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1 Úvod  

1.1 Úvod 

Předkládaná bakalářská práce věnuje pozornost změnám v neziskovém sektoru 

a uplatnění marketingu v oblasti archeologických brownfieldů na Uherskohradišťsku 

a Staroměstsku. Území našeho státu prošlo v minulosti poměrně komplikovaným vývo-

jem, který se odrazil na aktuální podobě našich městských sídel. Politické, ekonomické 

a sociální změny se projevily ve formě určitých modifikací urbánních struktur. 

V období po roce 1989, po návratu demokracie, prošla ekonomika našeho státu neleh-

kým transformačním obdobím – mnohé hospodářské aktivity nebyly nadále konkuren-

ceschopné a byly tedy zredukovány či úplně zrušeny. V důsledku toho klesla zaměstna-

nost v průmyslovém sektoru, zatímco v sektoru služeb začala zaměstnanost růst. Změny 

urbánních struktur se projevovaly vznikem nedostatečně využívaných areálů, chátrají-

cích budov a dalších objektů tzv. brownfields. 

Neziskový sektor v České republice doposud nemá takovou pozici, jakou můžeme 

pozorovat v ostatních vyspělých zemích světa. Sponzoring a dobrovolné služby jsou 

v České republice v samotném začátku. V neziskovém sektoru nepatří marketing mezi 

tradiční činnosti. Až vlivem rostoucí konkurence a důsledkem změn v oblasti financo-

vání neziskových organizací se neziskový sektor začal o marketing zajímat více. Proto 

je stále větší nutností pro tyto organizace mít propracovaný strategický marketingový 

plán. Neziskové organizace se potýkají s nedostatkem zdrojů na svoji činnost 

a nemohou tak plně rozvinout své aktivity a naplnit své cíle.  

V teoretické části jsem se mimo jiné zaměřila na využitelnost marketingových ná-

strojů pro zvýšení návštěvnosti a zlepšení propagace vybrané neziskové organizace, 

Památníku Velké Moravy. Činnosti neziskových organizací, jež se soustřeďují na oblast 

kulturního vyžití a kladou důraz na zachování tradičních kulturních hodnot, zároveň 

upozorňují na vývojové změny života a na možnosti dalšího rozvoje kulturního či spo-

lečenského života. Práce se dále dotýká problematiky kulturně zanedbaných urbánních 

ploch, které nesou nebezpečí zvýšeného výskytu kriminality v dané oblasti. Z následně 

uvedených pěti archeologických území, dvě plochy brownfields (Uherské Hradiště – 
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Sady „Špitálky“, Staré Město – „Špitálky“) nesou hrozbu výskytu kriminality, protože 

se nacházejí na odlehlých a méně přístupných místech, vzdálených od centra dění. 

Praktická část se zaměřuje na zjištění názorů na nabídku a kvalitu poskytovaných 

služeb v Památníku Velké Moravy a ve Slovanském hradišti Mikulčice. Na závěr hod-

notí jejich fungování dnes a možnosti do budoucna. Při zpracování bakalářské práce 

využiji obecné metody vědecké práce: sběr a analýza související odborné literatury, 

srovnání praktických zkušeností a teoretických znalostí, analýza vnitřního prostředí ne-

ziskové organizace, analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, dotazníko-

vého výzkumného šetření, syntézy, komparace a dedukce.  

Motivací k tvorbě této práce bylo jednak studium oboru Ekonomika cestovního ru-

chu a také zájem o kulturu, zachování tradičních kulturních hodnot a z ekonomického 

hlediska zájem o způsoby komunikace neziskové organizace s veřejností a samotná 

problematika brownfields. O významu a důležitosti kultury a kulturních hodnot bylo již 

napsáno nespočet etnografických, odborných článků a literatury. Díky Evropské Unii, 

mezinárodním úmluvám UNESCO a díky programům Vlády České republiky se daří 

tyto hodnoty uchovávat pro budoucí generace a zároveň podporovat rozvoj kultury for-

mou legislativní a finanční. 
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2 Metodika zpracování a cíl práce 

2.1 Metodika zpracování 

První a klíčovou činností při psaní odborného textu je shromáždění nejrůznějších 

zdrojů k vybrané problematice a následné studium odborné literatury. Tvorbě student-

ské kvalifikační práce předchází sběr informací o konkrétním problému a tvorba zásoby 

primárních informací a také tzv. verbalizace myšlenek, která vychází z odborných zna-

lostí, zkušeností a dovedností každého jedince. Následuje rozplánování jednotlivých 

myšlenek, kroků a činností nutných k naplnění představ a vytyčených cílů. Povaha zís-

kaných údajů hraje důležitou roli při úvahách, jak s těmito daty dále naložíme, tzn. ja-

kým statistickým či interpretačním metodám je podrobíme. Typy metod se budou odli-

šovat podle charakteru sledovaného jevu a formulace zkoumaného problému. Poznatky 

z literárních zdrojů by měly být doplněny potřebnou základní analýzou, a to sekundár-

ním výzkumem a na něj navazujícím primárním výzkumem.  

Cílem analýzy je poznat jednotlivé prvky systému, jejich vzájemné vazby a poznat 

zákonitosti fungování systému. S analýzou se vzájemně doplňuje a prolíná syntéza, pro-

střednictvím které sledujeme vzájemné podstatné souvislosti mezi jednotlivými složka-

mi jevu dle zvolených kritérií, a tak lépe poznáváme jev jako celek. Pod pojmem synté-

za si tedy představíme odhalování zákonitostí fungování sledovaných jevů 

a myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek. 

V praktické části budou použity především techniky sběru dat, konkrétně formou 

dotazování. Osobní a telefonické dotazování bude využito při sběru potřebných údajů 

od pracovníků Slováckého muzea v Uherském Hradišti a pracovníků Slovanského hra-

diště Mikulčice. Ve standardizované podobě bude aplikován dotazník, jehož jednotlivé 

otázky budou vycházet z předešlého osobního a telefonického dotazování. Dále bude 

využita základní metoda hodnocení tzv. srovnání ke zjištění shodných či rozdílných 

stránek dvou neziskových organizací (Památník Velké Moravy, Slovanské hradiště Mi-

kulčice). V závěrečné fázi bude realizována metoda komparativní umožňující zdůvod-

nění vlastního stanoviska vzhledem k řešené problematice. Konkrétní doporučení po-
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mocí teoretických a zjištěných empirických východisek pak budou formulována meto-

dou deduktivní. 

