a kde má 

firma konkurovat. Je provázána na firemní strategii definující strategický směr, omezení, 

alokaci zdrojů a také na výkonný management, který se zabývá volbou marketingových 

strategií a nese zodpovědnost za informování o vnějších změnách na trhu, znamenajících pro 

firmu příleţitosti a hrozby. [5] 

2.2 Strategický marketing 

Strategický marketing je marketing, který – i kdyţ se výrazně zaměřuje na uspokojení 

potřeb zákazníka - prostupuje celý podnik a prolíná všechny jeho činnosti. [3] „Strategický 
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marketing je jednou z vývojových fází marketingu, uvažovanou ve vztahu k marketingovým 

činnostem, funkcím i časovým horizontům.“ [3, s. 14] Předpokládá se, ţe marketingoví 

manaţeři dostatečně znají prostředí, ve kterém působí, dokáţou rozpoznat a reagovat na 

změny prostředí, které je třeba provést dříve neţ konkurence.  

K činnostem strategického marketingu můţeme zařadit: [3] 

- analýzu vnějšího a vnitřního prostředí podniku, 

- analýzu konkurence, 

- definování cílů podniku a formulování podnikových strategií, 

- stanovení marketingových cílů, 

- volbu marketingových strategií k dosaţení vytyčených cílů, 

- vypracování, realizaci a kontrolu marketingových plánů, 

- komplexní řízení marketingového procesu. 

Strategický marketing je spojován s hledáním konkurenční výhody. Konkurenční 

výhoda a výsledky situační analýzy jsou klíčové pro formulování marketingových strategií. 

2.3 Tvorba marketingové strategie 

Tvorba marketingové strategie je sloţitým procesem, který tvoří spousta dílčích 

činností. Marketingový proces zahrnuje kroky, které se snadno popisují, ale mnohem obtíţněji 

se provádí. [11] Je nutné sledovat základní strategický směr, respektovat primární i odvozené 

cíle, dobře naloţit s výsledky situační analýzy, provést segmentaci trhu a vhodně zvolit 

cílovou skupinu, která hraje při tvorbě marketingové strategie podstatnou úlohu. 

Marketingový proces je rozdělen do dvou částí, viz následující schéma (Obr. 2.1). 

V první části, v marketingovém řídícím procesu, podnik definuje poslání, specifikuje cíle 

a identifikuje příleţitosti. Druhá část – strategický marketingový proces, probíhá ve třech po 

sobě následujících etapách, kterými jsou plánování, realizace a kontrola. V rámci diplomové 

práce je nejpodstatnější etapa plánování a vše, co jí předchází. Jelikoţ tato etapa zahrnuje 

formulaci a tvorbu marketingové strategie.  
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Obr. 2.1 Marketingový proces 
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2.3.1 Marketingový řídící proces 

Marketingový řídící proces je podstatnou součástí aktivit kaţdého podniku. Zahrnuje 

definování poslání, specifikaci cílů a identifikaci příleţitostí. 

Definováním poslání podnik můţe odpovědět na otázky „Co podnikáme? Kdo je náš 

zákazník? Jaký máme pro zákazníka význam? Co budeme podnikat? Co bychom měli 

podnikat?“ [8, s. 79] Odpovědět na tyto jednoduše znějící otázky bývá však pro podnik 

obtíţné. Podniky si je nepřetrţitě kladou a hledají na ně promyšlené odpovědi. [8] Podnik 

zdůvodňuje oprávněnost své existence, vysvětluje svou jedinečnost, ze které vychází účel jeho 

podnikání. [11]  

Specifikace cílů se týkají nejčastěji rentability, postavení na trhu, produktivity apod. 

Podnik specifikuje konkrétní stav, jehoţ dosaţení se předpokládá v určitém časovém období. 

[3] 

Identifikace příleţitostí souvisí s nalezením správného poměru mezi moţnostmi 

přicházejícími z vnějšího prostředí a mezi schopnostmi a zdroji podniku. Podnik by měl být 

schopen příleţitosti nejen předvídat a identifikovat, ale také je vyuţít a realizovat v souladu 

s cíli podniku. [3] 

2.3.2 Situační analýza 

Pomocí situační analýzy jsou zkoumány jednotlivé sloţky a vlastnosti vnějšího 

prostředí, ve kterém firma podniká a které na ni působí a ovlivňuje její činnost. Dále se 

analýza zabývá také vnitřním prostředím firmy, které zahrnuje strategii firmy, organizační 

strukturu, kvalitu zaměstnanců, finanční situaci podniku, mezilidské vztahy, materiální 

prostředí apod.  

Obsah situační analýzy také bývá skryt pod označením 5C [5, s. 78]: 

- Company – podnik, 

- Collaborators – spolupracující firmy a osoby, 

- Customers – zákazníci, 

- Competitors – konkurenti, 

- Climate/context – makroekonomické faktory (analýza PEST).  
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Marketingoví manaţeři zpracovávají situační analýzu k získání informací, které jsou 

potřebné pro navrţení nových strategií nebo ke změně stávající strategie.  

Vnější prostředí firmy členíme na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí 

zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma nemůţe ovlivnit. Zatímco okolnosti a vlivy 

vyplývající z mikroprostředí můţe firma svými aktivitami ovlivnit. 

Makroprostředí 

Analytické nástroje, které se k popisu makroprostředí pouţívají, jsou PEST analýza, 

SLEPTE (PESTLE) analýza a metoda „4C“.  

Pro zhodnocení vývoje makroprostředí lze vyuţít PEST analýzu, která zkoumá 

politicko-právní, ekonomické, sociokulturní a technologické faktory, které ovlivňují nebo 

mohou ovlivnit činnost podniku. Cílem analýzy makroprostředí je vybrat pouze ty faktory, 

které jsou pro podnik podstatné. 

Mezi politicko-právní faktory patří politický systém, stabilita vlády, právní úpravy 

podnikání, řešení sporů při podnikání se zahraničím, daňová politika apod. V rámci průzkumu 

ekonomického prostředí se podnik zabývá např. tempem růstu HDP na obyvatele, mírou 

inflace, mírou nezaměstnanosti, spotřebou domácností, vývojem investic, počtem obyvatel 

atd. K sociokulturním faktorům řadíme spotřební zvyky, jazyk, řeč těla, chování ţen a muţů, 

ţivotní úroveň, úroveň vzdělání, sociálně ekonomické zázemí spotřebitelů atd. Technologické 

faktory představují trendy ve výzkumu a vývoji, informační a komunikační technologie, 

rychlost technologických změn atd. 

Další moţností je rozšířenější podrobnější verze PEST analýzy a to analýza SLEPTE 

(Social, Legislative, Economic, Political, Technological/Technical and Ecological factors), 

někdy uváděna jako PESTLE. Analýza zahrnuje široký soubor vlivu okolí na organizaci. 

Samotná identifikace vlivů je pro organizaci přínosná, umoţňuje podniku, aby byl připraven 

na určité potenciální změny. [12] 

Podnik pro analýzu makroprostředí můţe vyuţít také metoda „4C“. Ta dává odpověď 

na otázku, zda je moţné rozvíjet podnikové aktivity v rámci jednotného přístupu pro trhy 

národní, kontinentální případně globální, či zda je nutné kaţdý trh zpracovávat rozdílným 

způsobem z důvodu existence specifik jednotlivých trhů. [9] 
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Při zkoumání vlivu makroprostředí je nezbytné vzít v úvahu rostoucí význam 

globalizace. K analýze globalizačních trendů, ale i lokálních podmínek, lze pouţít právě 

metodu „4C“ [1]:  

Customers - Zákazníci  

Country - Národní specifika  

Cost - Náklady  

Competitors – Konkurence. 

 

Mikroprostředí 

Do mikroprostředí se řadí dodavatelé, zákazníci, konkurence, veřejnost aj. Cílem je 

identifikovat základní hybné síly, které na trhu působí a zásadním způsobem ovlivňují činnost 

podniku.  

Dodavatelé často rozhodují o úspěchu či neúspěchu firmy. Člení se do různých 

kategorií, např. dodavatelé materiálu, zboţí, energie, technologií, pracovních sil aj. Analýzu 

zákazníků berou firmy za samozřejmost, je však třeba analyzovat také dodavatele.  

Zákazníky mohou být fyzické i právnické osoby. Mezi faktory, které jsou zjišťovány 

při analýze zákazníka, patří odhadované roční nákupy, nákupní motivy, informace 

o nákupním rozhodování, demografické faktory a další. 

Zákazník (kupující) je v obecném smyslu ten, kdo si produkt koupí, ale nemusí jej 

nutně sám spotřebovat. Typickým příkladem jsou rodiče nakupující pro děti, kteří jsou 

uţivateli produktu. Spotřebitel (uţivatel) je pak ten zákazník, který produkt nebo sluţbu 

nekupuje, ale uţívá. Pro řízení vztahu se zákazníky jsou obě kategorie důleţité, jelikoţ 

ovlivňují marketingovou strategii. V oblasti sluţeb hovoříme v případě zákazníka o klientovi. 

Existují subjekty, které produkty nekupují ani nepouţívají. Přesto mohou koupi produktu 

zásadně ovlivnit. Jedná se o zainteresované osoby, jeţ nějakým způsobem budují a ovlivňují 

vztahy se zákazníky. [6] 

Velmi důleţitým faktorem je konkurence. Firmy musí vědět, kdo je jejich 

konkurentem, jak je můţe ohrozit, měly by znát jejich silné a slabé stránky, které mohou 
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porovnat se svými a tak určit své přednosti a slabiny. Firma musí strategie konkurence 

nepřetrţitě sledovat, jelikoţ silní konkurenti jsou schopni své strategie během času měnit. Při 

identifikaci konkurence by firma neměla vycházet jen ze svého oboru podnikání. 

Konkurentem z pohledu spotřebitele je kaţdý, kdo uspokojuje stejné potřeby.  

Porterův model pěti konkurenčních sil (viz Obr. 2.2) představuje základní faktory, 

které ovlivňují ziskovost odvětví a působí na firmy. Zahrnuje [14]: 

- odvětvové konkurenty (silná konkurence a rivalita mezi podniky omezuje 

zvyšování cen a tím dosaţení vyššího zisku),  

- potenciální konkurenty,  

- substituční produkty,  

- kupující (smluvní síla zákazníků tlačí ceny dolů),  

- dodavatele (mohou zvýšit ceny).  

Obr. 2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: BLAŢKOVÁ, Martina. Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP. In: 

Businessinfo.cz [online]. Jul 30, 2007. [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/marketing-rizeni-msp-komplexni-

analyza/1001663/45239/ 
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Pro identifikaci strategie konkurenta se podnik zaměřuje na „kvalitu výrobků a jejich 

rysy, vlastnosti, sortiment, služby zákazníkům, cenovou politiku, způsob a rozsah distribuce, 

obchodní strategii, reklamní programy, výzkum, vývoj, výrobu, nákup, finance a ostatní 

strategie.“ [10, s. 60] 

Pro analýzu konkurence lze vyuţít těchto kritérií: finanční zdroje, strategické cíle, 

výše zisku, trţní obrat, trţní pozice, trţní podíl, cílová skupina, podíl na povědomí zákazníků, 

technologická úroveň, inovační schopnost, kvalifikace pracovníků aj. 

Informace o konkurenci můţe firma získat od zaměstnanců konkurence, od 

obchodních partnerů konkurence, z publikací a veřejných zdrojů, pozorováním konkurence.  

Veřejnost se obvykle člení na obecnou veřejnost, místní komunitu a různá občanská 

sdruţení, spotřebitelská hnutí, vládu. Veřejnost má podstatný vliv na schopnost firmy 

dosahovat svých cílů.  

 

Vnitřní prostředí 

Rozborem vnitřního prostředí lze analyzovat jakékoli činnosti a aktivity uvnitř 

podniku. Jde v podstatě o zhodnocení určitých faktorů uvnitř firmy, např. realizace 

strategických cílů firmy, finanční situace, techniky a technologie uvnitř firmy, prodeje, 

poprodejního servisu, lidských zdrojů, úrovně řízení a organizace práce, image firmy, 

hodnocení silných a slabých stránek podle nástrojů marketingového mixu. Kaţdý faktor by 

měl být ohodnocen z hlediska vlivu na budoucí prosperitu firmy. [5] 

Cílem analýzy vnitřního prostředí je porozumět schopnostem firmy produkty vyvíjet, 

vyrábět, prodávat, poskytovat sluţby a posoudit zdroje firmy. [5] Na jejím základě jsou 

identifikovány silné a slabé stránky firmy.  

Finanční analýza je jednou ze základních analýz pouţívaných v podnikohospodářské 

praxi. Jedná se o diagnózu finančního zdraví podniku. Finanční analýzu lze rozdělit na tři 

části – analýzu výkazů, analýzu poměrových ukazatelů a syntetický ukazatel agregovaný 

z poměrových ukazatelů. [16] 

Porterův hodnotový řetězec je zobrazen na následujícím obrázku 2.3. „Každý podnik 

představuje soubor činností, jejichž účelem je navrhovat, vyrábět, prodávat na trhu, dodávat 
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a podporovat jeho výrobek. Hodnotový řetězec podniku a způsob, jak podnik provádí 

jednotlivé činnosti je odrazem jeho historického vývoje, strategie a přístupu k její realizaci 

a vnitřní ekonomiky činností samotných.“ [15, s. 58] 

 

Obr. 2.3 Hodnotový řetězec 

 

Zdroj: PORTER, Michael Eugene. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1994. 626 s. ISBN 

80-85605-12-0. s. 59. 

Z obrázku je patrné, ţe tzv. hodnototvorné činnosti se dělí na primární a sekundární.  

Bostonská matice nebo také BCG matice je portfoliová analýza. Souvisí s ţivotním 

cyklem výrobku. Analýza přináší doporučení pro vytvoření optimální kombinace portfolia 

tvořeného z inovujících, zralých a zastaralých výrobků.  Matice je zaloţena na tempu růstu 

trhu a relativním podílu na trhu. [18] 

Matice je rozdělena do čtyř sektorů – otazníky, psi, dojné krávy a hvězdy. Po 

rozřazení výrobků do jednotlivých sektorů matice jsou pak doporučovány různé strategie, jak 

s daným produktem dále nakládat.  

Analýza marketingového mixu má za úkol charakterizovat a zhodnotit tradiční čtyři 

prvky (4P) – produkt (product), cenu (price), distribuci (place) a marketingovou komunikaci 
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(promotion), v případě sluţeb je nutné připojit další 3P – materiální prostředí (physical 

evidence), lidé (people) a procesy (processes). 

2.3.3 SWOT analýza 

Po specifikaci marketingového prostředí firma můţe provést nejznámější 

marketingovou analýzu - SWOT analýzu, která tvoří základ k vypracování kaţdé 

marketingové strategie. Jedná se o souhrnné hodnocení silných a slabých stránek firmy spolu 

s hodnocením příleţitostí a hrozeb. „Při strategické analýze je výhodné zařadit SWOT 

analýzu na úplný závěr analýz, jakožto sumář nejdůležitějších závěrů uskutečněných dílčích 

analýz (vnějších i vnitřních)“. [7, s. 97] 

Analýza je nazvaná podle počátečních písmen těchto anglických slov: 

S streghts (síly), 

W weaknesses (slabosti), 

O opportunities (příleţitosti), 

T  threats (hrozby). 

Tato metoda slouţí k zjištění stavu podniku, shrnuje základní faktory, které působí na 

efektivnost marketingových aktivit a ovlivňují dosaţení vytyčených cílů. „Cílem SWOT 

analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současné strategie firmy a její silná a slabá 

místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí.“ [5, s. 103] 

Úspěšná aplikace této metody záleţí na tom, zda firma dokáţe objektivně vyzdvihnout ty 

faktory, které budou mít pro podnik klíčový význam, které významně ovlivní budoucí 

marketingové aktivity. [3]  

SWOT analýza představuje cenný zdroj informací slouţících pro následnou formulaci 

strategií. Z podstaty SWOT analýzy vyplývá základní logika strategického návrhu. 

Doporučuje takové návrhy strategií, které jsou zaměřeny na eliminaci slabých stránek 

a hrozeb za pomoci silných stránek a příleţitostí. 
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3.4 Segmentace trhu 

Cílová skupina je pro výběr marketingové strategie rozhodujícím faktorem. Cílová 

skupina – segment populace, pro niţ je produkt určen nebo lépe řečeno – jeţ by měla začít 

produkt kupovat.  

Segmentace trhu je rozčlenění trhu na různé skupiny spotřebitelů, kteří potřebují 

odlišené produkty či jiný marketingový přístup. Jde o cílený marketing, neboť výrobce si sám 

vybere určité segmenty, pro které vyvine odpovídající produkt. Pro úspěšnou segmentaci trhu 

je důleţité, aby daný segment bylo moţno kvantifikovat a určit jeho kupní sílu.  

Segmentaci trhu lze provádět podle různých hledisek: geografické (území, klima, 

národ, region), psychografické (osobnostní charakteristiky, ţivotní styl, zájmy), behaviorální 

(podle chování), demografické (věk, pohlaví).  

Ve více publikacích se objevují tři základní strategie pokrytí trhu: 

1. Nediferencovaný marketing – jedná se o hromadný (masový) marketing. 

Výrobek i celý marketingový program se snaţí oslovit většinu spotřebitelů. U tohoto přístupu 

dosáhneme niţších nákladů na výrobu, reklamu i výzkum trhu. Je ale těţké najít takový 

výrobek, který uspokojí potřeby všech zákazníků. 

2. Diferencovaný marketing – firma vyrábí více produktů, které se liší velikostí, 

kvalitou či jinými rysy. Kaţdý z těchto produktů je určen pro odlišný segment. Tato strategie 

přináší obvykle vyšší objem prodeje, ovšem je podmíněna vyššími náklady na výzkum, vývoj 

i výrobu produktu. Náročnější je nastavení marketingového mixu pro kaţdý segment. 

3. Koncentrovaný marketing – cílem je získat velký podíl na jednom trhu. 

Výhodu je získání pevného postavení na tomto trhu, nízké provozní náklady. U tohoto 

přístupu je ale vyšší riziko, jelikoţ si organizace můţe špatně zvolit segment nebo dojde 

k oslabení daného segmentu. 

2.3.5 Marketingové cíle 

Po provedení situační analýzy následuje další krok plánovací etapy, a tím je stanovení 

marketingových cílů. Východiskem pro plánování marketingových cílů jsou podnikové cíle, 

které jsou primární. Marketingové cíle jsou odvozené a pomáhají primární cíle zajišťovat. [3] 

Konkrétní marketingové cíle vycházejí ze zpracované situační analýzy, vyjadřují konkrétní 

úkoly, musí být zabezpečeny personálním a finančním plánem a podnik předpokládá jejich 
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dosaţení během určitého časového období. „Marketingové cíle by měly být členěny 

hierarchicky na cíle pro obory podnikání a dále pak na cíle pro konkrétní marketingové 

nástroje.“ [5, s. 126] 

Příklady marketingových cílů: podíl na trhu, objem prodeje, ziskovost, zavedení 

nového nebo inovovaného produktu na trh, sníţení marketingových nákladů, rozšíření forem 

prodeje atd.  

Obecně existují dva typy cílů – normativní a specifické (viz Obr. 2.4). 

Obr. 2.4 Normativní a specifické cíle 

Cíle normativní, společné všem subjektům trhu Cíle specifické 

Optimalizace 

zisku 

Strategie nákladová Cíle vůči okolí 

zákazníci, 

dodavatelé, 

konkurence, 

zájmové skupiny 

Strategie inovační Cíle podle času 

dlouhodobé, 

střednědobé, 

krátkodobé 

trţeb 
Strategie konkurenční 

výhody 

Cíle podle 

činnosti 

výrobní, 

technické, 

finanční, 

marketingové, 

personální 

Trţní podíl 

Získat TP 

Strategie diferenciace 

Cíle problémové  

Zvýšit TP 

Udrţovat 

TP 

Sklízet TP 

Odcházet z 

trhu 

 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. 269 s. ISBN 978-

80-247-2690-8. s. 128. 
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Marketingové cíle můţeme členit také na psychografické a ekonomické. 

Psychografické jsou spojeny s nákupním chováním zákazníků, např. zvýšení preference, 

zvýšení spokojenosti, zvýšení známosti značky či firmy či zintenzivnění počtu opakovaných 

nákupů. Ekonomické cíle měříme podle trţních transakcí. [5] 

 „Marketingové cíle by měly být [3, s. 52]: 

- stanovené na základě poznání potřeb zákazníka, 

- přesně, jasně a konkrétně vymezené, 

- vhodné, 

- srozumitelné, 

- měřitelné, 

- reálné (dosaţitelné), 

- akceptovatelné, 

- vzájemně sladěné, 

- hierarchicky uspořádané.“  

Marketingové cíle nám dávají odpověď na otázky: Co? Kdy? Kdo? Na otázku Jak? 

odpovídá marketingová strategie. [3] 

2.4 Formulování marketingových strategií 

„Marketingové strategie určují základní směry vedoucí ke splnění cílů. Prezentují 

prostředky a metody, s jejichž pomocí bude stanovených cílů dosaženo.“ [5, s. 130] Postup při 

formulování strategie spočívá v respektování poslání podniku a dobré znalosti výsledků 

situační analýzy, které manaţeři vyuţívají jako klíčové východisko. 

Základem tvorby spolehlivé marketingové strategie je pochopení a porozumění 

vnitřním silným a slabým stránkám podniku, které porovnáme s příleţitostmi a hrozbami. 

Podnik musí realisticky zváţit své schopnosti a podmínky v konkurenčním prostředí. Při 

tvorbě strategie hraje úlohu, kolika oblastmi podnikání se firma zabývá. Pokud se podniky 

zabývají jedinou činností, mají při výběru snazší postavení, zatímco pro podniky s větším 

počtem činností je výběr a formulování strategie obtíţnější.  

 „Účelem je vytvoření výhodné tržní pozice (pokud možno dlouhodobé) a na jejím 

základě dosažení účinných výsledků. Marketingové strategie říkají, jak (jakým způsobem) 

konkurovat s výrobky nebo službami podniku v daném prostředí.“ [3, s. 54-55] 
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Tradiční uvaţování o strategii je však nedostatečné vzhledem ke svému zaměření na 

pozici výrobků či sluţeb na trhu. Nebere v úvahu většinu toho, co činí podnik 

konkurenceschopným. Konkurenceschopnost nespočívá jen v tom, co podnik vyrábí nebo 

jaké sluţby poskytuje, ale také ve znalostech a inovacích. Kaţdý z těchto aspektů je třeba 

hodnotit nejen ve vztahu k vlastnímu podniku, ale i ke konkurenci. Efektivní strategie by měla 

obsahovat tři klíčové prvky, které musí být propojeny: produkt/trh, znalosti a inovace. [4] 

Strategie je limitována tím, co podnik zná. Mezeru ve znalostech lze naplnit buď 

změnou pozice produkt/trh, aby byla více v souladu se znalostmi podniku, nebo změnou toho, 

co podnik musí znát, aby lépe podpořil svou pozici produkt/trh. Inovací se zpravidla rozumí 

vývoj nových výrobků. Ale inovovat se dá v řadě dalších oblastí (technologie, lepší sluţby, 

niţší ceny atd.). Inovace můţe být tedy zaměřena na zákazníka nebo na samotný podnik, který 

inovuje své procesy a postupy. Konkurenční výhoda vychází ze znalostí podniku a jeho 

schopnosti inovovat. Úspěšné spolupůsobení znalostní a inovační schopnosti podniku však 

vyţaduje, aby podnik výslovně uznal roli znalostí a inovace při tvorbě své strategie. [4] 

2.4.1 Systematizace marketingových strategií 

Jestliţe chceme se strategiemi pracovat a efektivně je pouţívat, je nutné zabývat se 

jejich uspořádáním. Předchozí třídění dle marketingového mixu není konečné. Existuje řada 

další hledisek.  