Při zpracování bakalářské práce budou využity především metody:  

 Analýza a syntéza získaných poznatků,  

 metoda popisná, která bude využita při charakteristice neziskových organizací 

a jednotlivých archeologických lokalit,  

 průzkum v terénu a osobní spolupráce s pracovníky Památníku Velké Moravy, 

Slovanského hradiště v Mikulčicích a Slováckého muzea,  

 analýza možností využívání marketingu při propagaci neziskových organizací 

v cestovním ruchu,  

 metoda komparace a dedukce. 

2.2 Cíl práce 

Práce si klade za cíl srovnání kvality nabízených služeb vybraných Národních kul-

turních památek z pohledu návštěvníka a zjištění jeho míry spokojenosti s nimi formou 

kvalitativního výzkumu. Návrh jednotlivých doporučení pro zvýšení turistické návštěv-

nosti zvolených archeologických brownfields. 
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3 Teoretická východiska 

V čem spočívá podstata marketingu 

Marketing, jako jedna z mnoha oblastí podnikání je založen na vztazích se zákaz-

níky. Základ moderního marketingového myšlení představuje vytváření hodnot pro zá-

kazníka a zároveň uspokojování jeho potřeb a přání. Nejjednodušší definice marketingu 

zní: „Marketing je uspokojení potřeb zákazníka na straně jedné a tvorba zisku na straně 

druhé. Cílem marketingu je vyhledávat nové zákazníky příslibem získání výjimečné hod-

noty a udržet si stávající zákazníky uspokojením jejich potřeb, a současně vytvářet 

zisk.“ (KOTLER, 2009, s. 29)  

Správná marketingová filozofie je rozhodující pro každou organizaci, ať už velkou 

či malou, ziskovou nebo neziskovou a optimálně spojuje zájmy podnikatelů 

a zákazníků, ale také nutí firmy své cíle a prostředky stanovovat dle současného 

a očekávaného chování konkurence. „Marketing v nejširším slova smyslu je takovou 

koncepcí řízení firmy, která vede k dosažení firemních cílů prostřednictvím poznání, 

uspokojování, stimulování a ovlivňování potřeb a požadavků cílových trhů a zákazníků, 

a to v účinnější míře, než tak činí konkurence.“ (VYSEKALOVÁ, 2006, s. 25)  

Co si lze představit pod samotným pojmem „marketing“? 

Marketing je založen na koncepci lidských potřeb, které definujeme jako pocit ne-

dostatku. Máme na mysli nejen potřeby fyzické, ale i sociální potřeby, citové potřeby 

a individuální potřeby, které jsou přirozenou součástí lidských bytostí. Firmy v dnešní 

době vyvíjejí značné úsilí, aby těmto potřebám, touhám, přáním a poptávce zákazníků 

porozuměly. Zkoumají, co mají jejich zákazníci rádi a co ne, a pozorují je, jak výrobky 

používají včetně těch konkurenčních. Své prodejce pečlivě školí, aby prodejci bedlivě 

vnímali neuspokojené potřeby zákazníků a přitom se snažili najít řešení jejich problé-

mů. 

Své potřeby, touhy a přání lidé uspokojují prostřednictvím produktů. Pod pojmem 

produkt si můžeme představit jakýkoliv statek, který je nabídnut na trhu, aby tyto tou-

hy, přání a potřeby uspokojil. Nemáme na mysli pouze fyzické předměty, neboť pro-
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dukty zahrnují i služby. Službami rozumíme aktivity a užitky nabízené k prodeji, mající 

nehmotnou povahu a bez možnosti převodu vlastnického práva k nim. Jsou uskutečňo-

vány díky realizaci určitých činností a užitků, jejichž prostřednictvím příjemce nebo 

nabyvatel získává určitou výhodu. [4] 

Úspěšné firmy usilují o spokojenost svých zákazníků
1
, protože pak zákazníci opa-

kovaně nakupují, a navíc svou dobrou zkušenost s produktem sdělují dál. Tyto firmy 

jsou úspěšné či prozíravé také proto, že zákazníkům přislíbí pouze to, co mohou splnit, 

a posléze splní víc, než původně slíbily, což zákazníka příjemně překvapí. Skuteční 

a potencionální kupující výrobků nebo služeb se pohybují v určitém prostoru zvaném 

trh. Kupující navzájem sdílejí své potřeby či přání, které mohou být uspokojeny pro-

střednictvím směny
2
. Z předešlého textu vyplývá, že nejen národní ekonomika, ale celá 

světová ekonomika představuje soubor vzájemně se ovlivňujících trhů, jež jsou propo-

jeny procesy směnného charakteru.  

Dosáhnout co nejrychleji zisku“, takový byl dříve hlavní cíl marketingových roz-

hodnutí. Firmy si časem začaly uvědomovat nezbytnost uspokojování potřeb a přání 

zákazníka i z dlouhodobého hlediska, a tak vznikla marketingová koncepce. Aby fir-

my dosáhly na cílovém trhu směny, využívají různých aktivit, které chápeme jako mar-

ketingové řízení. Při těchto marketingových aktivitách využívají některou z pěti kon-

cepcí marketingového řízení: výrobní, výrobkovou, prodejní, marketingovou 

a společenský marketing. [4] 

Marketingová koncepce 

Jádrem marketingové koncepce je pružná orientace na trh, s cílem dosáhnout co 

nejpříznivějších ekonomických efektů poskytováním hodnot cílovým skupinám zákaz-

níků. Aby byla cesta k naplnění cílů (ekonomických, sociálních, rozvojových) firmy 

úspěšná, je nutné splnit pět podmínek: trh je třeba neustále zkoumat či analyzovat, při-

                                                 
1
 Spokojenost zákazníka vyjadřuje míru naplnění očekávání zákazníka, která je spojena s vnímáním 

a celkovým hodnocením zakoupeného produktu zákazníkem.  

2
 Směna neboli akt výměny mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující získává požadovaný produkt 

v případě, že za něj něco nabídne. 
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způsobovat se mu v souladu se zjištěnými skutečnostmi a cíli firmy, zároveň jej uspoko-

jovat a následně podněcovat či vhodně ovlivňovat. 

Hlavní firemní cíle jsou základem pro koncepci celkového dlouhodobého strate-

gického firemního plánu, který bývá formulován na 5 – 20 let podle oboru nebo záměrů 

dané firmy. [12],[11] 

Výrobní koncepce 

Spotřebitelé upřednostňují levné a široce dostupné výrobky, přičemž hlavním cí-

lem řízení je efektivní výroba a distribuce. Firmy využívající tuto koncepci jsou bohužel 

vystaveny riziku přílišné orientace na výrobu a distribuci. Ve snaze prodávat za nízkou 

cenu může firma ztratit ze zřetele požadavky svých zákazníků. Výrobní koncepce je 

úspěšná v následujících situacích: 

a) poptávka (po určitém výrobku/službě) převyšuje nabídku, tudíž manažeři hledají 

možnosti, jak zvýšit výrobu, 

b) výrobní náklady jsou příliš vysoké, aby bylo možné tyto náklady snížit, je třeba 

zvýšit produktivitu práce. 

Výrobková koncepce 

Zákazníci dávají přednost vysoce kvalitním výrobkům, zajímavým, moderním 

a také provozně spolehlivým. Výrobky jsou ze strany firem neustále inovovány a jejich 

vlastnosti a parametry zlepšovány. Pokud nebude mít výrobek přijatelný vzhled, balení 

a nebude nabízen za přijatelnou cenu nebo dodáván do vhodných distribučních sítí,  

u zákazníků tento výrobek nevzbudí zájem. [4] 

Prodejní koncepce 

Vychází z předpokladu, že zákazníci výrobky dané firmy nekupují v dostatečném 

množství. Jejich prodej musí být patřičně rozšířen a podporován různými nástroji. Fir-

my se k této koncepci uchylují v případě nedostatečného vytížení jejich kapacit, z čehož 

plyne, že chtějí prodat to, co již vyrobily, bez ohledu na požadavky zákazníků. V tomto 

ohledu je prodejní koncepce riziková, jelikož firmy neusilují o budování dlouhodobých, 

vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, které přinášejí zisk. 
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3.1 Koncepce společenského marketingu  

Koncepce společenského marketingu je nejnovější z uvedených pěti koncepcí. 

Společenský marketing je založen na myšlence, že firma uspokojuje potřeby a přání 

zákazníka lépe než konkurence, v souladu s dlouhodobými zájmy spotřebitelů i dlouho-

dobými zájmy společnosti. Příprava marketingových strategií, při využívání této kon-

cepce, zohledňuje zájmy trojího druhu: zájem společnosti jako celku, zájem zákazníka 

uspokojit své potřeby či přání a vlastní zájem firmy. 

Společenský marketing se snaží čelit vážným problémům v oblasti životního pro-

středí (nebezpečí vyčerpání významných energetických zdrojů, neustále se zvyšující 

počet obyvatel naší planety, narůstající hospodářské problémy světa apod.), zatímco 

tradiční marketingová koncepce
3
 tyto problémy světa často opomíjí. [4] 

Marketingový proces 

Marketingový proces jako celek včetně vnějších a vnitřních faktorů působí na 

přípravu a realizaci marketingové strategie. První krok firmy spočívá v tom, že si vyme-

zí trh, který rozdělí do menších segmentů, vybere jen ty nejslibnější a zaměří se na 

uspokojení potřeb těchto zákazníků. Prioritou je vytvořit s cílovým zákazníkem pevné 

spojení přinášející zisk. Součástí marketingového procesu je včetně výběru cílového 

trhu i analýza marketingových příležitostí, sestavení marketingového mixu a realizace 

marketingové strategie. Aby firma byla schopna sestavit a následně realizovat odpoví-

dající marketingový mix, musí provést marketingové analýzy, plánovací činnosti 

a realizovat i kontrolovat marketingovou strategii. Firma tímto způsobem sleduje mar-

ketingové prostředí a přizpůsobuje se jeho subjektům i vnějším a vnitřním vlivům, které 

zde na ni působí. 

                                                 
3
 Tradiční marketingová koncepce a její definice: „Firma identifikuje a uspokojuje individuální, oka-

mžité, krátkodobé potřeby a přání zákazníků, již ale nezohledňuje dlouhodobé zájmy spotřebitelů ani 

společnosti.“ (Kotler, 2009, s. 53) 
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Jednotlivé prvky marketingového procesu 

3.2 Navazování kontaktů se zákazníky 

Úspěch firmy na současném náročném trhu závisí na orientaci, přilákání zákazníků 

od konkurence, jejich přesvědčení a udržení, usilování o to, aby jich bylo co nejvíce 

a poskytování větší hodnoty než konkurence. Je tudíž nutno provádět analýzu spotřebi-

telů a jejich chování, proto musí každá firma trh rozčlenit na homogenní segmenty 

(skupiny) a připravit celkovou marketingovou strategii (prodávat se ziskem a lépe než 

konkurence). Celý proces můžeme rozdělit na tři fáze: segmentaci trhu, targeting 

a positioning. 

Segmentace trhu 

Segmentace trhu spočívá v jeho rozčlenění na homogenní skupiny vzájemně se li-

šící potřebami, charakteristikami a chováním, na které je poté možno působit modifiko-

vaným marketingovým mixem, ale ne každá segmentace trhu je vždy účelná. [4] 

Výběr cílového trhu 

Firma po provedení segmentace trhu může oslovit jeden nebo více segmentů, jinak 

řečeno přejde na tzv. targeting, což je již zmíněný proces vyhodnocování atraktivnosti 

jednotlivých segmentů a následný výběr jedné či více skupin spotřebitelů (segmentů). 