 Marketingové strategie obvykle dělí do dvou skupin [5]: 

1. Strategie zaměřené na trh. 

2. Strategie zaměřené na konkurenci. 

Marketingové strategie lze uspořádat [3]: 

- na základě trendů trhu na růstové, udrţovací, ústupové, 

- na základě přístupu k segmentům trhu na ofenzivní a defenzivní, 

- na základě chování vzhledem ke konkurenci na kooperační a konfrontační, 

- na základě cyklu ţivotnosti trhu na strategie vhodné pro vstupy na nové trhy, pro 

rostoucí trhy, pro zralé trhy a pro trhy klesající, 

- na základě šíře pokrytí spektra marketingového rozhodovacího procesu lze přijmout 

parciální strategickou koncepci nebo integrální strategickou koncepci.  
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Mezi parciální strategické přístupy patří [3]: 

- podle Ansoffa, 

- podle Portera, 

- podle Kotlera.  

 

Přístup Ansoffa 

Příkladem strategií zaměřených na trh je přístup Ansoffa, který si podrobněji 

probereme. Je vyjádřený maticí produkt/trh (Obr. 2.5). Strategie obsaţené v této matici jsou 

na základě trendů strategiemi růstovými. Tento přístup vyuţívají firmy, které chtějí dosáhnout 

vyšších příjmů.  

Obr. 2.5 Ansoffova matice 

TRHY 

PRODUKTY 

Současné Nové 

Současné 

Penetrace trhu /  

konsolidace trhu 

Vývoj výrobku 

Nové Vývoj trhu Diverzifikace 

Zdroj: HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2000. 150 s. ISBN 80-7169-996-

9. + vlastní zpracování. 

Ansoff ukazuje ve vzájemných souvislostech marketingové strategie v základní 

sestavě čtyřmi moţnostmi. [3] Z tabulky je patrné, ţe pouze strategie konsolidace a penetrace 

trhu se zabývají současnými trhy a existujícím výrobky. Ostatní strategie vycházejí z faktu, ţe 

podnikové cíle uţ nelze stanovit pro stávající výrobky na současných trzích.  

Penetrace trhu / konsolidace trhu 

Rozdíl mezi penetrací a konsolidací spočívá v tom, ţe pokud podnik udrţuje současný 

stav – existující výrobky na současných trzích, hovoříme o konsolidaci trhu. V případě 

penetrace se jedná o důraznější zaměření se na současné trhy s existujícími výrobky s cílem 

zvýšení trţního obratu.  
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Strategie je vhodná pro firmy, které se snaţí zvýšit své příjmy při nízkých nákladech 

a které mají na současných trzích dobré znalosti a zkušenosti. Při této strategii se můţe firma 

plně soustředit na to, co dělá. Můţe rozvinout své schopnosti a dovednosti. Není ohroţena 

riziky spojenými s vývojem nového produktu či hledáním nových zákazníků, coţ ji poskytuje 

určitou jistotu. 

Zvýšení prodejního obratu lze dosáhnout vyuţitím prvků marketingového mixu, 

například agresivnější reklamou, efektivnější distribucí, kdy se zboţí objeví na více 

prodejních místech vhodnějších pro spotřebitele, zvýšením kvalifikace prodejců, zesílenou 

podporou prodeje. 

Nebezpečím pro podnik můţe být neuspokojivý růstový potenciál nebo stáří výrobků 

v porovnání s novými, které vstupují na trh.  

Strategie vývoje trhu 

Strategie, při níţ podnik pronikne na nové trhy se současnými výrobky. K této strategii 

přistupují podniky, které zjistí, ţe současní zákazníci ztrácejí o jejich výrobky zájem, objeví 

trţní mezeru. Strategie je vhodná pro podniky, jejichţ silnou stránkou je prodej a výkonný 

distribuční systém. Mají pevné postavení na současných trzích a předpoklad pro úspěšný 

vstup na trhy nové. Mohou vyrábět výrobky ve větším mnoţství.  

Zvýšení prodejního obratu lze dosáhnout prodejem v dalších geografických oblastech, 

identifikací nových trţních segmentů, posílením značky a image firmy. 

Ovšem tato strategie je velmi náročná a riskantní, jelikoţ podniky vstupují do 

prostředí, které neznají a musí si na nových trzích vybudovat dobrou pověst a jméno. 

Strategie vývoje výrobku 

Podnik pronikne s novým výrobkem na současné trhy. Ke strategii přistoupí firmy, 

které mají zastaralé výrobky, zaznamenaly pokles poptávky po stávajících výrobcích. Je 

vhodná pro podniky, které mají značný počet věrných zákazníků, řadu let na určitých trzích 

působí a mají na nich vybudovanou dobrou pověst.  

Nový výrobek můţe, ale také nemusí souviset se současným výrobkovým mixem 

podniku. Ve většině případů se bude prodávat v rámci jiţ existujícího distribučního systému. 
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„Je jednodušší vyrobit nový výrobek, než prodávat výrobky na nových, zatím nepoznaných 

trzích.“ [3, s. 76] 

Zvýšení prodejního obratu lze dosáhnout například uvedením zdokonaleného výrobku 

na stávající trh pomocí účinné propagace, rozšířením současné výrobkové řady o další 

výrobek a jeho uvedení na existující trh. 

Nebezpečím, které můţe vést ke sníţení počtu zákazníků, při této strategii jsou 

přehnané inovační poţadavky, specializace, snaha mít nové výrobky dříve neţ současné 

výrobky ukončí ţivotní cyklus.  

Strategie diverzifikace 

Podnik uvede nový výrobek na nový trh. Strategie je velmi působivá, ale značně 

riskantní, protoţe firmám většinou chybí výrobní i marketingové zkušenosti, které by mohly 

vyuţít. Dochází tedy k  naprosto novým podnikatelským příleţitostem.  

Impulsem pro volbu této strategie můţe být zásadní změna na trhu, dosavadní výrobek 

se dostane do stádia zániku, podnik získá nové kontakty, které otevírají zcela nové moţnosti. 

Zvýšení prodejního obratu lze dosáhnout například uvedením zcela nových výrobků, 

které uspokojují potřeby, zatím neuspokojené, dokonalejším uspokojením potřeb výrobky po 

stránce funkční, estetické nebo technické. 

Volba této strategie je výrazně riziková. Pokud mají podniky pochybnosti, měly by 

začít buď s potenciálními zákazníky, nebo s potenciálními výrobky. 

„Diverzifikaci lze provádět ve čtyřech alternativách, jako 

- horizontální integraci, kdy podniky rozšiřují své aktivity ve směru shodném se 

současnými strategickými záměry, a to na horizontální úrovni, 

- soustřednou (vztažnou) diverzifikaci, kdy podniky diverzifikují své aktivity 

v rámci příbuzných činností, například nové výrobky mají vazbu na výrobní či marketingovou 

na existující výrobkový mix, 

- vertikální integraci, kdy podniky rozšiřují nebo zdokonalují své aktivity po 

vertikální ose, 

- konglomerátní (nevztažnou) diverzifikaci, kdy podniky diverzifikují do 

rozdílných aktivit vzhledem k současnému zaměření.“ [3, s. 76] 
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Přístup Kotlera 

Kotler vymezuje čtyři typy strategií, zaměřující se na velikost trţního podílu. [2] 

1. Strategie trţního vůdce – vůdce je podnik s největším trţním podílem na trhu. 

Firma usiluje o udrţení nebo posílení této pozice. Udrţet svou vedoucí pozici je moţné 

nepřetrţitou inovací, udrţováním nízkých nákladů, vytvořením bariér nebo nalezením trţní 

mezery. Rozšířit celkový trh je moţné získáním nových skupin zákazníků nebo přidáním 

nových uţitných vlastností produktu.  

2. Strategie trţního vyzývatele – firma plánuje ofenzivní zvýšení trţního podílu 

útokem na trţního vůdce nebo na úkor malých podniků na trhu. Strategie je zaloţena na 

niţších cenách, nabídce špičkových výrobků a inovacích.  

3. Strategie následovatele – firma neusiluje o vedoucí postavení, přizpůsobuje se 

konkurenci v oboru, zejména trţnímu vůdci. Následovatel napodobuje, kopíruje některé 

záleţitosti, ale udrţuje při tom odlišnosti např. v balení nebo v reklamě. Další moţností je, ţe 

následovatel přebírá výrobky a zdokonaluje je.  

4. Strategie obsazování trţních výklenků  - je vhodná pro menší podniky, 

obsluhující jen určitou část trhu, která vyţaduje speciální schopnosti a pro velké podniky je 

málo atraktivní.  

Porterův přístup 

Porter vychází z poznatku, ţe firmy příliš dlouho přehlíţejí své konkurenty. Přitom 

cílem kaţdé marketingové strategie musí být nalezení takové pozice, která umoţňuje udrţení 

nebo vylepšení naděje na zisk oproti konkurenci. Rozpracoval tři typy konkurenčních 

strategií: 

1. Strategie nákladového vůdcovství – firma se soustředí na dosaţení nízkých 

nákladů, díky čemuţ můţe stanovit niţší ceny oproti konkurenci. [5] Je však nutné věnovat 

pozornost také vnímané hodnotě produktů a udrţovat ji alespoň na průměrné úrovni odvětví. 

[14] 

2. Strategie diferenciace – předpokládá vytvoření taktové produktu, který je 

v celém odvětví přijímán jako jedinečný. Tato strategie vytváří vstupní bariéry, oslabuje vliv 

dodavatelů a zlepšuje postavení podniku vůči substitutům. [14] Firma si vytvoří konkurenční 

výhodu zaměřením na dílčí prvek marketingového mixu, který je pro zákazníky důleţitý 

(např. cena, kvalita, servis). [5] 
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3. Strategie koncentrace – firma se zaměří na jeden či několik uţších trţních 

segmentů, o nichţ získá hluboké znalosti a bude povaţována za specialistu. [5] K této strategii 

lze přistupovat jak z hlediska diferenciace, tedy nabídnutí lepších produktů, tak z hlediska 

nákladů, tedy nabídnutí levnějších produktů. [14] 

2.5 Strategie dle marketingového mixu 

Východiskem pro určování marketingové strategie moderního podniku je 

marketingový mix 4P (produkt, cena, distribuce, propagace). Marketingový mix ovlivňují 

všechny faktory s různou intenzitou. „Marketingový mix musí být sestaven co nejlépe a co 

nejflexibilněji, aby odpovídal změnám prostředí, vedl k plné spokojenosti zákazníka a umožnil 

splnit nejen marketingové, ale i strategické cíle firmy.“ [5, s. 149] Na základě 

marketingového mixu rozeznáváme marketingové strategie produktové, cenové, distribuční a 

komunikační. 

Výběr marketingových strategií a jejich nasměrování k dosaţení podnikových cílů 

přepokládá zaměřit se na ţádané kvalitní výrobky, které budou bez problémů k dostání 

v příslušné distribuční síti, budou prodávány za ceny, které odpovídají cenám porovnatelných 

výrobků na trhu a jejich podpora prodeje bude vhodná a účinná. [3] 

Produktové strategie 

Produktová strategie vyţaduje taková rozhodnutí, která vycházejí z pochopení potřeb 

a přání zákazníků, ze strategie konkurentů, z cílů firmy, ale i názorů veřejnosti. Ve firmách se 

rozhoduje o sortimentní strategii, o strategii produktových řad a o strategii atributů produktu 

v návaznosti na poţadavky trhu a na náklady firmy. [5] 

Sortimentní strategie určuje, které produktové řady by měla firma přidat, 

modifikovat nebo zrušit. 

Strategie produktových řad určuje, které produkty nebo jejich varianty firma přidá, 

které bude modifikovat nebo které zruší. 

Strategie atributů produktu určuje, které atributy produktů (značka, obal, image, 

jakost, kvalita atd.) bude uţívat nebo modifikovat.  
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Ţivotní cyklus výrobku a strategie s ním související 

 Ţivotní cyklus výrobku se skládá ze čtyř etap. [8] 

1. zavádění – pomalý růst prodeje a vysoké náklady, související se zavedením 

produktu na trh 

2. růst – přijetí produktu na trhu a prudký růst zisku 

3. zralost – pokles tempa růstu prodeje, zisk stabilní nebo klesá v důsledku 

rostoucí konkurence 

4. pokles – významný pokles prodeje, zisk začíná mizet  

Strategie při zavádění výrobku na trhu 

Výrobek se na trhu objeví v základním provedení a marketingové úsilí se soustředí na 

vytvoření primární poptávky. Důleţité je dobré uvedení a seznámení trhu s výrobkem. Ideální 

by bylo, kdyby se výrobky v této etapě nezdrţovaly příliš dlouho. [3] 

Při zavádění nového výrobku můţe firma stanovit nízkou nebo vysokou úroveň 

jednotlivých marketingových proměnných (ceny, propagace, distribuce a jakosti produktu). 

Firma můţe pouţít jednu ze čtyř strategií. [8] 

Strategie rychlého sbírání – produkt s vysokou cenou a vysokými náklady na 

propagaci. Strategie je vhodná pro značkový produkt. Zákazníci jsou nedočkaví, chtějí mít 

výrobek co nejdřív a jsou ochotni zaplatit vyšší cenu.  

Strategie pomalého sbírání – produkt s vysokou cenou a nízkými náklady na 

propagaci. Firma tuto strategii pouţije v případě, ţe trh má omezenou velikost, většina 

potenciálních zákazníků ví o novém produktu. Konkurence není nebezpečná.  

Strategie rychlého pronikání – produkt s nízkou cenou a vysokými náklady na 

propagaci. Strategie má smysl, je-li trh velký, panuje na něm tvrdá konkurence, potenciální 

zákazníci o novém produktu nevědí a jsou citliví na cenu.  

Strategie pomalého pronikání – produkt s nízkou cenou a nízkými náklady na 

propagaci. Strategie je vhodná, pokud je trh velký a uvědomuje si existenci nového produktu. 

Zákazníci jsou citliví na cenu. Existuje moţnost konkurence. 
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Strategie v etapě růstu 

Firmy můţou v této etapě přistoupit k několika strategiím k udrţení trvalého růstu [8]: 

 zvyšují jakost produktu, přidávají další uţitečné vlastnosti a zdokonalují 

produkt; 

 rozšiřují sortiment o další modifikace; 

 vyhledávají a vstupují do nových trţních segmentů; 

 rozšiřují distribuční sítě či pouţívají nové; 

 přechází od reklamy informující k reklamě přesvědčující; 

 sniţují cenu, aby přitáhla další zákazníky.  

 

Strategie v etapě zralosti trhu 

Marketingové úsilí se soustřeďuje více na udrţení zákazníků neţ na získávání nových. 

Cílem je udrţet trţní podíl a prodlouţit ţivotní cyklus. Jedná se o strategie modifikace trhu, 

výrobku a marketingového mixu. [3] 

V případě modifikace výrobku se manaţeři pokouší stimulovat prodej změnou 

vlastností produktu, především zlepšováním jeho jakosti, zdokonalováním jeho funkcí nebo 

stylu. [8] 

Strategie zdokonalování jakosti má za cíl vylepšit uţitné vlastnosti produktu jako je 

trvanlivost, rychlost nebo chuť. 

Strategie zdokonalování vlastností má za cíl přidat nové vlastnosti, které rozšíří 

vhodnost pouţití výrobku, například jiná velikost, niţší hmotnost, nový materiál atd.  

Strategie zdokonalování stylu „má za úkol zvýšit estetickou přitažlivost produktu. 

Zdokonalování stylu může produktu dodat nenapodobitelnou tržní identitu.“ [8, s. 312] 

 

Strategie v etapě poklesu 

V případě, ţe prodej a zisky klesají a konkurence je silná, se firma musí rozhodnout, 

co udělá s existujícími výrobky. Má na výběr ze tří strategií [3]: 

- „udrţení stávajících výrobků bez redukce marketingové podpory, 
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- sklízení znamenající získat ve spojení s výrobkem co moţná největší zisk při 

silném omezení některých vynakládaných nákladů, 

- úplně vyřadit výrobek a příslušné zdroje alokovat do jiných výrobkových 

oblastí.
“
 

 

Cenové strategie 

Stanovení strategie v cenové oblasti je závislé na konkurenční situaci a na charakteru 

kupujících. Jsou pouţívány čtyři základní strategie. [3] 

1. Diferenční cenová strategie – prodej stejné kvality i kvantity za rozdílné ceny. 

Na různých trţních segmentech uplatňuje firma rozdílné ceny. Například různá cena pro 

dospělé, děti, studenty, důchodce, členy klubu. Tento přístup zahrnuje také strategii „sbírání 

smetany“, kdy je cena udrţována na vysoké úrovni, noví zákazníci se musí přizpůsobit. Při 

zpomalení prodeje se ceny většinou sníţí.  

2. Konkurenční cenová strategie – vyuţití penetrační ceny zaloţené na nízké 

zaváděcí ceně, kterou umoţňuje hromadná výroba. Vyuţívá se, pokud chce firma 

maximalizovat růst prodeje a trţní podíl.  

3. Strategie ocenění výrobkové řady – je vyuţívána podniky nabízející na trhu 

více neţ jeden výrobek, které usilují o takový komplex cen, který bude maximalizovat zisk za 

celou řadu. Stanovení cen jednotlivých produktů produktové řady je obtíţné. Firma musí 

zváţit, jakou cenu zvolí pro doplňkové produkty, vedlejší produkty a sady produktů. 

Sestavení sady produktů patří spíše k podpoře prodeje, ale je důleţité stanovit atraktivní cenu, 

aby si zákazník balíček koupil.  

4. Strategie psychologické ceny – počítá s psychologickým aspektem reakce 

spotřebitele na cenu.  

 

  „Vypracování cenové strategie závisí na získání odpovědí na následující otázky: 

Jakou cenu podnik zvolí ve vztahu ke konkurenci a proč? 

Jaký bude vývoj ceny v souvislosti se životním cyklem produktu? 

Jaké náklady nejvýrazněji ovlivňují produkt? 
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Které produkty jsou pro podnik rentabilní? 

Kdy je vhodné ceny snižovat nebo zvyšovat? 

Komu poskytovat rabaty a slevy?“ [5, s. 234] 

 

Distribuční strategie 

Strategie se soustřeďují na výběr nejefektivnějšího typu cesty a nejoptimálnější počet 

distributorů. Existují tři základní typy [3]: 

1. Strategie intenzivní distribuce – prodej ve velkém mnoţství na všech 

příhodných místech. Je vhodná pro rychloobrátkové zboţí.  

2. Strategie selektivní distribuce – zboţí je nabízeno na omezeném počtu míst, 

coţ umoţňuje vytvořit hlubší vztahy výrobce s vybranými distributory, po kterých je 

poţadováno, aby se plně věnovali atraktivnímu umístění zboţí na trhu.  

3. Strategie exkluzivní distribuce – zboţí se prodává na malém počtu míst. 

Výrobce pečlivě vybírá mezičlánek, který bude mít výhradní práva prodeje pro určitou oblast. 

Distributor se zavazuje, ţe nebude obchodovat s konkurenčními výrobky. Strategie se týká 

převáţně luxusního zboţí.  

 

Komunikační strategie 

Komunikační strategie přispívají k dobré informovanosti zákazníků a úspěšnému 

prodeji zboţí. Strategie vycházejí z jednotlivých prvků komunikačního mixu – reklama, 

podpora prodeje, public relations, osobní prodej.  

Podnik se rozhoduje, zda pouţije strategii push nebo pull, či jejich kombinaci. [3] 

Push strategie – spočívá ve snaze protlačit výrobek distribučním řetězcem. Výrobce 

se zaměří na velkoobchodníky a maloobchodníky, kteří by měli udělat totéţ směrem ke 

konečnému spotřebiteli. Hlavními nástroji jsou osobní prodej a podpora prodeje. 

Pull strategie – výrobce soustředí své komunikační úsilí na cílového zákazníka, snaţí 

se vyvolat jeho zájem a stimulovat ho k nákupu. Základním nástrojem je reklama a podpora 

prodeje.  
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2.6 Strategie firem poskytující služby 

Sluţbu můţeme definovat jako činnost nebo výhodu, kterou jedna strana můţe 

nabídnout druhé. Můţe být spojena s hmotným produktem, ale není to podmínkou. Sluţba má 

následující vlastnosti. [17] 

Nehmotnost – tato vlastnost je pro sluţby nejtypičtější. Na sluţbu si zákazník nemůţe 

sáhnout, nemůţe si ji tedy prohlédnout, nelze ji tedy zhodnotit ţádným fyzickým smyslem. 

Spolehlivost, ochotu, osobní přístup si můţe ověřit aţ při nákupu a spotřebě sluţby. Díky 

tomu mají zákazníci větší míru nejistoty, tu můţe firma překonat posílením propagace 

a o prvek materiální prostředí. 

Neoddělitelnost – u většiny sluţeb je nutná přítomnost zákazníka. Zákazník se účastní 

poskytování sluţby a je tedy neoddělitelnou součástí její produkce. „Poskytovatel služby 

a zákazník se musí setkat v místě a v čase tak, aby služba mohla být realizována. V některých 

případech ale zákazník nemusí být přítomen po celou dobu poskytování služby (jídlo 

v restauraci je uvařeno bez jeho přítomnosti). Producenta služby lze v některých případech 

nahradit strojem (např. bankomat).“ [17, s. 21] 

Heterogenita – souvisí s kvalitou sluţby. Zákazník nemusí vţdy obdrţet stejnou 

kvalitu sluţby, jelikoţ v procesu poskytování sluţby se vyskytují lidé, další zákazníci 

a poskytovatelé sluţby, jejich chování nelze vţdy předvídat.  

Zničitelnost – nehmotnost sluţeb je příčinou toho, ţe sluţby nelze skladovat, znovu 

prodávat nebo vracet. Sedadlo v divadle, místo na zájezdu, které není vyuţito, prodáno je 

ztracené, zničené. Úkolem firmy je sladit nabídku s poptávkou.  

Tradiční model „4P“ obvykle funguje velmi dobře u prodeje zboţí, ale oblast sluţeb 

vyţaduje další tři prvky – lidé, materiální prostředí a procesy. Uţivatelé sluţeb jsou tedy 

vystaveni většímu počtu vlivů neţ zákazníci, kteří nakupují zboţí.  