Většina firem má určitým způsobem limitovány zdroje. Vhodným řešením je oslovení 

pouze jednoho nebo několika málo tržních segmentů či jejich částí (mikrosegmenty), 

kterým může poskytnout největší hodnotu, a to soustavně. 

Positioning  

Positioning odlišuje produkt od ostatních nabízených produktů, aby zaujal žádoucí 

pozici na trhu. Čili vymezuje produkt v myslích cílové skupiny spotřebitelů, odlišuje jej 

od výrobků konkurence a tím poskytuje na daném trhu největší strategickou výhodu pro 

daný produkt. Stanovením nižší ceny za svůj výrobek, než požaduje konkurence, anebo 

stanovením vyšší ceny za odpovídající vyšší kvalitu výrobku. [4] 
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3.3 Marketingový mix 

Po zvolení celkové marketingové strategie může firma začít plánovat jednotlivé 

složky marketingového mixu. Marketingový mix je dle Kotlerovy definice: „souborem 

taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační 

politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“ 

(KOTLER, 2009, s. 105)  

Marketingový mix lze uspořádat do čtyř skupin proměnných známých jako „čtyři 

P“ – 4P: výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a propagace nebo také ko-

munikační politika (promotion). Co vyjadřují symboly 4P, zavedené McCarthym, vy-

cházející ze zorného pole prodávajícího: 

Produkt – pojem produkt musíme chápat nejen jako výrobky, ale i návazné služby, 

které firma nabízí zákazníkům na cílovém trhu. 

Cena – jde o sumu peněz, která musí být zákazníkem vynaložena k získání výrobku. 

Distribuce – cílem je fyzická dostupnost výrobku pro cílové zákazníky a s tím spojené 

všechny potřebné aktivity vhodné pro distribuci. 

Komunikační politika – veškeré aktivity spojené s komunikací, které jsou zacíleny  

na zákazníka tak, aby se seznámil s firmou samotnou, s výrobkem a daný výrobek  

si zakoupil. [4] 

V praxi se můžeme setkat s rozšířením marketingového mixu o další P, například: 

P = people = lidské zdroje, P = partnership = partnerské vztahy. Vhodným příkladem  

je marketingový mix služeb. Tvoří jej nástroje, jejichž pomocí manažer utváří vlast-

nosti služeb nabízených zákazníkům. Aplikace původního marketingového mixu (4P) 

v organizacích poskytujících služby ukázala, že tato 4P nestačí pro účinné vytváření 

marketingových plánů. 

Především díky samotným vlastnostem služeb bylo nutné k tradičnímu marketin-

govému mixu připojit další 3P: materiální prostředí (physical evidence)- pomáhá 

zhmotnit služby, lidé (people) – ulehčují vzájemnou interakci mezi poskytovateli služeb 

a procesy (processes) – usnadňují poskytování služeb zákazníkům. [6] 

Koncepce 4P bere v úvahu pohled jen prodávajícího, nikoliv kupujícího. Dle názo-

ru amerického autora Roberta Lautenborna lze na marketingové nástroje pohlížet  
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i z hlediska spotřebitele. Z tohoto hlediska by měl marketingový mix vypadat jako kon-

cepce 4C následovně:  

Tabulka 3. 1- Srovnání koncepce 4P s koncepcí 4C. 

4P 4C 

Výrobek (product) Řešení potřeb zákazníka (customer solution)
4
 

Cena (price) Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost) 

Distribuce (place) Dostupnost řešení (convenience) 

Komunikace (promotion) Komunikace (communication) 

Zdroj: [KOTLER, 2009, str. 107] 

Zákazníci jsou v úloze těch, kteří získávají při řešení problému hodnotu 

a marketingoví odborníci se naopak vidí v pozici těch, kteří výrobky prodávají. Zákaz-

níky také zajímá cena, celkové náklady spojené se získáním výrobku, s jeho užíváním, 

případnou likvidací a chtějí výrobek/službu co nejdostupnější. Z předešlého textu plyne, 

že marketingoví odborníci by měli nejprve přemýšlet o 4C a až poté budovat koncepci 

4P. [4],[12] 

Řízení marketingových aktivit 

Zahrnuje vzájemný vztah mezi čtyřmi funkcemi marketingového řízení: analýzou, 

plánováním, implementací a kontrolou. [4] 

Marketingové cíle a strategie 

Předpokladem úspěšného marketingového řízení je stanovení cílů, kterých má být 

dosaženo obchodní a marketingovou činností podniku. Podkladem pro stanovení správ-

ných marketingových cílů je v první řadě racionální marketingová situační analýza 

a cíle firmy jako celku. Cíle musí být schváleny a formulovány tak, aby byly věcné, 

časově vymezené, realistické a vzájemně si neodporující a snadno kontrolovatelné. 

Cíle kvantitativní a kvalitativní  

U kvantitativních obchodních a marketingových cílů jsou základem ekonomické 

a finanční cíle podniku (návratnost investic, zisk, rentabilita, cash flow atd.).  

                                                 
4
 C = customer value – hodnota produktu pro zákazníka [6] 
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Například: cílový vývoj prodeje a zisku, cílový tržní podíl a pozice v konkurenci, cílový 

vývoj prodeje a zisku na výrobek. Základem kvalitativních marketingových cílů bývá 

formulace hlavního poslání podniku (kým chce podnik být v očích zákazníků). Napří-

klad: zvýšení, vytvoření, posílení či změna image firmy, zvýšení spokojenosti zákazní-

ků, zvýšení informovanosti a preferencí u zákazníků apod. [12] 

3.4 Základní marketingové strategie  

Marketingová strategie je koncepcí konkrétní firmy, která promyšleně řeší způsob 

uspokojení zákazníků v rámci vnějšího prostředí a podnikatelské sféry, a to zejména  

ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, přičemž vychází z reálných podnikových 

zdrojů a možností jejich mobilizace. 

Mezi strategická marketingová rozhodnutí patří: volba oborů a trhů nebo jejich 

částí, volba cílové pozice na trhu, rozhodnutí o vztahu produkt/trh, rozhodnutí o vztahu 

k tržním subjektům. [12] 

Konkurenční strategie 

Při volbě této strategie firma řeší, v jaké pozici bude vystupovat vůči konkurenci 

v daném odvětví a na daném trhu. Jde tedy o hledání příznivé pozice v rámci tržní sou-

těže, kdy firma vychází ze situace na trhu, z ocenění svých sil a z odhadu sil či záměrů 

konkurence.  

Tabulka 3. 2 -  Konkurenční strategie podle Portera. 

POKRYTÍ 

TRHU 

KONKURENČNÍ VÝHODA 

nižší náklady odlišnost nabídky 

I. kvartál II. kvartál 

Široké pojetí  

(více segmentů, 

celý trh) 

vůdčí postavení v nízkých 

nákladech – agresivní cenová 

strategie 

jedinečnost nabídky – 

vůdcovství v kvalitě či 

originalitě nabídky 

III. kvartál IV. kvartál 

Úzké pokrytí 

(ohnisko, nika, 

výklenek, tržní 

mezera) 

nízké náklady – strategie nízké 

ceny díky specializaci 

jedinečnost nabídky – 

specializace produktu pro dílčí 

trh 

Zdroj: [VYSEKALOVÁ, 2006, s. 56] 
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V tabulce 3. 2 vidíme čtyři možné volby či kombinace mezi pokrytím trhu 

a nabízenou konkurenční výhodou. Volba jedné z konkurenčních výhod předurčuje za-

měření výrobkové a cenové politiky. [12] 

Východiska marketingového systému řízení – okolí trhu 

3.5 Marketingová situační analýza 

Základem všech strategických rozhodnutí firmy a zároveň základem marketingové 

situační analýzy je střet vnějších příležitostí, omezení či hrozeb s možnostmi vnitropod-

nikového potenciálu. Díky této analýze je firma schopna posoudit svou pozici na poli 

konkurence, šance na trhu a možná rizika, která srovná se svými možnostmi. Marketin-

gová situační analýza je prvním krokem při přípravě strategického marketingového plá-

nu. Spočívá v systematické a objektivní analýze: 

 Vývoje vnějšího okolí firmy, 

 jeho současného a cílového podnikatelského prostoru (zákazníků, konkurence 

atd.), 

 vnitřního potenciálu firmy vč. výsledků jeho dosavadních obchodních 

a marketingových aktivit. 

3.6 Komplexní analýzy 

Zdrojem těchto analýz je marketingový informační systém firmy, vycházející 

z rozboru informací, které významně ovlivňují chování firmy. Opírají se tedy o vstupy 

marketingového výzkumu.  

3.6.1 SWOT Analýza 

Zkrácený název metody SWOT analýza vychází z anglického Strengths-

Weaknesses and Opportunities-Threats Analysis. Využívá se při celkovém zhodnocení 

východisek podniku, tzn. při analýze silných a slabých stránek podniku a jeho tržních 

příležitostí a hrozeb. Hodnocení silných a slabých stránek se opírá o vnitropodnikové 

analýzy, zatímco tržní příležitosti a hrozby se hodnotí pomocí metod marketingového 
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výzkumu se zaměřením na konečné zákazníky a distributory. Aby byla firma úspěšná, 

musí dokázat využít své silné stránky a vznikající příležitosti a také eliminovat své sla-

biny a předcházet případným hrozbám. [12] 

3.7 Strategické plánování 

Plánování ať už formální nebo formalizované může přinést mnoho užitečného pro 

všechny druhy společností – malé, velké, nové nebo již etablované. Řídícím pracovní-

kům pomáhá plánování nejen uvažovat systematicky o minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti, ale nutí je i přesněji formulovat firemní cíle a politiku. Strategické plá-

nování poskytuje přesnější údaje pro případnou kontrolu, vede k lepší koordinaci čin-

ností uvnitř firmy a také napomáhá předpokládat změny a reagovat na ně přiměřeně 

rychle. Plány, které firmy obvykle připravují, členíme: roční, dlouhodobé a strategické. 

Strategické plánování definujeme jako: „ proces tvorby a realizace firemní strate-

gie, která vychází z firemních cílů a možností v měnícím se marketingovém prostředí.“ 

(KOTLER, 2009, s. 81) 

Roční a dlouhodobé plány 

Vztahují se k oboru, v němž se firmy nyní pohybují. Plány jim naznačují, jak se 

v tomto druhu podnikání mají úspěšně udržet nebo si zlepšit svou pozici. 

Strategické plány 

Napomáhají hledat příležitosti, které se v neustále měnícím prostředí vyskytují.  

Ve firmě navazují na strategické plány další plánovací aktivity:  

 Stanovení poslání firmy (smysl její existence, podnikatelský záměr), 

 stanovení hlavních firemních cílů (posléze rozpracovány do dílčích cílů), 

 určení firemního portfolia (hlavních podnikatelských aktivit vycházejících 

z firemního plánu), 

 detailní marketingové plánování (na úrovni oddělení pro jednotlivé výrobky 

a trhy), 

 koordinace dílčích strategií na operativní úrovni řízení (mnohem detailnější, sledují 

marketingové příležitosti). [4]  
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Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum může pomoci pracovníkům stanovit tržní potenciál, možný 

tržní podíl, efektivnost výroby a také porozumět potřebám klientů i tržnímu chování 

apod. Proces marketingového výzkumu má čtyři fáze: definování problému a cílů vý-

zkumu, příprava plánu výzkumu a návrh metodiky, realizace výzkumu (sběr a analýza 

dat) a vypracování zprávy spolu s prezentací výsledků. Firemní analytici pro začátek 

výzkumu vycházejí z firemní informační databáze a mohou také využít externí infor-

mační zdroje, obchodně-informační služby, vládní zdroje či on-line databáze.
5
 [4], [11] 

3.7.1 Marketingový výzkum v malých podnicích a neziskových organizacích 

Jak velké tak i malé organizace vyžadují informace o trhu – o konkurenci, o poten-

cionálních zákaznících, o daném průmyslovém sektoru, o reakcích na nové nabídky. 