 

Zvyšování kvality sluţby 

O tom, jak dosáhnout vyšší kvality svých sluţeb přemýšlí podniky na celém světě 

kaţdý den. Existuje několik způsobů, které by měli pomáhat tento problém řešit a sluţby 
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zlepšovat. Abychom zvýšili kvalitu, můţeme pouţít celou řadu metod. Byly vyvinuty 

speciální techniky jak pro oblast výroby, tak pro oblast sluţeb.  

Ještě neţ podnik přistoupí k hodnocení kvality sluţeb, musí své výkony porovnat 

s konkurencí. Vhodnou metodou je benchmarking, tedy jakési konkurenční srovnávání. 

Benchmarking hledá způsoby, kterými lze dosáhnout konkurenční výhody. Veškeré produkty, 

sluţby i postupy podniku musí být neustále srovnávány s výkony největších konkurentů.  

Významnou příleţitostí je také spolupráce mezi podniky, které si navzájem 

nekonkurují. Tento způsob benchmarkingu pouţívá mnoho významných podniků. Také 

podniky sluţeb mohou čerpat nové náměty pro zlepšování kvality v celé řadě průmyslových 

odvětví a nemusí se zdaleka omezovat jen na sluţby. [13] 

Firmy poskytující sluţby stojí před třemi úkoly: zvýšit konkurenční diferenciaci, 

jakost sluţeb a produktivitu. [8] 

Konkurenční diferenciace 

Nabídka sluţeb by měla mít inovované vlastnosti, kterými se odliší od konkurence. 

Firma se můţe odlišit tím, ţe bude mít schopnější zaměstnance, vytvoří atraktivnější prostředí 

nebo zavede dokonalejší proces poskytování sluţby neţ konkurence.  

Zajišťování jakosti sluţeb 

Rozhodující kritéria pro posuzování jakosti sluţeb [8, s. 433]: 

„Dostupnost: schopnost poskytnout očekávanou službu spolehlivě a přesně. 

Ochota: snaha pomoci zákazníkovi a poskytnutí služby bez čekání. 

Důvěryhodnost: schopnosti a chování zaměstnanců, které zákazníka přesvědčí o tom, 

že bude řádně obsloužen. 

Citlivý přístup: zajištění takové péče, která vzbuzuje pocit osobního zájmu 

o zákazníka. 

Materializace služby: vzhled provozovny, vybavení, personál a propagační materiály, 

které budí důvěru.“ 
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Prvky k dosaţení jakosti sluţeb 

1. Strategická koncepce – firmy by měly být jednoznačně orientovány na 

zákazníka. 

2. Závazek vrcholového managementu – neposuzovat pouze finanční výsledky, 

ale také úroveň poskytovaných sluţeb. 

3. Náročné standardy – správné stanovení norem. 

4. Systémy pro sledování jakosti – pravidelná kontrola jakosti poskytovaných 

sluţeb, vlastních i konkurence. Firma ke kontrole vyuţije např. srovnávací nákupy, průzkumy 

zákazníků, zjišťování návrhů a stíţnosti. „Úroveň jakosti služeb lze posuzovat podle 

důležitosti jednotlivých úkonů pro zákazníka a podle jakosti provedení.“ [8, s. 435]. 

5. Řešení stíţnosti zákazníků – řešení vhodným způsobem je velmi důleţité. 

Spokojený zákazník řekne o svých dobrých zkušenostech průměrně 3 lidem, zatímco 

nespokojený informuje o špatných zkušenostech průměrně 11 lidí. 

6. Uspokojování zákazníků a zaměstnanců – vztah vedení k zaměstnancům se 

odráţí v jejich vztazích k zákazníkům. Management by měl vytvářet příjemné pracovní 

prostředí a odměňovat zaměstnance za dobré výkony.  

 

Zajišťování produktivity 

Firmy poskytující sluţby jsou nuceny udrţovat nízké náklady a zvyšovat produktivitu. 

Toho lze dosáhnout zvýšením kvalifikace zaměstnanců, zvýšením kvantity sluţeb na úkor 

jejich jakosti, „zprůmyslněním“ sluţeb (zavedení samoobsluţných přístrojů), sníţením 

potřeby dané sluţby nástupem nového výrobku (televize sníţila potřebu zábavních parků), 

zajišťováním efektivnějších sluţeb, nahrazením práce firmy prací iniciativních pracovníků 

(samoobsluţné pulty), vyuţitím síly technologií (firmy vyuţívající webové stránky ve styku 

se zákazníky mají méně práce a navíc získají o zákaznících potřebná data). [8] 

  



33 
 

3 Charakteristika cestovní kanceláře Maxner, s. r. o. 

Na následujících stránkách je představena cestovní kancelář Maxner, s. r. o. Jsou 

vymezeny faktory, které určitým způsobem ovlivňují její fungování na trhu. Pro analýzu 

vnitřního prostředí cestovní kanceláře byla zvolena analýza marketingového mixu. Na závěr 

je zpracována SWOT analýza.  

3.1 Představení společnosti 

Cestovní kancelář Maxner působí na trhu od roku 1998, kdy získala koncesi 

k provozování silniční motorové dopravy, konkrétně pro vnitrostátní příleţitostnou osobní, 

mezinárodní příleţitostnou osobní, vnitrostátní veřejnou linkovou a mezinárodní kyvadlovou 

dopravu. Poté byla jednou z prvních cestovních agentur v Ostravě. Od roku 2009 je 

společností s ručením omezeným. Obor činnosti zahrnuje koupi zboţí za účelem jeho dalšího 

prodeje, kopírovací práce, provozování cestovní kanceláře a průvodcovská činnost v oblasti 

cestovního ruchu.  

Cestovní kancelář Maxner, s. r. o. pořádá zejména zájezdy do Chorvatska v letní 

sezóně a v zimní sezóně skibusy do českých a slovenských lyţařských středisek. Další 

nabídku tvoří zájezdy do celého světa, které však společnost pouze zprostředkovává.  

Posláním firmy je poskytovat kvalitní sluţby, které přinesou klientům maximální 

uspokojení. Cestovní kancelář vychází vstříc všem svým klientům, ať uţ se jedná o rodiny 

s dětmi, mladé lidi či sportovce. 

Cílem společnosti je udrţení se na přesyceném trhu cestovních kanceláří a více se 

dostat do povědomí zákazníků.  

Pro cestovní kancelář Maxner, s. r. o. pracuje 6 zaměstnanců. Jednatelem společnosti 

je Radovan Maxner a Alena Maxnerová.  

3.2 Situační analýza 

Situační analýza zahrnuje analýzu makroprostředí, mikroprostředí a také vnitřního 

prostředí firmy. 
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3.2.1 Makroprostředí 

Pro analýzu makroprostředí cestovní kanceláře Maxner, s. r. o. je v diplomové práci 

zvolena metoda PESTLE. Jelikoţ se cestovní kancelář nachází v Ostravě, bude tato 

skutečnost u faktorů vnějšího prostředí podniku zohledněna. 

Politické prostředí 

Působení politických faktorů je podmíněno ať uţ celostátní politikou, tak i konkrétním 

zastupitelstvem na ostravské radnici. Z důvodu reforem je moţné očekávat legislativní změny 

a jistou nestabilitu vlády. Ve volbách do Zastupitelstva města Ostravy se stala vítězem ČSSD 

s 32,12 % [33] hlasů, která následně vytvořila s druhou úspěšnou stranou voleb koalici, tedy 

s ODS podílem 18,48 %. [33] Primátorem se stal Petr Kajnar, který stál v čele města uţ 

v minulém volebním období. [37] V dnešní době zadluţenosti země se politická nálada 

směřuje k opatřením, které zajistí úspory ve všech odvětvích. 

Důleţitá je i podpora zahraničního obchodu a s tím spojena i dobrá spolupráce se 

zahraničními firmami. Nezanedbatelnou součástí je sledování aktuální politické situace 

i v Chorvatsku, kde cestovní kancelář (dále CK) poskytuje nejvíce svých zájezdů.  

Ekonomické prostředí 

Hospodářství a zaměstnanost města Ostravy, jeho ekonomický potenciál a současná 

struktura je silně ovlivněn předchozím dlouhodobým historickým vývojem. Regionální 

ekonomika a zaměstnanost jsou závislé na několika velkých podnicích.  

Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji činila k 31.1.2012 11,73 %. [28] 

Míra inflace činí 2,1 %. [27] Průměrná hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji za 

první aţ třetí čtvrtletí roku 2011 činí 22 271 Kč. [28] 

Kupní sílu zákazníků ohrozila světová hospodářská krize, stále však bude záleţet na 

výši důchodu jednotlivých zákazníků. 

Sociální prostředí 

Jedním z trendů posledních let se stalo vyhledávání zajímavějších destinací neţ je 

zvolená cílová destinace cestovní kanceláře Maxner, tedy Chorvatsko. Tato záleţitost se však 

spíše týká domácností s většími příjmy, naopak méně zabezpečené domácnosti volí levnější 

destinace jako právě Chorvatsko nebo případně Itálii.  
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Město Ostrava má přes 306 000 [35] obyvatel. Průměrný věk je 38,5 let. [29] Hustota 

osídlení 1 500 obyvatel/km
2
. [36] Ţivotní úroveň obyvatel Ostravy se zvyšuje.  

Kvalifikační struktura obyvatel je, podle úrovní dosaţeného vzdělání, nad průměrem 

ČR a s výjimkou Prahy a Brna nabízí v podstatě jeden z nejvyšších znalostních potenciálů 

v zemi. 

Ostrava stále více vstupuje do povědomí jako příjemné centrum bohatého kulturního 

dění a zábavy, která se soustřeďuje především kolem legendární Stodolní ulice. V Ostravě 

působí mnoho významných kulturních institucí, z nichţ celá řada vzhledem ke svému rozsahu 

a záběru činností má nadregionální působnost.  

Technologické prostředí 

Dnes je jiţ nutným vybavením cestovních kanceláří webová prezentace, kde nabízí své 

zájezdy online s moţností vyhledávání podle kritérií zadaných klientem. S rychlým vývojem 

informačních a komunikačních technologií souvisejí i technologické změny, které budou brzy 

nezbytné pro obstání v boji s konkurencí.  

Z hlediska technologie je také důleţitá volba dopravy. Cestovní kancelář Maxner 

vyuţívá autobusovou dopravu, u které se jiţ dnešní době objevují preference spotřebitelů této 

sluţby o tzv. „ekologický“ pohon. Trendem v této oblasti se stává pohon na elektřinu, 

stlačený zemní plyn či pohon vodíkový. Jiţ dnes se můţeme setkat s autobusy s hybridním 

pohonem, tedy s kombinací spotřeby nízkého mnoţství nafty a elektřiny. 

Legislativní prostředí 

V případě cestovních kanceláří je třeba se řídit: 

- zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního 

ruchu,  

- občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), 

- zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

Ke dni 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

v platném znění, podle níţ musí všechny cestovní kanceláře uvádět konečné ceny zájezdů. 

Nový § 13a) ukládá cestovním kancelářím specifické povinnosti při zveřejňování nabídky 
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a při prodeji zájezdů, a to zejména v oblasti informovanosti spotřebitele o konečné ceně 

zájezdu. „Při nabídce a prodeji zájezdů musí prodávající spotřebiteli poskytnout informaci 

o konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena. Je-li informace o ceně zájezdu tvořena z více 

složek, uvede prodávající také aktuální cenu všech oddělených složek. Nelze-li cenu některé 

složky zájezdu uvést, musí v nabídce zájezdu informovat o čase a místě zpřístupnění této ceny 

pro spotřebitele jiným vhodným způsobem.“ [32] 

Na přesném výkladu zákona se s ministerstvem financí dohodla Asociace českých 

cestovních kanceláří a agentur. Novinka platí pro tištěné katalogy i pro internetovou nabídku. 

V celkové ceně musí být zahrnuty letištní a palivové příplatky, které před touto novelou 

většina cestovních kanceláří uváděla pod hvězdičkou a malým písmem. Za nedodrţení zákona 

hrozí cestovním kancelářím pokuta aţ jeden milion korun. 

Ekologické prostředí 

Území statutárního města, jako významné průmyslové centrum, prodělalo od roku 

1990 razantní útlum těţkého průmyslu a rozsáhlou restrukturalizaci, coţ se projevilo 

i pozitivními dopady na sloţky ţivotního prostředí.  

Špatná kvalita ovzduší řadí území města mezi tzv. oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší. Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, avšak liší se určitými 

zvláštnostmi, které způsobuje vysoká koncentrace průmyslu, hustá zástavba a specifické 

podmínky Ostravské pánve.  

Velký vliv na ţivotní prostředí má třídění odpadu. Společnost OZO Ostrava s.r.o., jeţ 

nabízí komplexní systém pro nakládání s odpady, vede rozsáhlou kampaň na třídění odpadu 

a rozšiřuje tak obzory ostravskému obyvatelstvu.  

Cestovní kancelář Maxner vyuţitím autobusové dopravy zasahuje velkou měrou do 

poškozování ţivotního prostředí.  

3.2.2 Mikroprostředí 

V této podkapitole jsou charakterizovány jednotlivé faktory mikroprostředí, které 

ovlivňují cestovní kancelář Maxner, s. r. o. 
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Dodavatelé 

V práci budou zmíněni dodavatelé, kteří mohou podstatně ovlivnit fungování cestovní 

kanceláře. První se budu věnovat dodavatelům, kteří jsou důleţití pro provoz. Společnost má 

svou pobočku v nájmu u RPG Commercial, s. r. o. Telekomunikační sluţby vyuţívá od firmy 

Vodafone Czech Republic a. s., Internet poskytuje Telefónica Czech Republic, a.s. Výrobu 

webové aplikace má na starost firma CoreTrade, s. r. o. Kancelářské a další provozní potřeby 

nakupuje zejména ve velkoobchodech MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o. a Praktik Papír, s. r. 

o. 

Pro grafické zpracování a tisk katalogu pořádá cestovní kancelář kaţdý rok výběrové 

řízení. Cestovní kancelář vybere firmu, která zpracuje katalog nejlépe podle zadaných 

poţadavků. 

Podstatnou úlohu hrají dodavatelé ubytovacích sluţeb a stravovacích sluţeb. 

Obchodní partneři 

Mezi obchodní partnery patří autorizovaní prodejci, jejichţ počet přesahuje 150, jsou 

jimi např. Alexandria, ESO Travel, Exim tours, Juhász, Tomi Tour a další. V těchto 

cestovních kancelářích klienti naleznou katalog CK Maxner, s. r. o. a mohou si zájezd 

zakoupit tam. I kdyţ se jedná o partnerské firmy, lze tyto cestovní kanceláře povaţovat také 

za konkurenci. 

Cestovní kancelář Maxner, s. r. o. je pojištěna proti úpadku u České podnikatelské 

pojišťovny, a. s. Dále připojišťuje klienty u pojišťovny Kooperativa a jednodenní zájezdy 

u pojišťovny VICTORIA VOLKSBANKEN. 

Cestovní kancelář Maxner, s. r. o. spolupracuje s několika školami, např. se Střední 

školou společného stravování z Ostravy-Hrabůvky, s Vyšší odbornou školou a Hotelovou 

školou z Opavy. Klienti tedy mohou přijít také do styku se studenty, kteří jsou na pobočce na 

praxi. 

Zákazníci 

Sluţeb cestovní kanceláře vyuţívají zákazníci všech věkových kategorií. Zákazníci 

mají zájem především o zahraniční zájezdy. Velká většina zákazníků se o cestovní kanceláři 

Maxner, s. r. o. dozvěděla od svých známých a k zakoupení zájezdu je vedly jejich dobré 
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zkušenosti. Zákazníci pocházejí především z Ostravy a okolí, je pro ně typické, ţe jsou věrni 

jedné cestovní kanceláři, se kterou vyjíţdějí na zájezdy pravidelně. 

Konkurence 

Konkurenci můţe cestovní kancelář vhodnými nástroji marketingu ovlivňovat, i kdyţ 

jen v omezené míře a samozřejmě závisí také na síle konkurenta. V případě cestovní 

kanceláře na síle mnoha konkurentů, protoţe trh cestovních kanceláří je velmi přesycen.  

Cestovní kancelář Maxner, s. r. o. by měla dobře znát své konkurenty. Za největší lze 

povaţovat: 

- Vítkovice Tours, s. r. o.; 

- Duha Tour, s. r. o.; 

- CK Juhász, a. s.; 

- DCK Rekrea Ostrava, s. r. o.; 

- Cherry Tour, s. r. o.; 

- CK BOŠ s. r. o.; 

- Relax Adriatic, s. r. o. 

Konkurencí mohou být také německé cestovní kanceláře, které prodávají levnější 

zájezdy oproti českým cestovním kancelářím. Důvodem podle AČCKA, proč se rozhodli Češi 

pro německé CK, však není pouze v niţší ceně, ale také v širší nabídce zejména exotických 

destinací, širší nabídce hotelů. Záleţí uţ jen na zákaznících, jakým cestovním kancelářím dají 

přednost. U německých musí počítat s dopravou na německé letiště, s německy hovořícím 

delegátem. [19] 

Analýze konkurence se blíţe věnuje kapitola 5. 

 

Veřejnost 

Veřejnost je moţné rozdělit na menší podskupiny:  

- sdělovací prostředky (Program, společník všech Ostravanů a rádio ČAS aj.) 

- interní veřejnost (6 zaměstnanců podniku) 

- občanská sdruţení, občané, zájmové skupiny, aj. (Ti zpravidla vnímají a podvědomě 

posuzují celkovou image společnosti, či chování jednotlivých zaměstnanců, úroveň 
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reklamy, rozsah nabízených sluţeb, atd. Všichni občané představují potenciální 

zákazníky a tak by k nim měla CK Maxner, s. r. o. také přistupovat.) 

3.2.3 Vnitřní prostředí 

K charakteristice vnitřního prostředí byla zvolena analýza marketingového mixu 

sluţeb. Tato analýza umoţňuje podrobně popsat jednotlivé prvky mixu (produkt, cenu, 

komunikační mix, distribuci, lidi, materiální prostředí a procesy) a poukázat na silné i slabé 

stránky firmy. 

Produkt 

Sluţby cestovní kanceláře Maxner, s. r. o. lze rozdělit na letní dovolenou, zimní 

dovolenou a jednodenní a vícedenní zájezdy. 

Cestovní kancelář se specializuje na letní dovolené v Chorvatsku. Zákazníkům dává 

na výběr z těchto oblastí: Gradac, Ţivogošče, Podgora, Tučepi, Petrčane, Vodice, Drvenik, 

Biograd. Ubytování poskytuje především v apartmánech, dále v hotelech či v mobilním domu 

v kempu. Zákazníci si zvolí vlastní stravování nebo polopenzi. CK Maxner dopravuje klienty 

svými vlastními autobusy s WC a klimatizací.  

Ještě minulou sezónu nabízela cestovní kancelář zájezdy do Chorvatska s programem, 

např. aerobic, kurz angličtiny, pilates, orientální tance a další.  Tyto zájezdy byly dokonce 

levnější neţ zájezdy bez programu, přesto o ně zákazníci neměli zájem, proto se cestovní 

kancelář rozhodla tyto zájezdy jiţ nenabízet. 

Dále cestovní kancelář nabízí turistické týdenní zájezdy v Rumunsku a Zakarpatské 

Ukrajině. 

Lyţařské pobyty nabízí na Ukrajině a v Bosně. Klienti jsou ubytováni v penzionech. 

Skibusy klienty odvezou do slovenských lyţařských středisek – Makov, Velká Rača, 

Donovaly a do českého střediska Praděd – Ovčárna. Zda skibus pojede, je podmíněn počtem 

zájemců (min. 20). 

Cestovní kancelář poskytuje jednodenní zájezdy za relaxací (např. Německo - 

Tropical Park, Rakousko – termám Laa an der Thaya), za památkami (např. Německo – 

Berlín, Rakousko – Schönbrunn a Prátr), turistické (např. Slovensko – Chopok) a vánoční 

(např. Vánoční Vídeň, Vánoční Krakow). 
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Vícedenní zájezdy jsou turistické, např. Slovensko – přechod Vysokých Tater. 

Další sluţbou, kterou cestovní kancelář poskytuje, je zprostředkování zájezdu od 

jiné cestovní kanceláře. 

Cena 

Cena zájezdů cestovní kanceláře Maxner, s. r. o. je stanovena na základě cen dopravy, 

pohonných hmot, ubytování, směnných kurzů valut a dalších sluţeb.  

Cestovní kancelář Maxner, s. r. o. má ze stanovených cen 20% marţi. Firma pouţívá 

strategii postupného sniţování ceny, tj. pohyb cen dolů vţdy po uplynutí určitého časového 

období. U cestovních kanceláří je tato strategie spojena s nabídkou Last minute zájezdů. 

Konkrétně CK Maxner, s. r. o. sniţuje ceny aţ o 20 %, coţ je hranice, jelikoţ při sníţení   

o 20 % se jiţ jedná o nákladovou cenu.  

U letních dovolených poskytuje slevu pro skupiny jiţ od 15 účastníků. V zimním 

období u skibusů poskytuje slevu pro studenty a seniory. 

Distribuce 

Prodej zájezdů zabezpečuje pobočka v Ostravě-Porubě. Od 2. dubna 2012 se cestovní 

kancelář stěhuje do centra Ostravy. Neméně významnou roli hrají autorizovaní prodejci.  

Pokud zákazníkovi osobní kontakt na pobočce nevyhovuje, můţe si zájezd rezervovat 

přes Internet či telefonicky. 

 

Komunikační mix 

Cestovní kancelář Maxner, s. r. o. představuje veřejnosti svou nabídku prostřednictvím 

svých katalogů vydávaných pro zimní a letní sezónu. Své zájezdy prezentuje také na svých 

webových stránkách www.maxner.cz, které nejsou moc přehledné a zaktualizované, přestoţe 

firma jiţ nenabízí tématické programy, mohou zákazníci stále na stránkách nalézt jejich 

seznam a v sekci Partneři organizátory kurzů. 

Základním komunikačním a reklamním nástrojem jsou katalogy. Cestovní kancelář by 

však měla klást větší důraz na vzhled a výběr fotografií. Například v zimním katalogu 2012 

jsou fotografie rozmazané či roztáhnuté, jsou zde zbytečně umístěny mapy rozsáhlejších 
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areálů lyţařských středisek, jelikoţ obrázky jsou tak malé, ţe z nich zákazník stejně nic 

nevyčte. Cestovní kancelář inzeruje kaţdý měsíc svou aktuální nabídku v Programu, 

společníku všech Ostravanů. Pravidelně se reklama vyskytuje v rádiu ČAS.  

Cestovní kancelář se snaţí podporovat prodej pomocí poukazů, soutěţí o ceny, 

zaměřuje se hlavně na doprodání zájezdů, tedy Last minute zájezdů (pro cestovní kancelář je 

ale nevýhodou nízká cena). 