Sledováním věcí okolo sebe mohou malé podniky a neziskové organizace získat kvalitní 

informace např. monitorováním reklamy konkurence kupříkladu z místních novin apod. 

Dalším nástrojem vhodným k sběru informací je neformální výzkum za použití jedno-

duchého výběru dotazovaných. Například ředitel umělecké galerie může zjistit pro-

střednictvím neformálního oběda se sponzory a vhodnou debatou k danému tématu, co 

si sponzoři myslí o nové výstavě. Dostatečné množství dat s velmi nízkými náklady 

mohou získat malé podniky na internetu.[4] 

Marketingová komunikace 

Ve většině oborů v dnešní době není problém zboží vyrobit, ale umět ho prodat. 

Komunikace se zákazníkem je tedy další součástí marketingového mixu a celé marke-

tingové strategie. Marketingová komunikace je zároveň nedílnou součástí tržního hos-

podářství, tudíž je její funkcí informovat spotřebitele o nabídce zboží a služeb, snažit se 

prodat nabízené zboží tzn. oslovovat stávající a nové zákazníky, což není tak jednodu-

ché, jelikož jsou spotřebitelé neustále vystavováni velkému množství informací, útočí-

cích na ně ze všech stran. Doporučuje se vycházet z jednotné či integrované marketin-

                                                 
5
 On-line databáze poskytuje data v elektronické podobě on-line na komerční bázi a umožňuje marketin-

govým analytikům řídit vlastní vyhledávání zdrojů sekundárních dat. [4] 
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gové komunikace (IMC), která by měla zaručit souhru jednotlivých komunikačních 

nástrojů a koordinaci všech komunikačních aktivit i z časového hlediska. Novinkou na 

současném trhu je marketingová komunikace zaměřená na individuálního zákazníka 

tzv. personalizovaná (one-to-one) marketingová komunikace. [12],[11] 

Propagace neboli promotion „je cílevědomá koncepční činnost komunikační po-

vahy, která zprostředkovává specifické podněty mezi subjektem této činnosti a cílovou 

skupinou s cílem změnit její postoje a chování“. (VYSEKALOVÁ, 2006, s. 191) 

Komunikační mix 

Marketingový komunikační mix je někdy nazýván také jako „propagační mix“, 

firmy jej užívají k dosažení reklamních, marketingových cílů a pro přesvědčivou komu-

nikaci se zákazníky. Tvoří jej směs reklamy, podpory prodeje, public relations, osobní-

ho prodeje a nástrojů přímého marketingu spolu se sponzorstvím, novými médii 

a obaly. Jednotlivé nástroje marketingového komunikačního mixu si nyní přiblížíme. 

[4] 

Reklama (advertising) je placenou formou neosobní komunikace, která informuje 

a přesvědčuje o výhodách a kvalitách propagovaného produktu či služby. Poskytovatelé 

jejím prostřednictvím představují zboží a služby nabízené s komerčním cílem. Reklama 

má veřejný charakter, tudíž je jejím cílem udržet stávající zákazníky a zároveň získat 

nové zákazníky. Reklama s sebou přináší i řadu nevýhod, jako je její neosobnost, jedno-

směrná komunikace s veřejností, zkreslení informací apod. Forma reklamy
6
: inzerce 

v tisku, televizní spoty, rozhlasové spoty, vnější reklama, reklama v kinech, audiovizu-

ální snímky atd. [13], [4]  

Rozhodování o reklamě není nikterak jednoduché – v marketingovém řízení jsou 

nutná čtyři základní rozhodnutí: stanovení reklamních cílů a reklamního rozpočtu, pří-

prava reklamní strategie a určení způsobu vyhodnocení reklamní kampaně.  

                                                 
6
 Zájem o internetovou inzerci roste díky nebývale rychlému rozvoji internetu – jen v České republice 

stoupl od roku 1997 objem investic z 15 milionů korun na necelou miliardu korun v roce 2004. Mezi 

nejrozšířenější formu internetové reklamy řadíme reklamní proužky (bannery), které se vyskytují ve for-

mě statické, animované nebo interaktivní. Rozšířen je i e-mail marketing, díky němuž jsou reklamy roze-

sílány danému okruhu zájemců. Ti se mohou k jejich odebírání přihlásit či zpětně odhlásit, čímž vzniká 

přímá komunikace s klientem a pro organizaci či firmu důležitá zpětná vazba. [13] 
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Typy reklamy: 

 Informativní reklama - je vhodná při zavádění nové kategorie zboží s cílem vy-

budovat prvotní poptávku.  

 Přesvědčovací reklama - přichází na řadu v případě sílící konkurence a cílem je 

vybudovat selektivní poptávku. 

 Připomínací reklama - je důležitá ve fázi zralosti produktů a pomáhá zákazníkům 

myslet na existující nabídku. [4] 

Díky měření komunikační činnosti reklamy zjistíme, zda sdělení komunikuje 

správně. Jedním ze způsobů měření účinku na obrat je porovnání minulých prodejů 

a reklamních výdajů. [4],[13] 

Podpora prodeje (sales promotion) patří do marketingové techniky, jejíž součástí 

nejsou běžné motivace spotřebitelů, nýbrž pobídky ohraničené časem s cílem zvýšit 

prodej. Díky specifickým prostředkům podpory prodeje je dosaženo rychlé reakce ze 

strany zákazníků, ale výsledek je jen krátkodobý, protože nevytváří trvalé preference 

k danému produktu nebo značce. Dnešní průměrná firma (v oblasti spotřebního zboží) 

věnuje asi 74 % všech marketingových výdajů na různé nástroje podpory prodeje 

a zároveň podporuje své dealery i obchodníky, s kterými spolupracuje. Konkurenční 

značky se stále méně navzájem liší a právě podpora prodeje je jedním z vhodných ná-

strojů k odlišení nabídky. Příprava programu podpory prodeje začíná pro firmu stano-

vením cílů a nalezením vhodných nástrojů, s nimiž budou tyto cíle naplněny. [4] 

Hlavní formy podpory prodeje: soutěže, hry, loterie, akce na místě prodeje, vý-

stavky a předvádění na místě prodeje, zábavné akce, vzorky, prémie, reklamní dary, 

klientské odměny, cenové balíčky, kupony, refundace, rabaty, úvěry s nízkými úroky 

apod. [13], [4]  

Práce s veřejností (public relations) využívá se k podpoře produktů, míst, myšle-

nek, lidí, aktivit, organizací i národů. Public relations tvoří reference, které dávají důvě-

ryhodnost reklamě a mají značný vliv na povědomí veřejnosti, pozitivní image firmy 

a to při nižších nákladech, než jaké vyžaduje reklama (firma nekupuje mediální prostor 

ani čas), protože firma platí pouze lidi, kteří se starají o tvorbu a šíření informací. [4] 
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Mezi hlavní formy PR patří: 

 Prostředky individuálního působení (dárkové a upomínkové předměty, charitativní 

dary, osobní vystoupení, projevy…), 

 prostředky skupinového působení (publikace, výroční zprávy, semináře…), 

 prostředky press relations (tiskové konference, články v tisku…), 

 lobbying (cílené prosazování zájmů prostřednictvím vlivných jednotlivců, skupin 

např. poslanců). [4], [12]  

Osobní prodej neboli osobní prezentace nabídky si klade za hlavní cíl prodej vý-

robků nebo služeb a vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem. Cíleně jsou organizovány 

prodejní prezentace, motivační programy, prodejci se účastní výstav, veletrhů apod. [4] 

Přímý marketing (direct marketing) je založen na budování stálého vztahu se 

zákazníkem za pomoci jednoho či více komunikačních médií. Hlavním komunikačním 

nástrojem je direct mail (oslovení zákazníka prostřednictvím zásilky „do schránky“). 

Všechny podstatné informace týkající se stávajících a potenciálních zákazníků jsou 

uchovávány v databázích, které si podnik vytvořil sám nebo tento úkol svěřil do rukou 

specializované firmy. Předností této marketingové techniky je schopnost vyvolat zpět-

nou vazbu a za nevýhodu lze považovat menší dosah ve veřejnosti vzhledem k přesně 

vymezené cílové skupině. 

Formy přímého marketingu: prospekty, letáky, brožury, katalogy, časopisy pro zá-

kazníky, telefonní seznamy, tištěné adresáře, telemarketing, interaktivní videotext atd. 

Sponzorství (sponzoring) je založeno na principu služby a protislužby, kdy spon-

zor vydá k dispozici finanční částku či věcné prostředky, a za to dostává protislužbu, 

která mu na oplátku pomůže dosáhnout marketingových cílů. Organizace získává příle-

žitost prezentovat svou obchodní značku, název, reklamní sdělení, publikaci, určitou 

událost apod. Sponzorství se většinou soustřeďuje na oblast sportovní, kulturní 

a sociální (životní prostředí, zdraví, vzdělání, výzkum apod.). [4],[13] 

Nová média (new media) představují změny v komunikačním mixu, nabízejí nové 

informační možnosti, otvírají prostor pro dialog formou audiovizuálních médií, médií 
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s kabelovým nebo zvukovým přenosem atd. Zahrnují mobilní telefony, interaktivní te-

levize, video-střediska (v nákupních centrech, na letištích), tudíž umožňují zaměřit se na 

konkrétního zákazníka s konkrétními nabídkami. 

V rámci marketingových komunikací mají specifickou úlohu veletrhy a výstavy. 

Výstavní a veletržní akce představují komplexní prezentaci výsledků práce subjektů 

nejrůznějších oborů. Prezentace se tedy liší oborem prezentovaných subjektů, geogra-

fickým dosahem akce a obchodním charakterem. [12] 

Virtuální veletrhy jsou zvláštní a nejmladší skupinou zároveň. Zvláštností je sa-

mozřejmě prostředí, kde se prezentační aktivity odehrávají. V České republice jsou nej-

známější dva servery tzv. e-veletrhy. Jsou to http://veletrh.info a http://www.e-

veletrh.cz. Prezentace firem na těchto veletrzích je levnější, trvá celý rok, je dostupná 

pro zájemce z celého světa a doprovází ji řada doplňkových služeb (on-line diskuse, 

rozesílání tiskových zpráv registrovaným uživatelům). Nevýhodou ovšem je absence 

přímého kontaktu, nemožnost si prohlédnout a „osahat“ produkt. [12] 

3.8 Tvorba komunikačního mixu  

Celkový rozpočet na komunikační aktivity rozdělíme mezi hlavní nástroje komu-

nikačního mixu, abychom splnili marketingové a komunikační cíle. 

Komunikační cíle 

Před rozvojem strategie musí být vytyčeny všechny cíle, které by měly být tzv. 

SMART (specifické, měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné a terminované). Každý 

stanovený cíl vychází z podrobné znalosti trhu, kupních motivů a chování zákazníků. 

Komunikační cíle jsou hlavním východiskem pro tvorbu komunikačního mixu, pokud 

jsou v souladu s marketingovou strategií podniku. [4],[13] 

Typ produktu a typ trhu 

Základní členění trhu: trh spotřebního zboží a trh výrobních prostředků. Obecně 

můžeme říci, že na trhu spotřebního zboží je větší část rozpočtu věnována na reklamu, 

zatímco na trhu výrobních prostředků je na prvním místě osobní prodej, následuje pod-

pora prodeje a přímý marketing atd., viz srovnání Tabulka 3. 3.  

http://veletrh.info/
http://www.e-veletrh.cz/
http://www.e-veletrh.cz/
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 Tabulka 3. 3 - Preference užívaných forem marketingové komunikace u uvedených trhů. 