Firma vyuţívá propagačních materiálů. Zde bychom zařadily stojany umístěné na 

různých místech v Ostravě. Dále do podpory prodeje patří promostánky na výstavách, trička, 

pláţové tašky s logem cestovní kanceláře. Tyto materiály mají upoutat pozornost a zlepšit 

zapamatovatelnost značky Maxner, důleţitý je tedy atraktivní a přitaţlivý design loga. Toto 

kritérium je u loga cestovní kanceláře splněno. Vzhledem ke sluţbám, které cestovní kancelář 

nabízí, jsou v logu vhodně zvoleny prvky slunce a hor, jak lze vidět na obrázku 3.1. 

Obr. 3.1 Logo cestovní kanceláře Maxner, s. r. o. 

 

Zdroj: CESTOVNÍ KANCELÁŘ MAXNER. Oficiální stránky cestovní kanceláře [online]. 2012. [cit. 

2012-02-27]. Dostupné z: http://maxner.cz/ 

 

Pro klienty CK Maxner, s. r. o. vyhlašuje po letní sezóně soutěţe. Klienti posílají 

zajímavé fotografie či básničky. Cestovní kancelář vybere výherce, kteří získají týdenní 

poukaz pro jednu osobu na ubytování a dopravu zdarma do Chorvatska. Fotografie i básničky 

byly zveřejněny na webových stránkách cestovní kanceláře. 

Do povědomí zákazníků se snaţí cestovní kancelář dostat účastí na veletrzích 

a výstavách (např. Dovolená a region) či pořádáním vlastního plesu. Ovšem v roce 2012 se 

cestovní kancelář nezúčastnila veletrhu, ani nepořádala ples. Dále firma sponzoruje různé 

akce, na kterých mohou lidé soutěţit o poukaz na dovolenou (např. pouť rádia ČAS, ples obce 

Ludgeřovice, Majáles Ostravské univerzity). 
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Cestovní kancelář Maxner, s. r. o. se v minulosti zajímala o reference klientů. Po letní 

sezóně 2009 umístili na webové stránky anketní lístek. Klientů se ptali, kde byli na dovolené 

a jak byli spokojeni s ubytováním, stravou, výlety atd., zda by nějakým způsobem sluţby 

vylepšili a jestli se chystají vyuţít sluţeb CK Maxner i v příští sezóně. Cestovní kancelář by 

však měla pro dobré vztahy se zákazníky a vylepšení sluţeb zjišťovat spokojenost 

kaţdoročně. 

Osobní prodej je představován telefonickou konverzací či přímým kontaktem prodejce 

se zákazníky. Je zaměřen na jednotlivce či menší skupiny. Osobní prodej probíhá na pobočce 

cestovní kanceláře, ale i následně v hotelu či v restauraci. Je tedy důleţité, aby všichni 

prodejci vysílali správné signály. 

Cestovní kancelář vyuţívá přímého marketingu při rozesílání katalogů a aktuálních 

nabídek svým zprostředkovatelům – autorizovaným prodejcům. Pouţívá klasickou 

a elektronickou poštu. 

 

Lidé 

Produkce sluţeb cestovní kanceláře Maxner, s.r.o. vyţaduje přímou účast zaměstnanců 

organizace, jelikoţ jsou v přímém kontaktu se zákazníkem. Avšak zákazník se nesetkává 

v průběhu čerpání sluţby pouze s těmito zaměstnanci, ale také například s číšníky 

v restauraci, kde má polopenzi, s delegáty v místě pobytu atd. 

Klienti mohou přijít také do styku se studenty, kteří vykonávají v cestovní kanceláři 

školní praxi. Zákazník bude do svého celkového hodnocení brát v úvahu i chování dalších 

klientů, coţ ale nemůţe cestovní kancelář nijak ovlivnit. 

Firma vyuţila školení s Evropskou unií, jedná se o Projekt vzdělávání Evropského 

sociálního fondu. Cestovní kancelář Maxner, s. r. o. podala ţádost o finanční podporu 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů v rámci snahy o zvyšování konkurenceschopnosti 

na trhu cestovních kanceláří. Ţádost byla přijata a cestovní kancelář vyuţila snad všech 

seminářů a školení. Vzdělávání bylo primárně zaměřeno na jazykové dovednosti, 

telemarketing a prezentační dovednosti.  
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Materiální prostředí 

Pobočka cestovní kanceláře Maxner, s. r. o. se nachází na celkem frekventovaném 

místě v Ostravě-Porubě, na Alšově náměstí. Ovšem v průběhu psaní této diplomové práce 

došlo k přestěhování pobočky do centra Ostravy, poblíţ Masarykova náměstí. Nyní bude 

popsáno materiální prostředí pobočky v Ostravě-Porubě, uvedeny budou klady i zápory. 

Cestovní kancelář v novém prostředí by měla klady zachovat či posílit a zápory eliminovat. 

Pobočka je umístěna v historické budově. Vchod a okenní rámy jsou natřené ţlutě. 

Nad vchodem do pobočky je vcelku vybledlý nápis CK MAXNER. Na dveřích je nalepená 

otevírací doba. Kolemjdoucí můţe zaujmout vitrína, která je v letních měsících vyzdobena 

letními dekoracemi, čímţ se cestovní kancelář snaţí své potencionální zákazníky přilákat.  

Při vstupu do celkem prostorné pobočky zapůsobí na zákazníka příjemné teplé barvy 

a výzdoba tvořena především suvenýry ze zahraničí. Naproti vstupním dveřím jsou vystaveny 

katalogy od partnerských cestovních kanceláří. Vlastní katalogy jsou umístěny 

v samostatných stojanech. Na pravé straně se nachází dva stoly. Kaţdý zaměstnanec má 

k dispozici svůj počítač, kancelářské potřeby. Telefon (pevná linka a fax) se nachází pouze na 

jednom větším stole. Pro pohodlí a příjemnější jednání jsou před stoly dvě ţidle, na které se 

můţe zákazník usadit či odloţit věci. Za stoly jsou skříně, kde jsou uloţeny šanony se 

smlouvami, pár katalogů a další potřebné materiály.  

V budově je přijatelná teplota. S osvětlením je to ovšem uţ horší. V kanceláři je 

celkem šero kvůli zaplněným vitrínám, coţ způsobuje nedostatek denního světla. 

Lze říci, ţe prostředí pobočky působí na klienty dobrým dojmem. Díky zvoleným 

barvám (ţlutá, oranţová) a výzdobě se necítí jako v nějaké obyčejné kanceláři.  

Do materiálního prostředí patří také standardně vybavené autobusy označeny logem 

CK Maxner.  

 

Procesy 

Sluţby CK Maxner, s. r. o. lze celkově hodnotit jako sluţby se středním kontaktem se 

zákazníkem.  Záleţí na něm, zda upřednostní osobní návštěvu pobočky nebo zatelefonuje či si 

zájezd rezervuje na Internetu. Moţná je samozřejmě kombinace těchto způsobů.  
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Průběh vyřízení sluţby probíhá následovně. Klienta se ujme jeden ze zaměstnanců 

firmy. Zákazník sdělí svůj poţadavek, tedy který zájezd si vybral, v jakém termínu, pro kolik 

osob, jaký zvolil druh dopravy. Pokud si zájezd rezervoval přes Internet, zaměstnanec 

rezervaci ověří. Pokud bude vše v pořádku, přistoupí se k sepsání smlouvy. 

Při výběru zájezdu z katalogu je proces téměř bezproblémový, ale u hledání zájezdů 

Last minute v elektronické poště se můţe vyskytnout hned několik kritických míst, například 

můţe spadnout síť, pracovník musí zavolat do cestovní kanceláře, zda mají ještě volné místo, 

na druhé straně nemusí vzít nikdo telefon, nebo zjistí, ţe daný zájezd je jiţ obsazen. 

Zaměstnanec nemusí být jiţ tak ochotný hledat další vhodný zájezd. Těmto bodům se snaţí 

zaměstnanci předcházet. Během dne nabídky, u kterých předpokládají zájem klientů, 

vytisknou a mají je připravené k prohlédnutí.  

K lepšímu znázornění kritických míst lze vyuţít diagram průběhu procesu, který je 

uveden v příloze č. 1. 

Další kritické body mohou nastat, jiţ v průběhu zájezdu mimo pobočku. Autobus 

můţe mít poruchu či havarovat. Aby se cestovní kancelář Maxner, s. r. o. vyhnula těmto 

komplikacím, provádí pravidelné technické kontroly. 

3.3 SWOT analýza 

Pro kompletní analýzu byly vyzdvihnuty důleţité faktory jednotlivých prostředí ve 

SWOT analýze (viz Obr. 3.2). Rozebírá čtyři základní faktory a to: silné stránky, slabé 

stránky, příleţitosti a hrozby. 
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Obr. 3.2 SWOT analýza CK Maxner, s. r. o. 
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Vyhodnocení SWOT analýzy 

Vyhodnocení SWOT analýzy lze názorně vidět na obrázku 3.3. Body ve škále 1 – 10. 

Váhy ve škále 1-7. Váhy byly stanoveny dle subjektivního názoru autora na základě 

důleţitosti jednotlivých parametrů na fungování cestovní kanceláře. 

Silné stránky 255/6 = 42,5 

Slabé stránky 337/7 = 48,14 

Příleţitosti 407/8 = 50,88 

Hrozby 253/7 = 36,14 

Obr. 3.3 Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Z analýzy vyplývá, ţe v organizaci převaţují slabé stránky a příleţitosti. Z toho 

vyplývá strategie WO MINI-MAXI „Hledání“, coţ je strategie pro překonání slabostí, aby 

bylo moţno vyuţít výhod příleţitostí. 

Cestovní kancelář má za cíl získat lepší pozici na trhu a zvýšit konkurenceschopnost. 

Toho můţe dosáhnout právě eliminací slabých stránek a vyuţitím příleţitostí. K tomu povede 

návrh strategie. 
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4 Metodika výzkumu 

Tato kapitole se autorka zabývá metodikou výzkumu potřebného pro vypracování 

analýzy konkurence. Je věnována objasnění problému a cílům výzkumu, způsobu získávání 

informací a také postupu při realizaci analýzy konkurence vybrané cestovní kanceláře. 

4.1 Definice problému a cíle 

Účelem výzkumu, vzhledem k velkému mnoţství cestovních kanceláří působících na 

území statutárního města Ostrava, bylo zjistit míru konkurenceschopnosti cestovní kanceláře 

Maxner, s. r. o. Bylo nutné zanalyzovat, jakou pozici zaujímají její největší konkurenti a jaké 

konkurenční výhody poskytují. Je tudíţ otázkou, jak omezit konkurenční výhody či jak se 

daným výhodám konkurence vyrovnat. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda je cestovní kancelář Maxner, s. r. o. schopna 

konkurovat ostatním cestovním kancelářím v Ostravě, z hlediska profesionality a způsobu 

poskytování sluţeb. V rámci výzkumu došlo ke srovnání nabídek cestovních kanceláří, jejich 

přístupu k zákazníkům a také jejich komunikace se zákazníky na internetu. 

4.2 Obsah výzkumu 

Kvalitativní výzkum byl proveden z hlediska zákazníka formou tajného nakupujícího, 

neboli Mystery Shoppingu, a také byly analyzovány katalogy na letní sezonu 2012, 

internetové stránky a internetová komunikace pomocí metody Mystery Mailingu. 

Mystery Shopping – tzv. skrytý nákup, kdy výzkumník hraje roli skutečného 

zákazníka, ale při nákupu sleduje i jiné charakteristiky (obsluhu, prodejnu, prodejní rozhovor 

atd.) a poté vše mimo prodejnu zaznamená do hodnotícího formuláře. [30] 

V rámci tohoto výzkumu však není moţné provést Mystery Shopping podle všech 

zásad, je-li prováděna řídícím subjektem. Výzkum byl proveden zejména z pohledu klienta. 

Budou se hodnotit faktory, se kterými zákazník při výběru dovolené nejčastěji přichází do 

styku, tedy katalog, webové stránky, e-mail a osobní návštěva cestovní kanceláře. Zcela 

záměrně nejsou jednotlivá pracoviště srozuměna s touto částí práce. Předpokládá se, ţe 

odpovědi a jednání zaměstnanců bude bliţší reálným reakcím na poţadavky klientů. 

V diplomové práci budou dodrţeny minimální standardy SIMAR pro realizaci tohoto 

výzkumu. [31] 
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1. Podmínky pouţití techniky Mystery Shopping („Respondent“ neví, ţe je 

předmětem výzkumu. Proto je nutné respektovat zásady ICE/ESOMAR 

a příslušnou legislativu týkající se ochrany dat. Mystery Shopping provádějí 

pracovníci, kteří jsou speciálně vyškoleni v technice pozorování, hodnocení 

a měření kvality sluţeb.) 

2. Příprava projektů (Projekty musí být navrţené, připravené a realizované tak, aby 

nedošlo ke ztrátě času nebo zneuţití dobré vůle zkoumaných subjektů. Výzkumní 

pracovníci nesmí narušit normální chod zkoumaného subjektu.) 

3. Moţnost kontroly (Interní zaměstnanci agentury kontrolují tazatelův příchod či 

dobru strávenou na místě.) 

4. Omezení (Výzkumní pracovníci nesmějí provádět Mystery Shopping pro 

nevýzkumné účely. Veškerá data musejí být v takové podobě, aby neumoţňovala 

identifikaci konkrétních jednotlivců.) 

Mystery Mailing – levnější technika, při které se sledují reakce druhé strany na 

zaslání e-mailu. Hodnotit lze rozsah, formu a úplnost odpovědi, a zda odpověď dorazila 

v zákonné lhůtě. [30] 

S vedením cestovní kanceláře bylo vybráno 7 hlavních konkurentů, kteří byli zařazeni 

do provedeného výzkumu. Podmínkou byla pobočka na území Ostravy a specializace ve větší 

či menší míře na Chorvatsko. 

Výzkum lze rozdělit do tří částí – analýza katalogů, Mystery Mailing a Mystery 

Shopping ve zvolených cestovních kancelářích. Ke kaţdé části byl vytvořen scénář, resp. 

hodnotící formulář.  

V rámci analýzy katalogů byla soustředěna pozornost na pouţitý materiál, počet stran, 

barevnost, výběr fotografií, přehlednost katalogu a také srozumitelnost ceníku. Katalogy byly 

získány přímou návštěvou cestovních kanceláří nebo na veletrhu Dovolená a region, který se 

konal ve dnech 2. – 4. března na Černé louce v Ostravě. Hodnotící formulář je moţno nalézt 

v příloze č. 2. Většina otázek byla hodnocena bodovou škálou od 1 – 5 (5 bodů bylo 

maximum). U čtyř otázek bylo na výběr ze dvou aţ tří odpovědí. Jedna otázka, konkrétně 

počet stran, byla otevřená. 

Mystery Mailing zahrnuje zhodnocení odpovědi na dotaz zaslaný e-mailem 

a zhodnocení webových stránek jednotlivých cestovních kanceláří. Dotaz prostřednictvím e-

mailové schránky byl záměrně poslán půl hodiny před koncem otevírací doby na konci týdne. 

Pěti společnostem byl e-mail zaslán v pátek 2. března 2012 a třem společnostem v sobotu 3. 
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března 2012. Hodnocena byla rychlost, základy obchodní korespondence, spokojenost 

s odpovědí, zda byl zákazník osloven a další. U webových stránek se hodnotil vzhled, 

funkčnost, přehlednost, vyhledávač zájezdů atd. V rámci přehlednosti webových stránek se 

u všech cestovních kanceláří hledaly stejně informace – pojištění proti úpadku, kontakt, 

otevírací doba, doprava (kdo zajišťuje dopravu, jakými autobusy) a koncesní listina. Některé 

parametry byly hodnoceny bodovou škálou, jiné přidělením 1 bodu, pokud byl daný parametr 

splněn. Pokud kritérium nebylo splněno, ohodnotilo se 0 body. Scénář Mystery Mailingu 

naleznete v příloze č. 3. 

Mystery Shopping byl prováděn osobní návštěvou vybraných cestovních kanceláří 

v Ostravě v období od 15. do 22. března 2012. Zákazník šel do cestovních kanceláří s jasným 

poţadavkem – zájezd pro šest osob (tři páry) ve věku od 20 – 25 let a navíc jedno dvouleté 

dítě. Na základě těchto kritérií chtěl doporučit zájezd. Dále se zajímal o zaplacení zálohy, zda 

půjde cestovní smlouva napsat na jednu osobu, zda byl zájezd, který ho zaujal ještě volný atd. 

Pro vyzkoušení reakce pracovníků cestovních kanceláří chtěl zákazník vědět, jak to bude 

s bezpečností dítěte během autobusové dopravy.  

Bylo analyzováno chování pracovníků, dostupnost pobočky, její označení, vzhled 

apod. K výzkumu byl vytvořen scénář (viz příloha č. 4), který byl rozdělen do jednotlivých 

kategorií, a to dostupnost pobočky, exteriér, interiér, personál, odbornost personálu 

a doprovodné sluţby. Jednotlivé kategorie obsahují blíţe stanovené parametry (celkem 27), 

které byly hodnoceny bodově. Nejvíce, tj. 2 body, byla hodnocena ţádoucí, nejlepší varianta 

poskytování sluţby. Nejméně, tj. 0 body, byla hodnocena varianta, kdy došlo k neţádoucímu 

stavu. Při výzkumu se objevily parametry, které nelze hodnotit za pomocí bodové škály. Tyto 

parametry měly moţnost odpovědi ANO či NE, a podle toho byly také hodnoceny. Odpověď 

ANO byla ohodnocena jedním bodem, coţ znamenalo, ţe parametr byl splněn. Naopak 

odpověď NE byla ohodnocena nula body a tento parametr splněn nebyl.  

 

4.3 Způsob sběru údajů  

Při výzkumu byla pouţita metoda Mystery Shoppingu a metoda Mystery Mailingu. 

Údaje byly zjišťovány dotazováním, osobním či elektronickým, ale také skrytým 

pozorováním. 

Mystery Shopping byl prováděn osobně, aţ na návštěvu cestovní kanceláře Maxner, s. 

r. o. Tuto cestovní kancelář navštívila proškolená studentka oboru zabývajícím se cestovních 

ruchem. 
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4.4 Zdroje dat a jejich zpracování 

K vypracování této diplomové práce byla vyuţita jak primární tak sekundární data. 

Sekundární data byla získána z webových stránek cestovních kanceláří, z katalogů či 

propagačních materiálů. Veškeré takto získané informace jsou externí. Jelikoţ interní 

informace nebyly zapotřebí k realizaci výzkumu, nebyly ani zjišťovány. 

Primární data byla získána z jiţ zmíněného výzkumu za pomocí metody Mystery 

Shopping a Mystery Mailing. Veškeré takto získané informace jsou externí, v čase stavové, 

kvalitativní a kvantitativní. Tyto data byla následně zpracována a vyhodnocena pomocí 

programu Microsoft Excel, ve kterém byly následně vytvořeny grafy, potřebné tabulky, 

kterými budou interpretovány výsledky tohoto výzkumu. Při zpracování výsledků byly 

pouţity základní statistické charakteristiky, jako průměr, procentuální vyjádření a další.  

 

4.5 Rozpočet výzkumu 

Během výzkumu vznikly následující náklady, které byly spojeny především s tiskem 

a kopírováním scénářů. Za výzkum v cestovní kanceláři Maxner, s. r. o. vznikly náklady na 

odměnu a cestovné třetí osobě. 

Dále by se do rozpočtu mohly zahrnout náklady, které jsou však těţko vyčíslitelné a to 

náklady na elektrickou energii a náklady na dopravu s dlouhodobou jízdenkou. 

Rozpočet výzkumu  

Obr. 4.1 Rozpočet výzkumu 

Poloţka Cena 

Tisk a kopírování scénáře 80 Kč  

Odměna pro 3. osobu 100 Kč 

Cestovné za 3. osobu 30 Kč 

Náklady celkem 210 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 

4.6 Pilotáž 
Pilotáţ byla provedena v cestovní kanceláři Kovotour, která nebyla zahrnuta do 

výzkumu. V rámci pilotáţe byl vyzkoušen připravený scénář k výzkumu v praxi. Scénář byl 

dobře vytvořen a sestaven, přesto po pilotáţi došlo k přehození několika otázek kvůli lepší 

návaznosti a některé otázky byly upřesněny.  
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4.7 Časový harmonogram 

V následující tabulce 4.2 je znázorněno, jak jednotlivé činnosti následovaly za sebou, 

a ve kterých měsících byly provedeny.  

Obr. 4.2 Časový harmonogram výzkumu 

Činnosti 

Období 

Prosinec 

2011 

Leden 

2012 

Únor 

2012 

Březen 

2012 

Duben 

2012 

Definice problému a cíle x     

Plán výzkumu  x x   

Sběr dat   x x  

Zpracování a analýza dat    x  

Interpretace výsledků     x 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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5 Analýza konkurenčního prostředí 

Tato kapitola je věnována analýze výsledků, získaných při Mystery Shoppingu, 

Mystery Mailingu a analýze katalogů. První část obsahuje stručnou charakteristiku 

konkurenčních cestovních kanceláří, popis průběhu Mystery Shoppingu v jednotlivých 

cestovních kancelářích a zhodnocení Mystery Mailingu. Druhou část tvoří jiţ analýza 

výsledků a srovnání cestovních kanceláří. 

5.1 Výzkum cestovních kanceláří 

Následující podkapitoly obsahují stručnou charakteristiku cestovních kanceláří, popis 

fiktivního nákupu a zhodnocení zaslaných odpovědí cestovních kanceláří. Odpovědi 

jednotlivých cestovních kanceláří jsou v příloze č. 5. 

5.1.1 Cestovní kancelář Maxner, s.r.o. 

 

Vznik CK 2009 

Nabídka Chorvatsko, Rumunsko, Ukrajina 

Sídlo Ostrava 

Pobočka Ostrava 

Otevírací doba Po – Pá 9:00 – 16.00 

 

Mystery Shopping 

Cestovní kancelář je dostupná 2 dopravními prostředky městské hromadné dopravy. 

Autobusová zastávka je od pobočky jen pár metrů. Přímo před pobočkou je moţnost 

bezplatného parkování. Pobočka je špatně identifikovatelná. Přestoţe se nachází na celkem 

frekventovaném místě v Ostravě-Porubě, mnoho potencionálních zákazníků si pobočky ani 

nevšimne. Po cestě nejsou ţádné směrovky, zákazník cestovní kancelář zaregistruje, aţ kdyţ 

je v její bezprostřední blízkosti. 

Letáky ve výloze jsou pověšeny daleko od skla a řazeny z estetického hlediska a ne 

podle termínů či lokalit. V dolním rohu byl papírek s informací o stěhování pobočky do centra 

Ostravy. Tato informace by měla být lépe viditelná a umístěna spíše na dveře k otevírací 

době. V případě Mystery Shoppingu věnoval zákazník výloze větší pozornost a proto si 

lístečku s touto informací všiml. 
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Pobočka je útulná, moc hezky vyzdobená v porovnání s ostatními cestovními 

kancelářemi. Je ovšem nedostatečně osvětlena.  

Personál pozdravil jako druhý a začal se věnovat zákazníkovi ihned po příchodu, 

nebyl však schopen doporučit zájezd. Rychle se zákazníkem prolistoval katalog 

a okomentoval lokality jednou větou, s tím ţe určitá část je hlučnější, jiná tišší. Přístup – vše 

naleznete v katalogu, byl hodnocen velmi negativně. Při návštěvě zákazníkovi chyběla větší 

ochota a úsměv. 

Mystery Mailing 

Odpověď přišla následující pracovní den. Schází jakékoliv úvodní věty, odpověď 

formou odráţek je nevhodná. Ovšem dotaz byl zodpovězen, zákazník můţe být spokojen. 

Dále chybí jméno pracovníka, který e-mail psal a další kontakt. Pracovník mohl určitý zájezd 

doporučit.  

5.1.2 Vítkovice Tours, s.r.o. 

 

Vznik CK 1991 

Nabídka Chorvatsko, Černá Hora 

Sídlo Ostrava 

Pobočka Ostrava, Praha, Brno, Hradec Králové a další 

Otevírací doba 
Po – Pá 9:00 -12:00, 12:30 - 18:00 h 

So 9:00 - 12:00 h 

 

Mystery Shopping 

Cestovní kancelář je velmi dobře viditelná jiţ z tramvajové zastávky Elektra a také 

z blízkého parkoviště díky velkému červenému logu. Při vstupu má zákazník moţnost vzít si 

katalog, pokud postupuje dále, vejde do velmi prostorné pobočky v barvách společnosti. Při 

vyšším počtu zákazníků je k dispozici velká sedačka. 

Personál sice nemá uniformu, ale je alespoň označen vizitkou na přepáţce. Při tajném 

nákupu došlo k situaci, kdy do kanceláře přišli tři zákazníci najednou. Zákazníci se mezi 

sebou domluvili, v jakém půjdou pořadí podle časové náročnosti jejich návštěvy. 
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Po vzneseném dotazu pracovnice doporučila několik zájezdů aţ po krátkém 

prohlednutí katalogu, ovšem reakce na specifický poţadavek a orientace ve firemním 

softwaru byla výborná. 

Mystery Mailing 

Přestoţe se v rámci výzkumu jedná o největší cestovní kancelář s největším počtem 

zaměstnanců, s odpovědí nemůţe být zákazník spokojen. Nejspíše došlo ke kombinaci dvou 

e-mailů, coţ nepůsobí dobře. Přestoţe v e-mailu stojí, ţe jakmile bude mít pracovnice 

odpověď, ozve se, ani po měsíci se zákazník odpovědi nedočkal.  

5.1.3 Duha tour, s.r.o. 

 

Vznik CK 2004 

Nabídka Chorvatsko, Černá Hora 

Sídlo Ostrava 

Pobočka Ostrava 

Otevírací doba Po – Pá 9:00 - 17:00 h 

 

Mystery Shopping 

Pobočka je dobře dostupná 2 dopravními prostředky. Zákazník snadno pobočku 

identifikuje, jelikoţ jiţ z dálky září barvami společnosti – modrou a ţlutou.  

Cestovní kancelář nemá výlohu ale dvě zasklené nástěnky, kaţdou na jedné straně 

vstupu do pobočky. Na jedné nástěnce byly vyvěšeny letáky, na druhé vybrané strany z jejich 

katalogu. Před vchodem se nacházel také „A“ stojan, který obsahoval taktéţ letáky, které 

nebyly řazeny podle nějakého systému. 

Katalogy jsou umístěny ve stojanech přímo u vstupu do pobočky. Pobočka působí 

neosobně, chybí dekorace. Vypadá jako typická kancelář jakékoliv firmy, kde se v místnosti 

nachází pouze stoly, ţidle, police plné šanonů. Místnost je sice velká, ovšem v případě, ţe by 

přišlo více zákazníků najednou, neměli by se kam posadit. 

Pracovník cestovní kanceláře pozdravil zákazníka jako první, po celou návštěvu se 

choval mile a ochotně. Personál zná velmi dobře nabídku zájezdů, bez nahlíţení do katalogu 
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doporučil podle zadaných kritérií zákazníka dva zájezdy. Reakce na specifický dotaz byla 

také výborná. Pracovník celkově podal profesionální výkon. 

Mystery Mailing 

Odpověď, se kterou můţe být zákazník spíše spokojen, přišla za 20 minut. Rychlost 

však není vše. Chybí volné řádky, coţ nepůsobí a nevypadá dobře. Schází také oslovení 

zákazníka, aktivní nabídnutí konkrétního zájezdu a uvedení dalších kontaktů.  

 

5.1.4 CK Juhász, a.s. 

 

Vznik CK 2000 

Nabídka Chorvatsko, Turecko, Bulharsko 

Sídlo Orlová 

Pobočka Orlová, Ostrava 

Otevírací doba Po – Pá 9:00 - 17:00 h 

 

Mystery Shopping 

Pobočka je dostupná městskou hromadnou dopravou a také automobilem. Zákazník 

můţe zaparkovat na neplaceném parkovišti, buď přímo před budovou, kde se cestovní 

kancelář nachází nebo na velkém parkovišti Baumaxu, který je hned naproti.  

Identifikace pobočky je ovšem náročná. V budově se nachází více firem, které mají 

výraznější poutací plakáty. Ty jsou pověšeny na zábradlí či přímo na budově. Plakát cestovní 

kanceláře se mezi ostatními ztrácí. Pobočka se nachází ve druhém patře, z čehoţ vyplývá, ţe 

nemá výlohu, u které by si zákazník mohl prohlédnout jejich nabídku zájezdů. 

Pobočka na zákazníka působila neosobním dojmem, chyběla výzdoba. Místnost byla 

celkem velká, zbytečně neobstavena nábytkem. Pokud by však přišlo více zákazníků 

najednou, neměli by se kam usadit. Ţidle pro klienty byly pouze u stolu pracovníka. Zatímco 

při návštěvách jiných cestovních kanceláří zákazník hudbu skoro ani nezaznamenal, v tomto 

případě byla hudba hlasitá a rušila hovor. 

Personál se po celou dobu usmíval, choval se ochotně, doporučil několik zájezdů, 

podrobně popsal vybrané lokality. Při návštěvě zvonil telefon, ale pracovník hovor zamítnul 
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a dále se věnoval zákazníkovi. Personál tedy získal pozitivní hodnocení za úroveň obsluhy 

a odbornost. 

Mystery Mailing 

S vyčerpávající odpovědí, která přišla za necelou hodinu, můţe být zákazník velmi 

spokojen. Ovšem chybí oslovení zákazníka a úvodní věta typu „Jsme rádi, ţe jste si pro výběr 

dovolené vybrala právě nás.“ apod.  

 

5.1.5 DCK Rekrea Ostrava s.r.o. 

 

Vznik CK 1997 

Nabídka Chorvatsko, Itálie, Řecko 

Sídlo Ostrava 

Pobočka Ostrava 

Otevírací doba 
Po – Pá  8:00 – 18:00 h 

            So  8:30 – 11:30 h 

 

Mystery Shopping 

Cestovní kancelář je dostupná všemi dopravními prostředky městské hromadné 

dopravy, avšak v blízkosti není moţnost k zaparkování automobilu. Pobočka je snadno 

identifikovatelná, díky dobře viditelnému logu a umístění na rohu budovy. Výloha je méně 

přehledná, jelikoţ letáky nejsou řazeny podle nějakého systému. 

Pobočka na zákazníka působila neosobním dojmem, chyběla tematická dekorace, 

v policích se nacházely asi jen dva květináče. Katalogy byly umístěny hned u vchodu. Byly 

tedy zákazníkům volně dostupné, avšak nepřehledně uspořádané.  

Personál neměl uniformu ani vizitku, choval se zdvořile a ochotně, avšak pozdravil 

jako druhý. U zákazníka se vystřídali dva pracovníci, kdy první musel svému kolegovi znovu 

přetlumočit zákazníkův dotaz. Zákazníkovi bylo doporučeno několik zájezdů při nahlíţení do 

katalogu. Negativní hodnocení si personál vyslouţil za reakci na specifický dotaz. Nechápal, 

proč se zákazník ptá, zda vzít do autobusu pro dvouleté dítě autosedačku. Situaci přirovnal 

k jízdě v městské hromadné dopravě, do které si ji rodiče také neberou. 
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Mystery Mailing 

Odpověď přišla za deset minut, ovšem na úkor chyb. Za „Dobrý den“ chybí volný 

řádek a v textu je chyba „nabíku“ místo „nabídku“. Cestovní kancelář mohla doporučit 

konkrétní zájezdy. Body cestovní kancelář získala za uvedení kontaktů a také odkazu na 

sociální síť Facebook.  

 

5.1.6 Cherry Tour, s.r.o. 

 

Vznik CK 2010 

Nabídka Chorvatsko, Itálie, Francie 

Sídlo Ostrava 

Pobočka Ostrava 

Otevírací doba 
Po – Pá  9:00 - 12:00 h,  

12:30 – 17:00 h 

 

Mystery Shopping 

Pobočka cestovní kanceláře se nachází v 1. patře budovy blízko Mariánského náměstí. 

Identifikace pobočky byla proto obtíţnější, jelikoţ chybí moţnost upoutání pozornosti 

zákazníka prostřednictvím výlohy. Na boku budovy je pověšen velký plakát cestovní 

kanceláře s informací, ţe vchod do pobočky je za rohem.  

Místnost, ve které se odehrála návštěva cestovní kanceláře, byla malá, působila 

neosobně aţ chaoticky. Pokud by se sešlo více zákazníků najednou, neměli by se kam posadit, 

coţ byl také případ tajného nákupu. Na pobočce byl jiţ usazen jeden zákazník a rozhovor 

probíhal ve stoje.  

Ihned po příchodu se pracovnice začala věnovat zákazníkovi, přestoţe tam měla jiného 

klient. Negativní hodnocení získala pracovnice za první dojem, jelikoţ pozdravila jako druhá 

a konverzace začala probíhat aţ po vznesení dotazu. Pracovnice neměla uniformu ani vizitku 

se jménem. Ovšem co se týče odborných znalostí personálu, budou zákazníci nadmíru 

spokojeni. Pracovnice velmi dobře zná nabídku cestovní kanceláře, doporučila okolo pěti 

zájezdů. Ohledně dotazu – cestování malého dítěte, reagovala pohotově a zodpověděla 

všechny dotazy.  
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Mystery Mailing 

Na první pohled lze vidět základní chyby v obchodní korespondenci a to, za 

pozdravem chybí volný řádek, první věta začíná velkým písmenem, celý text je tvořen jedním 

odstavcem a také chybí čárka a mezera. Ovšem s odpovědí můţe být zákazník spokojen, 

základní informace se dozvěděl. Pozitivní hodnocení cestovní kancelář získala za rychlost, 

oslovení zákazníka, uvedení kontaktů.  

 

5.1.7 CK BOŠ s.r.o. 

 

Vznik CK 1999 

Nabídka 
Chorvatsko, Itálie, Řecko, 

Španělsko a další 

Sídlo Ostrava 

Pobočka Ostrava 

Otevírací doba Po – Pá  9:00 - 17:00 h 

 

Mystery Shopping 

Cestovní kancelář jiţ z dálky upoutá zákazníkovu pozornost. Logo je vhodně umístěno 

a dobře viditelné. Zákazníka můţe také zaujmout výloha, která je velice přehledná. Zájezdy 

jsou řazeny podle destinací. Na levé straně od vchodu jsou vyvěšeny letáky se zájezdy do 

Itálie, na pravé straně do Chorvatska. 

Pobočka je prostorná, útulná, vyzdobena tematickými dekoracemi. V kanceláři se 

nacházely tři stoly, u kaţdého byly dvě aţ tři ţidle pro zákazníky. Čekající zákazníci na 

obsluhu se mohli usadit do křesel a u stolu si prohlíţet katalogy. K navození příjemné 

atmosféry hrála hudba. 

Personál pozdravil zákazníka jako první a hned po příchodu se tázal, jak mu můţe 

pomoci. Po celou dobu se zákazníkovi věnoval jeden pracovník, nezvedal ani telefon. 

Pracovník znal velice dobře nabídku zájezdů, doporučil dva. Dokonce ukázal v počítači bliţší 

fotografie ubytování, které v katalogu nebyly. Zájezd nezávazně rezervoval a dal zákazníkovi 

kontakt přímo na sebe pro potvrzení rezervace. 
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Návštěva této cestovní kanceláře dopadla nejlépe. Firma získala 41 bodů. 

Mystery Mailing 

S odpovědí jako takovou můţe být zákazník velmi spokojen. Avšak e-mail přišel aţ 

následující pracovní den, za „Dobrý den“ chybí volný řádek, v druhém odstavci je chyba (od 

počtu osob, které – správně který) a celý je zvláštně stylisticky sestaven. Plusové body získala 

cestovní kancelář za oslovení zákazníka, podpis pracovníka, ale dále by bylo vhodné uvést 

kontakt.  

5.1.8 Relax Adriatic, s.r.o. 

 

Vznik CK 2003 

Nabídka Chorvatsko, Itálie, Černá Hora 

Sídlo Brno 

Pobočka Brno, Ostrava 

Otevírací doba Po –Pá  9:00 - 18:00 h 

 

Mystery Shopping 

Cestovní kancelář je dostupná pouze jedním dopravním prostředkem městské 

hromadné dopravy a v blízkosti do 50 metrů se nenachází parkoviště. O tři vchody vedle se 

nachází pobočka cestovní kanceláře Kovotour, která září jiţ z dálky růţovou barvou a upoutá 

zákazníkovu pozornost více neţ cestovní kancelář Relax Adriatic. Té si zákazník všimne, aţ 

poté co je v její blízkosti. 

Pozitivní hodnocení pobočka získala za výlohu, ve které byly letáky řazeny podle 

destinací, coţ je pro zákazníka přehlednější. Seřazení letáků podle nějakého systému u velké 

většiny cestovních kanceláří scházelo. 

Při vstupu do pobočky zákazník jako první narazí ke stojanům s katalogy, tento 

prostor byl celkem neuklizený, katalogy nebyly srovnané. Pobočka je velmi prostorná, 

dominuje ţlutá a modrá barva. Negativně byla hodnocena absence ţidlí pro zákazníky. Při 

rozhovoru s pracovníkem musí zákazník stát u pultu, coţ můţe při delší návštěvě obtěţovat. 

Další mínusové body cestovní kancelář získala za hlasitou hudbu a špatné osvětlení. 
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Z úvodního nepříjemného pocitu z interiéru pobočky zákazníka vyvedl personál, který 

pozdravil jako první, ihned se mu začal věnovat, byl milý, usmíval se. V nabídce zájezdů se 

dobře orientoval, ovšem doporučil pouze jeden zájezd. 

Mystery Mailing 

Body oproti většině cestovních kanceláří získala za rychlost odpovědi, oslovení 

zákazníka a uvedení kontaktů. Avšak i u této odpovědi se objevily chyby. Věta za „Dobrý 

den“ začíná velkým písmenem a opět by se hodilo poděkování za zájem právě o jejich zájezd. 

 

5.2 Analýza výsledků Mystery Shoppingu 

Tato kapitola je rozdělena na šest částí, které odpovídají jednotlivým parametrům 

hodnoceným v Mystery Shoppingu. Závěr je věnován souhrnnému hodnocení výzkumu všech 

cestovních kanceláří. Bodová hodnocení jednotlivých cestovních kanceláří jsou uvedena 

v příloze č. 6. 

5.2.1 Dostupnost pobočky 

Pět cestovních kanceláří je dobře dostupných dvěma dopravními prostředky městské 

hromadné dopravy. Avšak tři firmy, působící v centru Ostravy, jsou dostupné pouze jedním 

dopravním prostředkem, konkrétně tramvají. Mezi ně patří Vítkovice Tours, Relax Adriatic 

a CK BOŠ. 

V kritériu Parkoviště zvítězily CK Maxner, CK Juhász a Vítkovice Tours, které svým 

klientům mohou nabídnout bezplatné parkoviště v bezprostřední blízkosti pobočky. Naopak 

problém s parkováním budou mít klienti, kteří budou chtít navštívit Duha Tour, Relax 

Adriatic a Cherry Tour, jelikoţ v bezprostřední blízkosti se nenachází ţádné parkoviště. 

Zákazníci by mohli akorát zaparkovat na okraji cesty s hrozbou pokuty. Hodnocení 

dostupnosti je znázorněno na obrázku 5.1. 
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Obr. 5.1 Analýza parametru Dostupnost pobočky 

 

Cestovní kanceláře nejsou po cestě na pobočku značeny směrovkami. V případě 

Cherry Tour a CK Juhász sice ano, ale plakáty umístěné na budově či na zábradlí jsou špatně 

viditelné a mezi plakáty ostatních firem se ztrácí. 

Cestovní kancelář Maxner získala za tento parametr 5 bodů z moţných šesti, coţ je 

velmi pozitivní. Avšak kvůli stěhování do centra Ostravy o tyto body přijde, jelikoţ zákazníci 

budou muset svůj automobil nechat na placeném parkovišti, na kterém nemusí být navíc volné 

místo. 

5.2.2 Exteriér pobočky 

Většina cestovních kanceláří za kritérium Budova získala jeden bod z důvodu špatné 

omítky či špatných oken. Není se, však čemu divit. Cestovní kanceláře se nachází 

v historických budovách. Plný počet za toto kritérium získala CK Juhász, která se nachází 

v novější budově a CK BOŠ, jejichţ omítky i okna se zdály zákazníkovi v dobrém stavu. 

Nejproblémovější identifikaci pobočky zaznamenal zákazník při hledání CK Juhász. 

Jistý, tím ţe našel správnou budovu, si byl aţ poté, co si všiml plakátu na zábradlí před 

vchodem do budovy. Orientace v budově nebyla o nic lepší, za coţ mohla právě probíhající 

rekonstrukce místností ostatních firem. Nejsnadnější identifikace pobočky byla u Vítkovic 

Tours, DCK Rekrea, CK BOŠ a Duha Tour. Jejich loga či barvy společnosti jsou velmi dobře 

viditelné jiţ z větší vzdálenosti a jsou schopna zaujmout kolemjdoucí osobu. 
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V následujících dvou parametrech ztratily body CK Juhász a Cherry Tour, jelikoţ 

jejich pobočky se nachází v budově v patrech a nemají výlohu. Výlohy ostatních cestovních 

kanceláří byly ve čtyřech případech méně přehledné, protoţe letáky nebyly řazeny podle 

nějakého systému, ani podle data či termínů. Pouze u CK BOŠ a Relax Adriatic byly letáky 

řazeny dle destinací. U všech cestovních kanceláří s výlohou se nenacházela ţádná neaktuální 

nabídka. 

Hodnocení jednotlivých kritérií parametru Exteriér pobočky lze vidět na následujícím 

obrázku 5.2. 

Obr. 5.2 Analýza parametru Exteriér pobočky 

 

Další obrázek 5.3 znázorňuje srovnání parametru Exteriér CK Maxner, s. r. o. 

s průměrem všech cestovních kanceláří. Z grafu je patrné, ţe cestovní kancelář Maxner 

dosáhla niţšího hodnocení neţ je průměr u dvou kritérií – budova a snadnost identifikace 

pobočky. Za coţ můţe špatný stav oken a posprejovaná stěna a také fakt, ţe potenciální 

zákazník si pobočky všimne kvůli vybledlým barvám, aţ poté co je v její neprostřední 

blízkosti. Průměrné hodnocení získala za výlohu, tak jako většina konkurentů letáky neřadí 

podle nějakého systému. Pouze aktualizace výlohy má nadprůměrnou hodnotu. A to jen 

z toho důvodu ţe dvě cestovní kanceláře kvůli absenci výlohy dostaly nula bodů. Ostatní 

kanceláře měly také aktuální výlohu. 
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Obr. 5.3 Srovnání exteriéru CK Maxner, s.r.o. s průměrem všech CK 

 

Cestovní kancelář Maxner získala za hodnocení exteriéru 5 bodů z moţných 8. 

5.2.3 Interiér pobočky 

Ve třech cestovních kancelářích se zákazník můţe cítit opravdu dobře, útulně a to 

v cestovní kanceláři Maxner, ve Vítkovicích Tours a v CK BOŠ. Ostatní pobočky cestovních 

kanceláří nemají tu správnou atmosféru. Působí neosobně, chladně. Jakékoliv dekorace 

chyběly u tří cestovních kanceláří – Duha Tour, CK Juhász, DCK Rekrea. 

Nejhůře osvětlena byla pobočka cestovní kanceláře Maxner, s.r.o., nejlépe na tom 

s osvětlením nebyla ani DCK Rekrea a Relax Adriatic, které získaly po 1 bodu. 

Z hlediska velikosti prodejní plochy se mezi největší pobočky řadí Vítkovice Tours, 

DCK Rekrea a CK BOŠ. Naopak nejmenší byla pobočka cestovní kanceláře Cherry Tour, 

která na zákazníka můţe působit stísněně. Rozmístění nábytku v jednotlivých prodejnách bylo 

velmi podobné - dominantní pracovní stůl s počítačem, před kterým byly umístěny ţidle pro 

zákazníky. Často se však stalo, ţe pracovník neřekl klientovi, ať se posadí a nechal ho stát. 

V Relax Adriatic nebyly ţidle pro zákazníky, ti musí stát u vyššího pultu. Rozdíly 

v rozmístění nábytku a vybavení byly pouze ve směru natočení tohoto celku vůči vchodu do 

prodejny. Jako nejvhodnější bych zvolila umístění stolu přímo proti dveřím tak, aby příchozí 

klienti stanuli tváří v tvář prodejci, ovšem takové rozmístění bylo jen v Duha tour a CK BOŠ. 

Ve dvou případech došlo k tomu, ţe hlasitá hudba rušila rozhovor mezi pracovníkem a 

klientem a to v cestovní kanceláři Juhász a Relax Adriatic. Tento nedostatek byl hodnocen 

0 

1 

2 

Budova Snadnost 
identifikace 

pobočky 

Výloha Aktualizace 
výlohy 

H
o

d
n

o
ty

 

Kritérium 

Srovnání  exteriéru CK Maxner, s.r.o.  
s průměrem všech CK 

Průměr 

CK Maxner, s.r.o. 



64 
 

nula body. Na pobočce DCK Rekrea a Cherry Tour nehrála hudba. Ve zbývajících cestovních 

kancelářích hrála jemná dekorativní hudba. 

Významnou sloţkou dekorace či vybavení pobočky jsou regály s katalogy. Pro 

zákazníka je nejvhodnější, pokud jsou volně dostupné a přehledně uspořádané, tak tomu bylo 

u šesti cestovních kanceláří. V Cherry tour zákazníkům musí katalogy pracovník podat, 

jelikoţ některé mají ve skříních nebo na špatně dostupných místech. V DCK Rekrea byly 

katalogy sice volně přístupné, ale nepřehledně uspořádané na obou stranách místnosti. 

Hodnocení jednotlivých kritérií parametru Interiér pobočky je znázorněno na 

následujícím obrázku 5.4. 

Obr. 5.4 Analýza parametru Interiér pobočky 

 

V parametru Interiér pobočky dosáhla cestovní kancelář Maxner u čtyř kritérií ze šesti 

nadprůměrných hodnot, jak lze vidět na obrázku 5.5. Pobočka je krásně vyzdobena a působí 

na zákazníka velmi útulně. Atmosféru doplňuje příjemná hudba, které neruší rozhovor. 

Katalogy si můţe zákazník nerušeně vybrat a vzít bez asistence pracovníků. Podprůměrné 

hodnoty dosáhla cestovní kancelář u kritéria osvětlení, které bylo nejhorší ze všech 

hodnocených poboček. Těsně pod průměrem se nachází kritérium prostor. Pobočka je sice 

dostatečně velká, ale zákazníci nemají dostatek míst k sezení. 
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Obr. 5.5 Srovnání interiéru CK Maxner, s.r.o. s průměrem všech CK 

 

Cestovní kancelář Maxner získala za parametr interiér 9 bodů z 12 moţných. Umístila 

se na pomyslném čtvrtém místě. 

5.2.4 Personál 

Lidský faktor dokáţe výrazně ovlivnit zákazníka, ať uţ pozitivně nebo negativně. 

Správně vybraný personál můţe pro společnost znamenat polovinu prodejního úspěchu.  

První čeho si zákazník při vstupu do pobočky všimne, je vzhled a oděv personálu. Ani 

v jedné cestovní kanceláři nebyl personál oblečen do firemního oděvu. Tato skutečnost je 

překvapující, protoţe uniforma nebo alespoň dodrţování firemních barev dodá pracovníkům 

na profesionalitě a důvěryhodnosti. Pouze ve Vítkovicích Tours byl pracovník označen 

alespoň vizitkou a zákazník věděl, s kým jedná.  

Personál pozdravil klienta jako první pouze ve třech cestovních kancelářích, v Duha 

Tour, CK BOŠ a Relax Adriatic. Dále v CK BOŠ, Relax Adriatic a DCK Rekrea nečekal 

pracovník, aţ klient vznese dotaz, ale aktivně se zajímal, proč do pobočky přišel a jak mu 

můţe pomoci. Výsledky těchto dvou parametrů jsou opět překvapující. Dalo by se totiţ 

očekávat, ţe ve všech cestovních kancelářích, tedy ve firmách poskytující sluţby, budou 

pracovníci milejší, ochotnější a aktivnější. 

Ve všech cestovních kancelářích se zákazníka ujali do 1 minuty aţ na Vítkovice 

Tours, kde se sešlo více zákazníků najednou, tudíţ byla čekací doba delší a to 3 aţ 5 minut. 

Po dobu návštěvy na pobočce se zákazníkovi v sedmi případech věnoval vţdy jeden 

pracovník, který nebyl rušen kolegy, ani nezvedal vyzvánějící telefon. Jen v DCK Rekrea 
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Ostrava se u zákazníka vystřídali dva pracovníci, čímţ se protáhla doba návštěvy, jelikoţ 

první pracovník musel přetlumočit poţadavky zákazníka kolegovi. 

Hodnocení jednotlivých kritérií parametru Personál lze vidět na následujícím obrázku 

5.6. 

Obr. 5.6 Analýza parametru Personál 

 

V následujícím obrázku 5.7 lze vidět, ţe hodnoty tří kritérií se nachází těsně pod 

průměrem. Přitom by stačilo, kdyby pracovník pozdravil jako první a ihned se klienta zeptal, 

jak mu můţe pomoci a hodnocení by dopadlo lépe. Co se týče oděvu personálu, měl sice čisté 

slušné oblečení, ale oblečené firemní tričko působí na klienta určitě lépe. Taktéţ vizitka se 

jménem, kterou by nemusel mít ani na oděvu připnutou, stačila by cedulka na stole. 

Nadprůměrný počet bodů získala cestovní kancelář za ujmutí zákazníka ihned po příchodu 

a úroveň obsluhy, při které se klientovi věnoval pouze jeden pracovník, který nerušil a nebyl 

rušen ostatními kolegy. 
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Obr. 5.7 Srovnání personálu CK Maxner, s.r.o. s průměrem všech CK 

 

Cestovní kancelář Maxner získala za parametr personál 6 bodů z 10 moţných. 

5.2.5 Odbornost personálu 

Jednou z nejvýznamnějších přidaných hodnot, které mohou společnosti zákazníkům 

nabídnout, je kvalifikovaný personál. Společně s předchozím parametrem vypovídá 

o jednotlivých cestovních kancelářích nejvíce. 

Se znalostí nabídky zájezdů a podmínek společností můţe být zákazník spokojen. 

Pouze u Vítkovic Tours, DCK Rekrea a Relax Adriatic personál nahlíţel do materiálů. Tyto 

cestovní kanceláře získaly za toto kritérium jeden bod. 

U kritéria Doporučení zájezdu získala nula bodů cestovní kancelář Maxner, jeden bod 

Relax Adriatic, kde pracovník doporučil pouze jeden zájezd. 

V reakci na specifický dotaz získal personál DCK Rekrea nula bodů. Reakce 

pracovníka byla nevhodná aţ neprofesionální. Mohl se snaţit navrhnout určité řešení. 

U ostatních cestovních kanceláří byla reakce výborná či dobrá. 

Ve firemním softwaru se pracovníci rychle orientovali ve všech navštívených 

cestovních kancelářích. 

Hodnocení jednotlivých kritérií parametru Personál lze vidět na následujícím obrázku 

5.8. 
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Obr. 5.8 Analýza parametru Odbornost personálu 

 

V následujícím obrázku 5.9 lze vidět absolutní propad u kritéria Doporučení zájezdu. 

Pracovník, který nedokáţe doporučit zájezd, nemá v cestovní kanceláři snad co dělat. Jde sice 

o lidský faktor, přesto by si měl pracovník zachovat určitou profesionalitu a odpovědnost za 

prodej. Ostatní kritéria jsou srovnatelná s průměrem. 

Obr. 5.9 Srovnání odbornosti personálu CK Maxner, s.r.o. s průměrem všech CK 

 

Cestovní kancelář Maxner získala za parametr Odbornost personálu 5 bodů z 8 

moţných a s DCK Rekrea Ostrava obsadila poslední místo. 
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5.2.6 Doprovodné služby 

V následujícím obrázku 5.10 je znázorněno, jaké doprovodné sluţby poskytly 

jednotlivé cestovní kanceláře. Samozřejmostí byl katalog. Dárkový předmět a vizitku jako 

takovou nedostal zákazník v ţádné cestovní kanceláři. Pouze v CK BOŠ uvedl pracovník 

kontakt přímo na sebe. Kontakt napsal na zadní stranu katalogu, který si zákazník odnášel. 

U pěti návštěv se zákazník setkal s usmívajícím se personálem, se kterým se také lépe jednalo. 

Obr. 5.10 Doprovodné sluţby 

 

5.2.7 Souhrnné výsledky Mystery Shoppingu 

Na následujícím obrázku 5.11 jsou zobrazeny konečné výsledky Mystery Shoppingu 

dosaţené jednotlivými cestovními kancelářemi. Nejlépe dopadla cestovní kancelář BOŠ se 41 

body, coţ představuje 85,42 %. Cestovní kancelář Maxner předstihly ještě Vítkovice Tours se 

37 body a společně s Duha Tour a Relax Adriatic obsadily třetí místo se 31 body. Nejhůře 

dopadla Cherry Tour, která získala pouze 23 bodů, coţ představuje 47,92 %. 
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Obr. 5.11 Celkové výsledky Mystery Shoppingu 

 

Cestovní kancelář Maxner nezískala v ţádném hodnoceném parametru nejvíce bodů. 

Dobrého výsledku dosáhla u parametru Dostupnost a Interiér. Naopak horšího výsledku 

v porovnání s konkurencí dosáhla za odbornost personálu, kde ztratila body za nedoporučení 

zájezdu, coţ se v ostatních cestovních kancelářích nestalo.  

5.3 Analýza výsledků Mystery Mailingu 

Tato kapitola je rozdělena na dvě části. V první části se autorka věnuje výsledkům za 

parametr E-mail, v druhé hodnocení parametru Webových stránek. Bodové hodnocení 

jednotlivých cestovních kanceláří je uvedeno v příloze č. 7. 

5.3.1 E-mail 

Na obrázku 5.11 jsou znázorněny konečné body za parametr E-mail. Nejvíce bodů, tj. 

14 bodů, dosáhla cestovní kancelář Relax Adriatic. Body získala díky výbornému či dobrému 

hodnocení kritérií, pouze u kritéria Aktivní nabídnutí zájezdu nezískala bod. Dalších pět 

cestovních kanceláří získalo body v rozmezí 9 aţ 11 bodů, coţ je uspokojující. Ovšem 

cestovní kancelář Maxner získala 6 bodů a Vítkovice Tour jen 3 body z moţných 16. 
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Obr. 5.11 Souhrnné výsledky parametru E-mail. 

 

Cestovní kancelář Maxner získala body jen u tří kritérií, které byly navíc hodnoceny 

podprůměrně (viz příloha č. 7). 

5.3.2 Webové stránky 

Vzhled webových stránek jednotlivých cestovních kanceláří je uveden v příloze č. 8.  

Webové stránky všech zkoumaných cestovních kanceláří jsou funkční. Avšak 

u cestovní kanceláře Maxner byly nalezeny neaktuální informace a na webu DCK Rekrea 

nešly zobrazit některé fotografie. 

Na všech webových stránkách nechybí logo společností, jsou sladěné v jejich barvách. 

Webové stránky tří společností nejsou celkově vzhledově hezké, nepůsobí na zákazníka 

dobrým dojmem. Duha Tour, CK BOŠ a Relax Adriatic získaly proto za toto kritérium jeden 

bod. 

U pěti cestovních kanceláří neměl zákazník problém na webových stránkách najít 

potřebné informace. U cestovní kanceláře Maxner a CK BOŠ kvůli menší přehlednosti 

stránek potřeboval zákazník více času k nalezení informací. Webové stránky Relax Adriatic 

jsou ovšem tak nepřehledné, ţe zákazník určitou informaci ani nenašel. 

Cestovní kanceláře si dávají záleţet na výběru fotografií, jelikoţ i ty dokáţou 

zákazníka přesvědčit k nákupu zájezdu. I u toho kritéria ztratily body opět cestovní kanceláře 

Maxner a Relax Adriatic, protoţe se na jejich webových stránkách nacházely nekvalitní 

fotografie. 
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Překvapující bylo zjištění, ţe čtyři cestovní kanceláře nemají na webových stránkách 

vyhledávač zájezdů, který můţe zákazníkům ušetřit čas. Cestovní kancelář Maxner, Rekrea 

a Relax Adriatic mají základní vyhledávač. Vítkovice Tours mají vyhledávač s moţností 

rozšířeného hledání, kdy si zákazník můţe zadat typ ubytování, stravování a další vlastnosti 

zájezdu. 

Hodnocení určitých kritérií parametru Webové stránky lze vidět na následujícím 

obrázku 5.12. 

Obr. 5.12 Vlastnosti webových stránek 

 

Na následujícím obrázku 5.13 lze vidět dosaţení podprůměrných hodnot cestovní 

kanceláře Maxner u dvou kritérií – funkčnost webových stránek a výběr fotografií. Co se týče 

funkčnosti webových stránek, byly zjištěny neaktuálnosti, konkrétně má cestovní kancelář 

stále sekci tematické programy, které ale jiţ nenabízí, s čímţ souvisí sekce partneři, kde má 

uvedené lektory kurzů, kteří organizovali právě tyto programy. Dále u vyhledávače zájezdů 

měl zákazník na výběr z více lokalit v Chorvatsku neţ má cestovní kancelář ve své nabídce. 

Co se týče výběru fotografií, na webu byly nalezeny nekvalitní fotografie. Byly například 

příliš malé, rozmazané apod. Nadprůměrné hodnoty dosáhla cestovní kancelář u kritéria 

vyhledávač zájezdů, jelikoţ patří mezi firmy, které na svém webu mají alespoň základní 

vyhledávač. 
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Obr. 5.13 Srovnání vlastností webových stránek CK Maxner, s.r.o. s průměrem všech 

CK 

 

V následujícím obrázku 5.14 je znázorněno, co lze na webových stránkách 

jednotlivých cestovních kanceláří nalézt. 

Obr. 5.14 Parametry webových stránek 

 

U cestovní kanceláře Maxner chybí představení společnosti, reference klientů a nemá 

profil na sociální síti Facebook. Všechny zmíněné kritéria však dokáţou podpořit a rozvíjet 
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vztahy s veřejností. Profil na Facebooku můţe dostat cestovní kancelář do povědomí 

zákazníků. 

Na obrázku 5.15 jsou znázorněny konečné body za parametr Webové stránky. Nejvíce 

bodů, tj. 13 bodů, dosáhla cestovní kancelář Rekrea. Nejméně bodů získala cestovní kancelář 

Maxner za jiţ zmíněné nedostatky na webových stránkách. 

Obr. 5.15 Souhrnné výsledky parametru Webové stránky 

 

 

Celkové výsledky Mystery Mailingu  

Nejvíce bodů za Mystery Mailing získala DCK Rekrea Ostrava, která získala nejvíce 

bodů za webové stránky a za e-mailovou odpověď slušných 11 bodů. Nejméně bodů získala 

cestovní kancelář Maxner a Vítkovice Tours. Vítkovice Tours získaly pouhých 14 bodů 

především kvůli nedostatečné e-mailové odpovědi. Cestovní kancelář Maxner získala málo 

bodů v obou částech Mystery Mailingu. Chtělo by to zlepšit elektronickou komunikaci se 

zákazníky, alespoň dodrţováním základů obchodní korespondence, pravidelně aktualizovat 

webové stránky a umísťovat na ně kvalitní fotografie. Celkové výsledky za Mystery Mailing 

jsou znázorněny na obrázku 5.16. 
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Obr. 5.16 Celkové výsledky Mystery Mailingu 

 

5.4 Analýza katalogů 

Na začátku této kapitoly je vhodné zmínit, ţe katalogy cestovních kanceláří jsou velmi 

podobné. Jediné v čem se hodně liší, je počet stran, jak dokazuje obrázek 5.17. Počet stran 

odpovídá tomu, jak širokou nabídku zájezdů mají jednotlivé cestovní kanceláře. Bodové 

hodnocení je uvedeno v příloze č. 9. 

Obr. 5.17 Počet stran katalogu 

 

Úvodní strany katalogů jednotlivých cestovních kanceláří naleznete v příloze č. 10. 

Fotografie na úvodních stranách katalogu nejčastěji zobrazují dítě na pláţi nebo celou rodinu. 

Pouze DCK Rekrea pouţila fotografii s krajinou a Relax Adriatic ţenu na lehátku. Hodnocení 
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fotografií záleţelo na subjektivním pocitu autorky. Nejméně bodů získala cestovní kancelář 

Maxner a CK BOŠ. Nejvíce Vítkovice Tours, CK Juhász a Relax Adriatic. 

Na úvodních stranách katalogů v šesti případech dominuje modrá a oranţová či ţlutá 

barva. Je sice fakt, ţe loga jsou většinou také v těchto barvách, ale je důleţité přitáhnout 

pozornost zákazníka. To se podařilo cestovní kanceláři Duha Tour. Přestoţe má v logu taktéţ 

modrou a ţlutou barvu, pouţila na úvodní stranu více barev, převládá červená. Přitáhnout 

pozornost dokázal také katalog CK Juhász, na kterém byly pouţity kontrastní barvy – růţová 

a modrá. 

Hodnocení jednotlivých kritérií parametru Úvodní strana katalogu lze vidět na 

následujícím obrázku 5.18. 

Obr. 5.18 Analýza parametru Úvodní strana katalogu 

 

Srovnání úvodní strany katalogu CK Maxner s průměrem všech CK je zobrazeno na 

obrázku 5.19. Podprůměrné hodnoty získala cestovní kancelář za výběr fotografie a přitáhnutí 

pozornosti. Na úvodní straně jsou dvě fotografie, z nichţ ani jedna se autorce nelíbí. Moţná 

by pomohla úprava ve photoshopu, ale takto působí fotografie nezajímavě. Pouţité fotografie 

tedy nepřitáhnou pozornost zákazníka, nepomohou ani zvolené barvy – modrá a oranţová, 

jelikoţ tyto barvy jsou nejčastěji pouţívané i u ostatních cestovních kanceláří. Avšak za výběr 

barev získala cestovní kancelář Maxner 4 body z moţných 5, jelikoţ pouţila své firemní 

barvy. 
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Obr. 5.19 Srovnání úvodní strany katalogu CK Maxner s průměrem všech CK 

 

Hodnocení dalšího parametru je znázorněno na obrázku 5.20. Základní informace 

naprosto chyběly v katalogu CK BOŠ. Ve všech katalozích byly rozděleny destinace, aţ na 

katalog CK Maxner. S popisem lokalit, ubytovacích zařízení můţe být zákazník velmi 

spokojen u pěti cestovních kanceláří. V katalogu Relax Adriatic chyběly popisy lokalit 

a u Duha Tour a Cherry Tour byly popisy stručnější. V pěti katalozích se nacházel dostatek 

fotografií. Ovšem v katalogu CK Juhász a Duha Tour by zákazník určitě uvítal více fotografií 

pláţí. Ve všech katalozích se nacházel ceník u jednotlivých zájezdů. Šest cestovních kanceláří 

jasně a srozumitelně uvádí konečnou cenu zájezdu a jaké poloţky cena obsahuje. Ovšem 

u Vítkovic Tours a DCK Rekrea je uváděna cena bez dopravy, coţ můţe některé zákazníky 

zmást. 
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Obr. 5.20 Analýza parametru Obsah katalogu 

 

Srovnání obsahu katalogu CK Maxner s průměrem všech CK je zobrazeno na obrázku 

5.21. Základní informace o dopravě, cestovním pojištění a slevách byly uvedeny, ale velmi 

stručně, toto kritérium se nachází pod průměrem. Podprůměrně je hodnoceno rozdělení 

destinací. V katalogu chybí obsah, coţ by při menší nabídce zájezdů nevadilo, v případě 

destinace na sebe navazují, coţ se ovšem nestalo. Například na stranách 3 a 4 byly uvedeny 

zájezdy do Gradace, stejná lokalita se poté objevuje na straně 9. Ostatní kritéria jsou 

hodnocena nadprůměrně, lokality i ubytování jsou dostatečně popsány, na fotografiích si 

zákazník můţe prohlédnout ubytování, pokoje i pláţe. 

Obr. 5.21 Srovnání obsahu katalogu CK Maxner, s.r.o. s průměrem všech CK 
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6 Návrh a doporučení 

Nejprve budou sepsány návrhy a doporučení k jednotlivým parametrům, které byly 

hodnoceny a srovnávány s konkurencí v předchozí kapitole. Poté bude přistoupeno k navrţení 

konkrétních strategií s vyčíslením nákladů a prognózou vývoje okolí organizace. 

6.1 Návrhy k jednotlivým parametrům 

Návrhy jsou pouze výčtem, jak a co vylepšit u jednotlivých hodnocených parametrů. 

Konkrétní kroky s finanční náročností jsou zmíněny v rámci strategií v následující 

podkapitole. 

Dostupnost pobočky 

Pobočka v Ostravě-Porubě byla dobře dostupná, ovšem díky přestěhování do centra 

města bude cestovní kancelář ještě dostupnější pro více zákazníků. Ti se do cestovní 

kanceláře mohou dopravit všemi dopravními prostředky městské hromadné dopravy. Avšak 

problém budou mít zákazníci, kteří zvolí osobní dopravu. V centru města se nachází 

především placené parkoviště nebo parkoviště s moţností stání max. 2 hodiny. S touto 

skutečností cestovní kancelář nezmůţe nic, o to víc se musí snaţit vylepšit další parametry. 

Exteriér pobočky 

Pro upoutání pozornosti zákazníků je důleţité, pouţít výrazné barvy a viditelně umístit 

logo. Navrhuji na budovu viditelnou z Masarykova náměstí pověsit plakát s logem společnosti 

a směrovkou. Dále bych cestovní kanceláři doporučila letáky ve výloze řadit podle nějakého 

systému, nejlépe podle destinací. Toto uspořádání usnadní zákazníkům orientaci v nabídce. 

Aktuálnost výlohy je samozřejmostí. 

Interiér pobočky 

Cestovní kancelář by měla zachovat původní výzdobu pobočky, která vytváří velmi 

příjemnou atmosféru. Vzhled interiéru pobočky povaţuji za nejlepší a nejvhodnější v rámci 

zkoumaných cestovních kanceláří. Na pobočce by majitelé cestovní kanceláře měli 

nainstalovat kvalitní osvětlení, které ocení nejen zákazníci, ale hlavně zaměstnanci, kteří 

v místnosti tráví celé dny. Dále by bylo vhodné umístit na pobočku více ţidlí, na které se 

mohou čekající zákazníci posadit. 
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Personál 

Navrhuji, aby byl personál oblečen ve firemním oděvu nebo byl alespoň označen 

cedulkou se jménem. V takovém případě by měl zákazník z návštěvy určitě lepší dojem 

a navíc by věděl, s kým jednal. 

Odbornost personálu 

Znalost zemí, do kterých cestovní kancelář pořádá své zájezdy, je základ. To však není 

vše, personál by měl mít určité prodejní schopnosti. Ovšem personálu cestovní kanceláře 

nejspíše scházejí, kdyţ nedoporučil zákazníkovi zájezd. Majitelům cestovní kanceláře 

doporučuji poslat své zaměstnance na odborný kurz, kde se naučí obchodním a prodejním 

dovednostem. Dále bych doporučila nastavit motivační systém, kdy za prodej vlastního 

zájezdu dostane zaměstnanec určitou odměnu. 

Doprovodné sluţby 

Překvapující bylo, ţe cestovní kancelář Maxner, s. r. o. ani jiné cestovní kanceláře 

nevedou vizitky. Domnívala jsem se, ţe jsou součástí kaţdého podniku, kde se denně jedná 

s klienty. Cestovní kancelář by neměla váhat a nechat si je vyrobit kvůli lepším vztahům se 

zákazníky. Stejně tak dárkové předměty např. propisky s logem společnosti. Nemusí je 

rozdávat kaţdému, kdo pobočku navštíví, ale aspoň zákazníkům, kteří si zakoupí zájezd. 

E-mail 

V e-mailech doporučuji uvádět jméno pracovníka, který ho psal a další kontakty. Co 

se týče e-mailových odpovědí, personál by měl projít školením obchodní korespondence, aby 

jejich odpovědi měly určitou úroveň. 

 

Webové stránky 

Webové stránky jsou slabou stránkou firmy. Objevují se na nich nedostatky, kterých 

by se měla cestovní kancelář co nejdříve vyvarovat. Nedostatky byly jiţ výše zmíněny. Firma 

by měla poskytovat pouze aktuální informace a aktuální nabídku zájezdů. Dále v rámci 

kvalitního P. R. by na webových stránkách v sekci „O nás“ neměl chybět vývoj společnosti, 

čím se zabývá, jaké jsou cíle a vize.  
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Navrhuji upravit celkový vzhled. Hned úvodní stránka nedělá dobrý dojem. Na 

jednom místě je vloţena spousta informací. Ano, jedná se sice o důleţité informace, ale 

mnohem vhodnější by bylo na úvodní stránku dát odkaz s názvem „Důleţité informace“. 

Teprve při kliknutí na něj by se všechny informace zobrazily. Na úvodní stránce bych tedy 

ponechala uvítání a nějaké hezké fotografie, které klienta neodradí, ale naopak povzbudí si 

nabídku zájezdů prohlédnout a třeba i zájezd rezervovat. 

Katalog 

Při výzkumu se ukázalo, ţe katalogy vybraných cestovních kanceláří jsou velmi 

podobné. Doporučila bych tedy cestovní kanceláři Maxner, s. r. o., aby se nebála více katalog 

odlišit. Především by si měla dát záleţet na barevné kombinaci. Domnívám se, ţe zrovna 

u katalogů není nutné dodrţovat firemní barvy, ale barvy kontrastní, které přitáhnou 

pozornost zákazníka.  

6.2 Návrh strategie 

Návrh strategie bude vycházet z Ansoffovy matice. Doporučuji strategii vývoje 

výrobku, kdy cestovní kancelář pronikne s novým výrobkem na současné trhy.  

Dále z vyhodnocení SWOT analýzy vyplynulo, ţe firma musí vyuţít strategii 

„Hledání“. Úkolem cestovní kanceláře je překonat slabé stránky a vyuţít příleţitosti. Za 

největší příleţitost povaţuji přestěhování do centra Ostravy a rozšíření nabídky zájezdů. 

6.2.1 Strategie rozšíření nabídky zájezdů 

K návrhu této strategie mě donutilo prozkoumání nabídek zájezdů konkurenčních 

cestovních kanceláří. Pět ze sedmi konkurentů se nezaměřuje v tak velké míře pouze na 

Chorvatsko. Vítkovice Tours zase nabízí nesrovnatelné mnoţství zájezdů do Chorvatska. 

V případě cestovní kanceláře Maxner navrhuji dvě řešení, buď 

1. rozšířit stávající destinaci Chorvatsko o další lokality a stát se tak opravdovým 

specialistou na danou zemi, nebo  

2. věnovat se ve stejné míře další zemi např. Itálii. Pro stálé zákazníky by to mohla 

být příjemná změna. Dovolená v Itálii stejně jako v Chorvatsku patří mezi 

nejčastější cíle Čechů.  
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Pro rozšíření nabídky zájezdů bude muset v roce 2012 cestovní kancelář získat 

kontakty ve vybrané destinaci, sepsat smlouvy s majiteli ubytovacích zařízení. V dalších 

letech musí dbát na dobré vzájemné vztahy, případně oslovit další majitele. 

Je nutné také počítat s více stránkami v katalogu a navýšením obsahu na webových 

stránkách. 

Vývoj makroprostředí 

Politické prostředí – Vznikne nezbytnost sledování politické situace v další destinaci a 

to v Itálii. Tamní vláda vychází cestovnímu ruchu vstříc, tudíţ není nutné předvídat jakékoli 

problémy. 

Ekonomické prostředí – Na volbu nového produktu navazuje vyšší náročnost na 

zaměstnance, jedná se tedy o pokles nezaměstnanosti, jelikoţ bude nutné zaměstnat nové 

pracovníky na pobočku a řidiče. 

Sociální prostředí – Zájem klientů o další destinace také podnítil vznik této strategie. 

V oblasti sociálního prostředí výrazné změny nenastanou. 

Legislativní prostředí – V rámci nové destinace, je nutné brát ohledy na legislativní 

poměry v dané zemi. 

Ekologické prostředí – Hrozí moţná vyšší ekologická omezení na území Itálie, 

případně na území zemí, kterými je nutné projet. 

 

Vývoj mikroprostředí 

Podnik – Z důvodu rozšíření produktu je nutné zaměstnání dalších zaměstnanců, kteří 

by byli ve funkcích prodejců a řidičů.  

Zákazníci – Při rozšíření produktu předpokládáme zvýšení počtu zákazníků a to o ty, 

kteří májem o zájezdy do Itálie. 

Konkurence – Konkurence se zvýší o cestovní kanceláře, které se věnují prodeji 

zájezdů do Itálie. 

Veřejnost – V oblasti veřejnosti by se pouze mělo rozšířit povědomí o novém 

produktu díky zvýšené propagaci. 

 

6.2.2 Strategie po přestěhování cestovní kanceláře 

Stěhování můţe pro firmu znamenat vyvarování se předchozích chyb, které jsou jiţ 

výše zmíněny. Cestovní kancelář by měla na sebe po přestěhování upozornit. Pro úspěšnou 
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strategii a zvýšení prodejního obratu je podmínkou účinná a efektivní propagace, která by 

měla probíhat v dubnu a květnu 2012.  

Navrhuji jiţ zmíněný plakát s logem společnosti a směrovkou a dále rozdávat letáčky 

s informací, ţe se v centru Ostravy nachází nová cestovní kancelář, uvést adresu, mapku a 

jaké zájezdy nabízí. 

Ne všichni potenciální zákazníci však při obdrţení letáčku navštíví pobočku, 

pravděpodobněji se na cestovní kancelář kouknou na Internetu. Proto je nutné odstranit co 

nejdřív nedostatky na webových stránkách. 

Co se ještě týče internetového prostředí, doporučila bych cestovní kanceláři v době, 

kdy světu vládne fenomén Facebook, nezůstat pozadu a zaloţit si na této sociální síti profil. 

Firma se tak více přiblíţí svým zákazníkům, bude znát jejich názory, přání a získá rychlou 

zpětnou odezvu. Touto cestou můţe získat také nové zákazníky a více se dostat do jejich 

povědomí. Tato forma prezentace mi přijde v dnešní době přijatelnější a efektivnější neţ 

klasické inzeráty v časopisech, jejichţ cena je poměrně vysoká. Zatímco zaloţení profilu 

nebude stát firmu ani korunu, ale pouze čas strávený nad zaloţením a správou profilu.  

Dále bych navrhovala moţnost volání pro zákazníky přes Skype.  

Informace o přestěhování by měla být slyšet také v reklamě na rádiu ČAS. 

Pokud bude tato propagace efektivní a zvýší se zájem o produkty cestovní kanceláře, 

bylo by vhodné zavést firemní uniformu, cedulky se jménem pracovníka, vizitky, dárkové 

předměty (propisky) a poslat pracovníky na odborný kurz, aby si zákazník vyuţití jejích 

sluţeb nerozmyslel na základě neprofesionality personálu. 

Dále bych navrhovala upravit otevírací dobu, jelikoţ doba od 9 do 16 hodin kaţdý 

všední den mi přijde nevhodná. Potencionální zákazník pracující pouze na ranní směny, nemá 

šanci cestovní kancelář navštívit. 

Všechny vyjmenované návrhy nebudou pouze krátkodobého charakteru. Výhod 

plynoucích z těchto návrhů bude cestovní kancelář čerpat i v dalších letech. 
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Finanční náročnost 

Úprava pobočky (malování atd.)     5.000 Kč 

Venkovní nápis       5.000 Kč 

Osvětlení                     30.000 Kč 

Tisk letáků (3,50 Kč x 500 ks)     1.750 Kč 

Rozdávání letáků (vyuţití studentů na praxi)          0 Kč  

Plakát         3.500 Kč 

Webové stránky       8.000 Kč 

Rádio čas (5.000 Kč x 2 měsíce)             10.000 Kč 

Firemní uniforma (4 trička s logem á 500 Kč)   2.000 Kč 

Cedulky se jménem (2 ks x 20 Kč)         40 Kč 

Vizitky (2,50 Kč x 300 ks)        750 Kč 

Propisky s logem (10 Kč x 300 ks)     3.000 Kč 

Odborné kurzy               15.000 Kč 

CELKEM               84.040 Kč 

 

Vývoj makroprostředí 

Ekonomické prostředí – V tomto prostředí by nastala změna, při případných cenových 

změnách sluţeb, které byly v této strategii zvoleny. 

Legislativní prostředí – Moţnost legislativního omezení v rámci sluţeb, které byly 

zvoleny, např. u smlouvy s rádiem. 

 

Vývoj mikroprostředí 

Podnik – Zaměstnanci podniku si musí zvyknout na nové prostředí, změny v podniku, 

projdou školením. 

Zákazníci – Kvalitní reklama a webové stránky přilákají řadu nových zákazníků. 
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Konkurence – Konkurence by se v následku na tyto změny neměla zvýšit. Naopak 

zlepší se pohled na cestovní kancelář Maxner, tudíţ ubude méně schopné konkurence.  

Veřejnost – Veřejnost bude více informována o cestovní kanceláři Maxner  v rádiu 

Čas. Dobrý vliv na veřejnost budou mít i nové webové stránky. 

 

6.2.3 Cenová strategie 

U cenové strategie nemá cestovní kancelář jinou moţnost neţ zůstat u strategie 

postupného sniţování cen, ke které přistupuje při zájezdech Last Minute.  

Doporučila bych však slevy pro studenty a seniory, které poskytuje u zimních skibusů, 

také pro letní zájezdy. Poskytnutí těchto slev můţe přilákat více zákazníků v těchto věkových 

kategoriích. 

 

6.3 Konkurenční výhody 

Po realizaci strategií můţe být pro cestovní kancelář konkurenční výhodou: 

- firemní uniforma se jmenovkami, jelikoţ cedulku se jménem měli zaměstnanci pouze 

Vítkovicích Tours, s. r. o.,  

- vizitky, jelikoţ je nevede ţádná ze zkoumaných cestovních kanceláří, 

- profil na Facebook a jeho aktivní a kreativní správa,  

- moţnost volání přes Skype, 

- hezky vyzdobená pobočka (tuto konkurenční výhodu měla cestovní kancelář jiţ dříve, ale 

byla jedinou výhodou). 
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7 Závěr 

V dnešní době jiţ není technologická či inovační strategie jediným způsobem, jak 

nezaniknout v konkurenčním prostředí. Trţně orientované společnosti sestavují marketingové 

koncepce, ve kterých určují postup pro dosaţení jednotlivých cílů.  

Cílem diplomové práce bylo navrhnout marketingovou strategii pro cestovní kancelář 

na následující rok. Základem práce se staly teoretické poznatky získané četbou knih a studiem 

dalších materiálů. Těchto vědomostí bylo následně vyuţito při sestavování strategie. 

Byla charakterizována cestovní kancelář Maxner, s. r. o. a došlo k zamyšlení nad 

jejími největšími konkurenty. Tato problematika byla řešena se samotnou cestovní kanceláří. 

Konkurence byla zkoumána z pohledu zákazníka, byla zvolena metoda fiktivního nákupu, 

tedy Mystery Shoppingu a také fiktivního e-mailu a hodnocení webových stránek, tedy 

Mystery Mailingu. Dále byly porovnány katalogy cestovních kanceláří, jelikoţ i ty mohou 

zákazníky velmi ovlivnit. Cestovní kanceláře nebyly informovány, ţe se u nich provede 

jakýkoliv výzkum. Tímto způsobem bylo moţno zjistit skutečnosti tak, jak opravdu působí na 

klienta, jelikoţ se personál choval naprosto přirozeně. 

V praktické části jsou prezentovány výsledky výzkumu pomocí grafů. Cílem této 

kapitoly bylo srovnání cestovní kanceláře Maxner, s. r. o. s hlavními konkurenty na trhu 

cestovních kanceláří v Ostravě. Výsledky pro cestovní kancelář nedopadly příliš příznivě.  

Ve většině případů dosáhla podprůměrného hodnocení, aţ na hodnocení parametru 

interiér pobočky. Pobočka cestovní kanceláře je oproti konkurenci velmi hezky vyzdobena 

a zákazník se v ní cítí příjemně. Méně bodů získal personál. O zákazníka se příliš nezajímal 

a nebyl schopen doporučit zájezd. Tuto skutečnost povaţuji za problémovou. Pracovníci by 

měli umět a snaţit se prodat své zájezdy. 

Webové stránky lze označit za nejslabší stránku cestovní kanceláře. Objevují se na 

nich nedostatky, co se týče aktuálnosti i obsahu. Také za elektronickou komunikaci získala 

cestovní kancelář oproti konkurenci málo bodů.  

V katalogu cestovní kanceláře scházelo rozdělení destinací resp. lokalit. Negativně 

byla hodnocena také úvodní strana katalogu, která nepřitáhne pozornost zákazníka kvůli 

nezajímavé fotografii a pouţitým barvám, kterých vyuţila většina konkurenčních cestovních 

kanceláří. 
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Na základě všech dostupných informací a výsledků výzkumu byla firmě navrţena 

marketingová strategie, která by mohla způsobit zvýšení konkurenceschopnosti na trhu 

cestovních kanceláří. Strategie zahrnuje rozšíření nabídky zájezdů, situaci po přestěhování 

pobočky do centra Ostravy, jeţ je zaměřena především na propagaci firmy, a na slevy z cen 

zájezdů. Některá navrţená doporučení jsou sice finančně náročná, ale s největší 

pravděpodobností by jejich uskutečnění a přizpůsobování vůči změnám okolí mělo vést 

k upevnění pozice na trhu.  

Ovšem nejen samotné vypracování situační analýzy a formulace marketingové 

strategii zvýší konkurenceschopnost firmy, ale podstatná je její implementace a realizace. 

Vţdy bude důleţité vycházet z aktuální situace oboru firmy. Nejdůleţitější bude vyzdvihnout 

silné stránky jako je zaměření zájezdů na všechny věkové kategorie a naopak eliminovat 

nejslabší stránku firmy, kterou představuje nízké povědomí o firmě a její prezentace formou 

webových stránek. Příleţitost i hrozba souvisí s konkurencí, pokud konkurence pouţije 

chybnou strategii, je to pro cestovní kancelář Maxner, s. r. o. velká příleţitost a naopak pokud 

konkurenční tlak zesílí, je to pro cestovní kancelář největší ohroţení. 
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Diagram průběhu procesu poskytnutí sluţby na pobočce CK Maxner  Příloha č. 1 

Viditelné 

kroky 

Etapa 

procesu 

Získání 

místa u 

přepáţky 

Převzetí 

poţadavků 

Vyhledání 

vhodného 

zájezdu 

Předloţení 

několika 

variant 

zájezdů 

Výběr 

zájezdu a 

sepsání 

smlouvy 

 
Plánovaný 

čas (min) 
1 2 3-10 3-5 10-15 

 
Kritický 

čas (min) 
10 5 20 10 20 

 
Kritický 

bod? 
ne ne ano ano ano 

 
Účastníci 

procesu 
Zákazník 

Zákazník, 

pracovník 
Pracovník 

Zákazník, 

pracovník 

Zákazník, 

pracovník 

 

Hmotné a 

nehmotné 

prvky 

Vzhled a 

zařízení 

kanceláře 

Vzhled a 

oblečení 

pracovníka 

Katalog, 

PC, 

telefon, 

ochota 

Katalog, 

PC, ústní 

informace 

PC, 

kancelářské 

potřeby, 

chování 

pracovníka 

Neviditelné 

kroky 
 

Úklid 

kanceláře 
 

Příprava 

katalogů, 

akčních 

nabídek 

  

Zdroj: [17] + vlastní zpracování 

 

 

  



 

Formulář k analýze katalogů cestovních kanceláří na letní sezonu 2012       Příloha č. 2/1 

 

Analýza katalogu na letní sezonu 2012 

CK: ………………………………………………………………………….. 

1. Formát 

 A5  

 A4 

 

2. Materiál 

 obyčejný papír 

 papír s hlazeným povrchem (voskovaný) 

 

3. Počet stran  

……………….. 

 

4. Barevnost 

 barevný 

 částečně barevný 

 černobílý 

 

5. Úvodní strana 

5.1 Výběr fotografie 

vhodný       nevhodný 

5.2 Výběr barev 

vhodný       nevhodný 

5.3 Přitáhnutí pozornosti 

přitáhne pozornost       nepřitáhne pozornost 

 

6. Obsah 

6.1 Základní informace (pojištění, doprava atd.) 

dostačující       nedostačující 

6.2 Rozdělení destinací 

přehledné        nepřehledné 
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6.3 Popis lokalit, ubytování 

dostačující       nedostačující 

6.4 Fotografie 

dostatek fotografií      nedostatek fotografií 

6.5 Ceník 

 u jednotlivých zájezdů 

 v zadní části katalogu 

 samostatně 

 

6.6 Srozumitelnost ceníku 

srozumitelný       nesrozumitelný 

 



 

 

Scénař Mystery Mailing                                                                                                                                                                    Příloha č. 3/1 

 

SCÉNÁŘ MYSTERY MAILING 

 

CK: ………………………………………………………. 

 

   Kritérium Body 

A. E-MAIL 

 1. Rychlost odpovědi do 10 min. 5 

 

do 30 min. 4 

 

do 2 hod. 3 

 

následující pracovní den 2 

 

déle jak 1 pracovní den 1 

 

neodpověděli 0 

   2. Oslovení zákazníka ano 1 

 

ne 0 

   3. Základy obchodní korespondence splněny 3 

(pozdrav, úvodní a závěrečné věty, volné řádky) spíše splněny 2 

 

spíše nesplněny 1 

 

nesplněny 0 

   4. Spokojenost s odpovědí velmi spokojen 4 

 

spíše spokojen 3 

 

spokojen 2 
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spíše nespokojen 1 

 

nespokojen 0 

Scénař Mystery Mailing                                                                                                                                         

 

  5. Aktivní nabídnutí zájezdu ano 1 

 

ne 0 

   6. "Podpis" pracovníka uveden 1 

 

neuveden 0 

   7. Kontakt uveden 1 

(adresa, telefon a další) neuveden 0 

 

B. WEBOVÉ STRÁNKY 

1. Funkčnost webových stránek webové stránky jsou funkční, všechny odkazy fungují, jsou poskytovány aktuální informace 2 

 

webové stránky jsou funkční, některé odkazy nefungují, nejsou poskytovány aktuální 

informace 1 

 

webové stránky nejsou funkční 0 

   2. Vzhled webových stránek webové stránky jsou hezké, upraveny v barvách společnosti, nechybí logo 2 

 

webové stránky nesplňují jednu z výše uvedených podmínek 1 

 

webové stránky nejsou praveny v barvách společnosti, chybí logo 0 

   3. Přehlednost webových stránek webové stránky jsou přehledné, zákazník nemá problém najít potřebné informace 2 

 

webové stránky jsou méně přehledné, zákazník potřebuje více času k nalezení potřebných 

informací 1 

 

webové stránky jsou velmi nepřehledné, některé informace nebyly nalezeny 0 
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4. Výběr fotografií na webových stránkách výborný, fotografie jsou vhodné, hezké, kvalitní (nerozmazané, zúţené, rozšířené) 2 

 

dobrý, na webu se objevují nekvalitní fotografie 1 

 

špatný, na webu se objevují převáţně nekvalitní fotografie 0 

 

5. Vyhledávač zájezdů s moţností rozšířeného vyhledávání (strava, typ ubytování) 

 

2 

 

základní vyhledávání (země, termín, počet osob) 1 

 

není 0 

   6. Fulltext vyhledávač ano 1 

 

ne 0 

   7. On-line katalog ano 1 

 

ne 0 

   8. Představení společnosti ano 1 

(kolik let fungují na trhu, vize, cíle, nabídka…) ne 0 

   9. Reference klientů ano 1 

 

ne 0 

   10. Profil na Facebooku ano 1 

 

ne 0 

 

  



 

Scénář Mystery Shopping              Příloha č. 4/1 

 

SCÉNÁŘ MYSTERY SHOPPING 
 

CK: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

   Kritérium 
 

Body 

A. Dostupnost pobočky 
  1. Dostupnost MHD 1.1 pobočka je dostupná alespoň 2 dopravními prostředky MHD 2 

 

1.2 pobočka je dostupná pouze jedním dopravním prostředkem MHD 1 

 

1.3 pobočka není dostupná ţádným dopravním prostředkem MHD 0 

   2. Parkoviště 2.1 neplacené parkoviště v blízkosti do 50 m 2 

 

2.2 placené parkoviště v blízkosti do 50 m 1 

 

2.3 v blízkosti do 50 m se nenachází ţádné parkoviště 0 

   3. Bylo volné parkovací místo? 3.1 ano 1 

 

3.2 ne 0 

   4. Byla CK označena cedulemi či 

směrovkami? 4.1 ano 1 

 

4.2 ne 0 

B. Exteriér 
  1. Budova 1.1 budova má čisté neoprýskané omítky, okna v dobrém stavu 2 

 

1.2 budova má čisté neoprýskané omítky, ale okna ve špatném stavu nebo má 

špinavé oprýskané omítky, ale nová okna 1 

 

1.3 budova má špinavé oprýskané omítky a okna ve špatném stavu 0 
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2. Snadnost identifikace pobočky 

2.1 velmi snadná, jiţ z dálky upoutá pobočka pozornost zákazníka, logo je 

vhodně umístěno a dobře viditelné 2 

 

2.2 pobočka upoutá zákazníkovu pozornost aţ poté co je v její neprostřední 

blízkosti, logo je špatně viditelné 1 

 

2.3 obtíţná, pobočka neupoutá zákazníkovu pozornost, logo není umístěno 0 

   

3. Výloha 

3.1 výloha je přehledná, letáky jsou za sebou řazeny podle destinací nebo podle 

termínů 2 

 

3.2 výloha je méně přehledná, letáky nejsou řazeny podle ţádného systému 1 

 

3.3 cestovní kancelář nemá výlohu 0 

   4. Aktualizace výlohy 4.1 ve výloze se nenacházela ţádná neaktuální nabídka 2 

 

4.2 ve výloze se nacházely neaktuální nabídky 1 

 

4.3 cestovní kancelář nemá výlohu 0 

C. Interiér 
  1. Atmosféra 1.1 pobočka je útulná, uklizená, panuje zde přátelská atmosféra 2 

 

1.2 pobočka je útulná, ale neuklizená 1 

 

1.3 pobočka je neosobní, neuklizená 0 

   2. Dekorace 2.1 tematické dekorace v přijatelné míře 2 

 

2.2 nesouvisející dekorace nebo tematické dekorace v přehnané míře 1 

 

2.3 ţádné dekorace 0 

   3. Osvětlení 3.1 velmi vyhovující 2 

 

3.2 spíše vyhovující 1 

 

3.3 nevyhovující 0 
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4. Prostor 

4.1 pobočka je dostatečně velká, nábytek a vybavení je vhodně rozmístěno, 

zákazníci mají dostatek míst k sezení 2 

 

4.2 pobočka je dostatečně velká, nábytek a vybavení je vhodně rozmístěno, 

zákazníci však nemají dostatek míst k sezení  1 

 

4.3 velmi malý prostor, nábytek a vybavení je nevhodně rozmístěno, zákazníci 

nemají dostatek míst k sezení 0 

   5. Hudba 5.1 jemná dekorativní hudba 2 

 

5.2 ţádná hudba 1 

 

5.3 hlasitá, nepříjemná hudba, která brání konverzaci zákazníka s pracovníkem 

CK 0 

   6. Katalogy 6.1 na viditelném místě, přehledně uspořádané a volně dostupné 2 

 

6.2 na viditelném místě, ale nepřehledně uspořádané a volně dostupné nebo na 

viditelném místě, přehledně uspořádané ale k dostání pouze při předání 

pracovníky CK 1 

 

6.3 špatně viditelné, nepřehledně uspořádané a k dostání pouze při předání 

pracovníky CK 0 

D. Personál 
  1. Oděv personálu 1.1 personál má uniformu (např. firemní tričko) a je označen vizitkou se jménem 2 

 

1.2 personál má uniformu, ale není označen vizitkou se jménem, nebo personál 

není oblečen do firemního oděvu a je označen vizitkou se jménem 1 

 

1.3 personál nemá uniformu ani vizitku se jménem 0 

   2. Pozdrav 2.1 personál zdraví jako první, přátelsky a hlasitě 2 

 

2.2 personál zdraví jako druhý, neutrálně 1 

 

2.3 bez pozdravu 0 
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3. Profesionalita 

3.1 personál je zdvořilý, ochotný, zajímá se o zákazníka, táţe se, jak můţe 

pomoci 2 

 

3.2 personál se chová slušně a ochotně, avšak konverzace probíhá aţ po vznesení 

dotazu zákazníka 1 

 

3.3 personál je neochotný, o zákazníka se nezajímá, na dotazy reaguje 

nezdvořile, otráveně 0 

   4. Doba čekání na obsluhu 4.1 ihned po příchodu, tj. do 1 min 2 

 

4.2 delší čekání, tj. do 5 min 1 

 

4.3 dlouhé čekání, tj. nad 5 min 0 

   

5. Úroveň obsluhy 

5.1 po celou dobu se zákazníkovi věnoval jeden pracovník, nikdo z kolegů jej 

nerušil ani on nerušil ostatní 2 

 

5.2 po celou dobu se zákazníkovi věnoval jeden pracovník, avšak byl vyrušován 

kolegy nebo se sám obracel s otázkami na ostatní kolegy 1 

 

5.3 u zákazníka se střídalo několik pracovníků nebo se jeden pracovník věnoval 

více zákazníkům najednou 0 

E. Odbornost personálu 
  

1. Znalost nabídky a podmínek společnosti 

1.1 výborná, pracovník nemusel hledat informace v prospektech či se dotazovat 

kolegů 2 

 

1.2 dobrá, pracovník občas nahlédl do prospektů či se dotazoval kolegů 1 

 

1.3 nedostačující, pracovník byl nucen nahlíţet do prospektů a dotazovat se 

kolegů 0 

   2. Schopnost poradit, doporučit 2.1 výborná, pracovník velmi ochotně poradil a doporučil několik zájezdů 2 

 

2.2 dobrá, pracovník ochotně poradil a doporučil pouze jeden zájezd 1 

 

2.3 špatná, pracovník nebyl schopen poradit ani doporučit zájezd 0 
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3. Schopnost reagovat na specifický 

poţadavek 3.1 výborná, pracovníka dotaz nezaskočil a ihned navrhl řešení 2 

 

3.2 dobrá, pracovníka dotaz zaskočil, ale byl schopen navrhnout řešení 1 

 

3.3 špatná, pracovník nebyl schopen zodpovědět dotaz 0 

   4. Orientace ve firemním softwaru 4.1 výborná, pracovník se orientoval velmi dobře a rychle 2 

 

4.2 dobrá, pracovník se orientoval dobře, ale pomalu 1 

 

4.3 nedostačující, pracovník se orientoval velmi špatně a pomalu 0 

F. Doprovodné sluţby 
  1. Katalog 1.1 ano 1 

 

1.2 ne 0 

   2. Vizitka 2.1 ano 1 

 

2.2 ne 0 

   3. Dárkový předmět (propiska,…) 3.1 ano 1 

 

3.2 ne 0 

   4. úsměv 4.1 ano 1 

 

4.2 ne 0 
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Mystery Mailing - CK Maxner, s. r. o. 

Dotaz Odpověď 

2. 3. 2012 15:30 5. 3. 2012 09:11 

Dobrý den, 

 

zvaţuji jet s vaší cestovní kanceláří 

v srpnu do Chorvatska. Mám dotaz ohledně 

ubytování, není mi jasný rozdíl mezi studiem 

a apartmánem, můţete mi to prosím 

vysvětlit? 

 

Děkuji předem za odpověď. 

 

S pozdravem 

 

Dobrý den, 

 

ubytování ve studiu: jedná se o jednu 

místnost , kde jsou postele,  

minikuchyňka a soc. zařízení, sprcha. 

 

ubytování v apartmánu: jedná se o místnost, 

kde jsou postele, a druhá  

místnost, kde se nachází kuchyňka, soc. 

zařízení, sprcha. 

 

S pozdravem 

 

CK MAXNER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Mystery Mailing – E-mail                 Příloha č. 5/2 

Mystery Mailing – Vítkovice Tours, s. r. o. 

Dotaz Odpověď 

3. 3. 2012 11:30 8. 3. 2012 14:23 

Dobrý den, 

 

ráda bych s vaší CK jela na letní 

dovolenou. Zajímalo by mě, zda s sebou 

můţu vzít psa, konkrétně na tento zájezd 

s vlastní dopravou http://www.ckvt.cz/vila-

niko-gradac/. 

 

Děkuji předem za odpověď. 

 

S pozdravem 

 

Dobrý den, 

 

Tuto informaci si zjisti přímo u majitele vily. 

 

Ihned jak budu mít odpověď Vám dám vědět. 

 

Přejí krásný den 

 

S pozdravem a přáním příjemného dne 

  

  

  

Jana Nováková 

referent prodeje  

  

CK Vítkovice Tours, s. r. o. 

Jurečkova 12 

702 00 Ostrava 1 

tel.: 596 115 552 

fax: 596 121 202 

e-mail: jana.novakova@ckvt.cz 
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Mystery Mailing – Duha Tour, s. r. o. 

Dotaz Odpověď 

2. 3. 2012 16:30 2. 3. 2012 16:50 

Dobrý den, 

 

ráda bych s přáteli jela s vaší CK na letní 

dovolenou do Chorvatska. Chtěla bych vědět, 

zda mi můţete zaručit konkrétní místa 

v autobusu a zda je v autobusu moţnost 

zakoupení občerstvení. 

 

Děkuji předem za odpověď. 

 

Dobrý den, v autobuse si můţete zakoupit 

místenku na konkrétní místo za  

300,- Kč /oba směry / osoba. V autobuse při 

přestávkách je moţno  

zakoupit nealkoholické nápoje, káva, čaj. 

 S pozdravem 

 

DUHA TOUR s.r.o. 

Nováková Jana 
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Mystery Mailing – CK Juhász, a. s. 

Dotaz Odpověď 

2. 3. 2012 16:30 2. 3. 2012 17:29 

Dobrý den, 

 

mám v plánu jet s vaší CK na letní 

dovolenou do Bulharska – Slunečné pobřeţí 

do Aparthotelu Sunny Victory***. Zajímalo 

by mě, jestli je v blízkosti půjčovna aut, 

skútrů. A jak se pohybují ceny za půjčení? 

 

Děkuji předem za odpověď. 

 

S pozdravem 

 

Dobrý den, 

 

půjčoven aut je na Slunečném pobřeţí 

několik. Jsou dobře značeny a nejvíce jich 

najdete v okolí promenády - tedy nedaleko 

hotelu Sunny Victory. 

Označeny jsou většinou anglicky: 

RENT A CAR (PŮJČOVNA AUT). 

 

Přehled cen si můţete projít sama na 

webu - ceny jsou uvedeny dokonce v CZK. 

Cena se odvíjí od typu auta a počtu dní. 

 

http://www.rentalcars.com/CityLandi

ngPage.do 

 

http://www.rentacarbulgaria.com/en/r

ental_cars_in_sunny_beach/index.html 

http://rentacarsunny.com/ 

  

S pozdravem Jana Nováková 

 

Cestovní kancelář JUHÁSZ a.s. 

Masarykova 1323, Orlová - Lutyně, 73514 

tel.: +420 777 790 905 | fax: +420 596 

514 546 

 

  

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2050513017&to=http%3a%2f%2fwww%2erentalcars%2ecom%2fCityLandingPage%2edo
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2050513017&to=http%3a%2f%2fwww%2erentalcars%2ecom%2fCityLandingPage%2edo
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2050513017&to=http%3a%2f%2fwww%2erentacarbulgaria%2ecom%2fen%2frental%5fcars%5fin%5fsunny%5fbeach%2findex%2ehtml
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2050513017&to=http%3a%2f%2fwww%2erentacarbulgaria%2ecom%2fen%2frental%5fcars%5fin%5fsunny%5fbeach%2findex%2ehtml
http://email.seznam.cz/redir?hashId=2050513017&to=http%3a%2f%2frentacarsunny%2ecom%2f


 

Mystery Mailing – E-mail                 Příloha č. 5/5 

Mystery Mailing – DCK Rekrea, s. r. o. 

Dotaz Odpověď 

3. 3. 2012 11:00 3. 3. 2012 11:10 

Dobrý den, 

 

ráda bych jela do Řecka autobusem, 

nabízíte zájezd s touto dopravou? Je nutností 

pas? 

 

Děkuji předem za odpověď. 

 

S pozdravem 

 

Dobrý den, 

nabízíme zájezdy do Řecka autobusem a 

máme širokou nabíku. Do Řecka je 

zapotřebí cestovní pas, pokud cestujete 

autobusem. 

 

Za DCK REKREA OSTRAVA s.r.o. s 

pozdravem 

 

Jana Nováková 

 

DCK Rekrea Ostrava s.r.o. 

Nádraţní 40, 702 00  Ostrava 1 

Tel.: 00 420 596 115 909 

Fax: 00 420 596 112 301 

www.rekrea.info 

 

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku a 

získejte zajímavé tipy na dovolenou! 

http://www.facebook.com/pages/Rekrea/1407

77698330 

 

 

  

http://email.seznam.cz/redir?hashId=560991875&to=http%3a%2f%2fwww%2erekrea%2einfo
http://email.seznam.cz/redir?hashId=560991875&to=http%3a%2f%2fwww%2efacebook%2ecom%2fpages%2fRekrea%2f140777698330
http://email.seznam.cz/redir?hashId=560991875&to=http%3a%2f%2fwww%2efacebook%2ecom%2fpages%2fRekrea%2f140777698330


 

Mystery Mailing – E-mail                 Příloha č. 5/6 

Mystery Mailing – Cherry Tour, s. r. o. 

Dotaz Odpověď 

2. 3. 2012 16:30 2. 3. 2012 17:14 

Dobrý den, 

 

ráda bych s přáteli jela s vaší CK na letní 

dovolenou do Chorvatska. Chtěla bych 

vědět, zda mi můţete zaručit konkrétní 

místa v autobusu a zda je v autobusu 

moţnost zakoupení občerstvení. 

 

Děkuji předem za odpověď. 

 

S pozdravem 

Dobrý den paní Cudráková, 

Stoprocentně se nedá zaručit nic. Jelikoţ nám 

autobusovou dopravu realizují přepravní 

společnosti a my jim to poţadavku uvedeme. 

Přesto záleţí zasedací pořádek na nich. Pak ještě 

některé přepravní společnosti berou platbu za fix 

sedadlo a to bývá cca 50-100 Kč na osobu. Dle 

toho kam chcete jet, vyţádá se dopravce, zda za 

příplatek nám to bude garantovat. Občerstvení 

přepravní společnosti mívají (ne všechny).Obvykle 

bývá v podobě kávy nebo nealko nápoje. Nevím 

jaké máte konkrétně namysli.  

 

S pozdravem / Sa poštovanjom / Kind regards 

 

Jana Nováková 

asistentka prodeje 

 

GSM1: +420 725 120 440 

TEL./FAX: +420 596 924 531 

limberkova@cherry-tour.cz 

  

CHERRY TOUR s.r.o. 

cestovní kancelář / turistička agencija / tourist agency 

28. října 209/433 

CZ – 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

IC: 28634845, DIC: CZ28634845 

 

www.cherry-tour.cz, www.karavanyvchorvatsku.cz, 

www.apartmanyvchorvatsku.cz, www.na-lyze.cz, 

www.ostrovzajezdu.cz 

  



 

Mystery Mailing – E-mail                 Příloha č. 5/7 

Mystery Mailing - CK BOŠ, s. r. o. 

Dotaz Odpověď 

2. 3. 2012 16:30 5. 3. 2012 14:09 

Dobrý den, 

 

zvaţuji je s vaší cestovní kanceláří 

v srpnu do Chorvatska. Zajímalo by mě, zda 

si mohu objednat nějaký výlet předem a 

zaplatit v Kč. 

 

Děkuji předem za odpověď. 

 

S pozdravem 

 

Dobrý den pane Cudrák, 

fakultativní výlety se hradí na místě přímo paní 

delegátce v eurech nebo kunách. 

Cena výletu se odvíjí od počtu osob, které se 

výletu zúčastní a také se můţe stát, ţe některý 

z výletů se pro malou účast konat nebude. 

Právě proto se platba řeší aţ v místě pobytu. 

   

S pozdravem 

Nováková Jana 

CK BOŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Mystery Mailing – E-mail                 Příloha č. 5/8 

Mystery Mailing – Relax Adriatic, s. r. o. 

Dotaz Odpověď 

2. 3. 2012 17:30 2. 3. 2012 17:36 

Dobrý den, 

 

zaujal mě tento zájezd 

http://www.relaxadriatic.cz/ponudba/131/bu

ngalov_flora-krk-chorvatsko/ . Ráda bych 

věděla, zda s sebou mohu vzít psa. Dále by 

mě zajímalo, zda poskytuje slevu za včasný 

nákup, pokud ano, dokdy? 

 

Děkuji předem za odpověď. 

 

S pozdravem 

 

Dobrý den paní Cudráková, 

 

V katalogu nemáme uvedeno, ţe je zde moţný 

pobyt pejska. Můţeme to však 

ještě ověřit, zda by neudělali výjimku. Co se 

týče first minute slev, tak na 

tuto ubytovací kapacitu se jiţ ţádné slevy 

nevztahují.  

 

Přeji hezký den. 

 

S pozdravem, 

Jana Nováková 

VÁŠ SPECIALISTA NA JADRAN 

 

RELAX ADRIATIC, s.r.o. 

Cestovní kancelář 

Nádraţní 20,  

702 00 Ostrava 

Czech Republic 

Tel.: +420 596 111 954 

Fax: +420 596 111 955 

GSM: +420 604 227 794 

www.relaxadriatic.cz 

ostrava@relaxadriatic.cz 

 

 



 

Bodové hodnocení Mystery Shoppingu            Příloha č. 6/1 
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Dostupnost pobočky                 

Dostupnost MHD 2 1 2 2 2 2 1 1 

Parkoviště 2 2 0 2 0 0 1 0 

Volné parkovací místo 1 1 0 1 0 0 1 0 

Označení směrovkami 0 0 0 1 0 1 0 0 

Celkem (max. 6 bodů) 5 4 2 6 2 3 3 1 

Celkem v % 83,33 66,67 33,33 100,00 33,33 50,00 50,00 16,67 

Exteriér                 

Budova 1 1 1 2 1 1 2 1 

Snadnost identifikace 

pobočky 1 2 2 0 2 1 2 1 

Výloha 1 1 1 0 1 0 2 2 

Aktualizace výlohy 2 2 2 0 2 0 2 2 

Celkem (max. 8 bodů) 5 6 6 2 6 2 8 6 

Celkem v % 62,50 75,00 75,00 25,00 75,00 25,00 100,00 75,00 

Interiér                 

Atmosféra 2 2 0 0 0 0 2 1 

Dekorace 2 2 0 0 0 2 2 2 



 

Bodové hodnocení Mystery Shoppingu            Příloha č. 6/2 

Kritérium/Cestovní kancelář C
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Osvětlení 0 2 2 2 1 2 2 1 

Prostor 1 2 1 1 2 0 2 1 

Hudba 2 2 1 0 1 1 2 0 

Katalogy 2 2 2 2 1 0 2 2 

Celkem (max. 12 bodů) 9 12 6 5 5 5 12 7 

Celkem v % 75,00 100,00 50,00 41,67 41,67 41,67 100,00 58,33 

Personál                 

Oděv personálu 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pozdrav 1 1 2 1 1 1 2 2 

Profesionalita 1 1 1 1 2 1 2 2 

Doba čekání na obsluhu 2 1 2 2 2 2 2 2 

Úroveň obsluhy 2 2 2 2 0 0 2 2 

Celkem (max. 10 bodů) 6 6 7 6 5 4 8 8 

Celkem v % 60,00 60,00 70,00 60,00 50,00 40,00 80,00 80,00 

Odbornost personálu                 

Znalost nabídky a podmínek 2 1 2 2 1 2 2 1 

Doporučení zájezdu 0 2 2 2 2 2 2 1 

Specifický poţadavek 1 2 2 2 0 2 1 2 



 

Bodové hodnocení Mystery Shoppingu            Příloha č. 6/3 

Kritérium/Cestovní kancelář C
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Firemní software 2 2 2 2 2 2 2 2 

Celkem (max. 8 bodů) 5 7 8 8 5 8 7 6 

Celkem v % 62,50 87,50 100,00 100,00 62,50 100,00 87,50 75,00 

Doprovodné sluţby                 

Katalog 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizitka 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dárkový předmět  0 0 0 0 0 0 0 0 

Úsměv 0 1 1 1 0 0 1 1 

Celkem (max. 4 bodů) 1 2 2 2 1 1 3 2 

Celkem v % 25,00 50,00 50,00 50,00 25,00 25,00 75,00 50,00 

  
        CELKEM (max. 48 bodů) 31 37 31 29 24 23 41 31 

CELKEM V % 64,58 77,08 64,58 60,42 50,00 47,92 85,42 64,58 

 

  



 

Bodové hodnocení Mystery Mailingu            Příloha č. 7/1 

Kritérium/Cestovní kancelář C
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A. E-MAIL                 

Rychlost odpovědi 2 1 4 3 5 3 2 5 

Oslovení zákazníka 0 0 0 0 0 1 1 1 

Základy obchodní korespondence 1 0 1 2 1 1 1 2 

Spokojenost s odpovědí 3 0 3 4 3 3 4 4 

Aktivní nabídnutí zájezdu 0 0 0 0 0 0 0 0 

"Podpis" pracovníka 0 1 1 1 1 1 1 1 

Kontakt 0 1 0 1 1 1 0 1 

Celkem (max. 16 bodů) 6 3 9 11 11 10 9 14 

Celkem v % 37,50 18,75 56,25 68,75 68,75 62,50 56,25 87,50 

B. WEBOVÉ STRÁNKY             

Funkčnost webových stránek 1 2 2 2 1 2 2 2 

Vzhled webových stránek 2 2 1 2 2 2 1 1 

Přehlednost webových stránek 1 2 2 1 2 1 1 0 

Výběr fotografií na webových stránkách 1 2 2 2 2 2 2 1 

Vyhledávač zájezdů 1 2 0 0 1 0 0 1 

Fulltext vyhledávač 1 0 1 0 1 0 1 0 

On-line katalog 1 1 1 1 1 1 1 1 

Představení společnosti 0 0 1 0 1 1 1 1 

Reference klientů 0 0 0 1 1 1 1 0 

Profil na Facebooku 0 0 1 0 1 0 1 1 



 

Bodové hodnocení Mystery Mailingu            Příloha č. 7/2 

Kritérium/Cestovní kancelář C
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Celkem (max. 15 bodů) 8 11 11 9 13 10 11 8 

Celkem v % 53,33 73,33 73,33 60,00 86,67 66,67 73,33 53,33 

CELKEM (max. 31 bodů) 14 14 20 20 24 20 20 22 

CELKEM V % 45,16 45,16 64,52 64,52 77,42 64,52 64,52 70,97 

 



 

Vzhled webových stránek jednotlivých CK              Příloha č. 8/1 

CK Maxner, s. r. o. 

 

 

Vítkovice Tours, s. r. o. 

 

 



 

Vzhled webových stránek jednotlivých CK              Příloha č. 8/2 

Duha Tour, s.r. o. 

 

 

CK Juhász, a. s. 

 

 

 



 

Vzhled webových stránek jednotlivých CK              Příloha č. 8/3 

DCK Rekrea Ostrava, s. r. o. 

 

 

Cherry Tour, s. r. o. 

 

 



 

Vzhled webových stránek jednotlivých CK              Příloha č. 8/4 

 

CK BOŠ, s. r. o. 

 

 

Relax Adriatic, s. r. o. 

 



 

Hodnocení katalogů jednotlivých CK             Příloha č. 9 

Kritérium/Cestovní 

kancelář C
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Formát A4 A4 A4 A4 A4 A5 A4 A4 

Materiál voskovaný voskovaný voskovaný voskovaný voskovaný voskovaný voskovaný voskovaný 

Počet stran 15 212 19 146 32 33 39 257 

Barevnost barevný barevný barevný barevný barevný barevný barevný barevný 

Úvodní strana                 

Výběr fotografie 2 5 3 5 3 3 2 5 

Výběr barev 4 3 5 5 5 5 3 2 

Přitáhnutí pozornosti 2 3 5 5 2 2 2 3 

Obsah                 

Základní informace 3 5 5 5 4 4 1 5 

Rozdělení destinací 2 5 5 5 5 5 5 5 

Popis lokalit, ubytování 5 5 4 5 5 4 5 2 

Fotografie 5 5 3 3 5 4 5 5 

Ceník 

u jednotlivých 

zájezdů 

u jednotlivých 

zájezdů 

u jednotlivých 

zájezdů 

u jednotlivých 

zájezdů 

u jednotlivých 

zájezdů 

u jednotlivých 

zájezdů 

u 

jednotlivých 

zájezdů 

u jednotlivých 

zájezdů 

Srozumitelnost ceníku 5 4 5 5 4 5 5 5 



 

Úvodní strany katalogů jednotlivých cestovních kanceláří          Příloha č. 10/1 

CK Maxner, s. r. o. 

 

Vítkovice Tours, s. r. o. 

 

CK Duha Tour, s. r. o. 

 



 

Úvodní strany katalogů jednotlivých cestovních kanceláří          Příloha č. 10/2 

CK Juhász, a. s. 

 

CK Rekrea Ostrava, s. r. o. 

 

CK Cherry Tour, s. r. o. 

 

 

 



 

Úvodní strany katalogů jednotlivých cestovních kanceláří          Příloha č. 10/3 

CK BOŠ, s. r. o. 

 

Relax Adriatic, s. r. o. 

 

 

 

 

 