Spotřební zboží Výrobní prostředky 

1. reklama 1. osobní prodej 

2. podpora prodeje 2. podpora prodeje 

3. osobní prodej 3. přímý marketing 

4. public relations 4. reklama 

5. přímý marketing 5. public relations 

6. sponzoring 6. sponzoring 

 Zdroj: [VYSEKALOVÁ, 2006, s. 207] 

3.8.1 Média a jejich využití v marketingu 

Volba vhodného média závisí na charakteru propagovaného výrobku, služby či 

firmy. Média používaná v marketingové komunikaci jsou nositeli komunikačního po-

selství. V rámci mediálního mixu patří vhodné kombinování médií k základním zása-

dám účinné komunikační kampaně. [12] 

3.9 Charakteristika nejdůležitějších médií 

3.9.1 Televize 

Televizi řadíme mezi média masová, horká a elektronická. Působí na více lidských 

smyslů díky možnosti přijímat zvuk a obraz, zachycuje průběh děje a je tedy vhodná pro 

zprostředkování emocionálních informací. Není vhodná pro přenos většího množství 

informací, naopak je vhodným imageovým médiem z marketingového hlediska. Nevý-

hoda reklamy v televizi spočívá v tom, že si ji běžný divák přepne dálkovým ovladačem 

na jiný program. Po finanční stránce je reklama v televizi samozřejmě mnohem náklad-

nější než v rozhlasu. 

3.9.2  Tisk  

Mezi tisk řadíme noviny a časopisy a z hlediska členění se jedná o média masová, 

chladná a klasická. Členem Mezinárodní federace vydavatelů novin (FIEJ) je Unie  
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vydavatelů tisku
7
, která v oblasti tiskových médií hraje významnou roli. Z hlediska  

obsahu je vhodné u jednotlivých titulů rozlišovat redakční a inzertní část. 

Dělení tisku podle: 

 Šíře zásahu cílových skupin: celostátní, regionální, 

 periodicity: deníky, týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky, čtvrtletníky, 

 uplatnění barev: černobílý, barevný. 

Noviny se uplatňují jak barevné, tak i černobílé nebo také tituly černobílé 

s uplatněním jedné či jen několika barev, přičemž dominantní barva je součástí loga 

daného titulu. 

3.9.3 Venkovní reklama (outdoor)  

Venkovní reklama je realizována prostřednictvím billboardů a dopravních pro-

středků MHD, které můžeme zařadit z hlediska členění médií mezi specifická, chladná 

a klasická média reklamy. 

Billboardy se začaly vyskytovat v České republice po roce 1990 v souvislosti se 

vstupem zahraničních billboardových společností na náš trh. Základním velikostním 

formátem billboardu je tzv. euroformát o rozměru 5,10 x 2,40 m a vzhledem k tomu, že 

běžný člověk jej vnímá asi 3 – 5 s, na první pohled musí upoutat pozornost svým sloga-

nem, logem a obrazem, což jsou zároveň i jeho základní prvky. Reklama v dopravních 

prostředcích MHD může být umístěna jak z vnitřní, tak i z vnější strany. Uvnitř bývají 

umístěny plakátky v prostoru nad okny vozu, volně zastrčené v kapsách nebo v prostoru 

za řidičem. Vnější reklama upoutá na karoserii dopravního prostředku buď jako celo-

plošný nástřik celé karoserie vozu, nebo formou samolepící fólie. [12],[13] 

                                                 
7
 Unie vydavatelů tisku (UVDT) je sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodik. 
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3.10 Průběh komunikačního procesu 

Aby bylo dosaženo co největšího komunikačního účinku, musí být všechny nástro-

je a prostředky marketingové komunikace koordinovány s ostatními složkami marketin-

gového mixu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. 1- Základní prvky komunikačního procesu a jeho průběh.  

Zdroj: [VYSEKALOVÁ, 2006, s. 199] 

Základní prvky komunikačního procesu tvoří:  

 Odesílatel (komunikátor) – neboli zdroj sdělení,  

 Příjemce (komunikant) – příjemce sdělení; cílová skupina, které je sdělení určeno, 

 Zakódování sdělení – sdělení je vyjádřeno symbolickou formou,  

 Přenos komunikačním kanálem – přenos prostřednictvím médií (rozhlas, tisk,  

televize apod.), 

 Dekódování – příjemce si vyslanou zprávu „přeloží“. 

Pro efektivní komunikaci je nezbytné stejné hledisko a stejná interpretace přenáše-

né zprávy. Stejný význam musí mít sdělení jak pro příjemce, tak pro odesílatele. 

Z obrázku vyplývá, že efektivnost komunikačního procesu mohou narušit různé „šumy“ 

(cizí konverzace, selektivní pozornost, roztěkanost příjemce, překlad z cizího jazyka, 

odbíhání od televize při vysílání reklam) při přenosu sdělení. [12],[13] 
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3.10.1 Základní kroky marketingové komunikace 

Pro vytvoření efektivní marketingové komunikace je nutné stanovit cílovou sku-

pinu a její předpokládanou reakci na sdělení, dále účinné komunikační sdělení a na 

závěr médium, které bude zprávu přenášet. Důležitý je nejen zdroj zprávy ale i zajištění 

kanálů pro zpětnou vazbu. Návaznost jednotlivých kroků viz Obrázek 3. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. 2 - Kroky marketingové komunikace. Zdroj: [VYSEKALOVÁ, 2006, s. 200] 

Cílová skupina a její předpokládaná reakce 

Pro úspěšný průběh marketingové komunikace je důležitá znalost adresáta komu-

nikovaného sdělení. Následně můžeme stanovit – co, jakým způsobem, kdy a kde jim 

bude sděleno. Cílovou skupinu je možno charakterizovat na základě geografických, 

demografických, psychologických a psychografických znaků a po jejím určení je nutné 

stanovit, jakou reakci má sdělení vyvolat. V konečné fázi očekáváme nákup, kterému 

ovšem předcházejí jednotlivá stádia připravenosti k nákupu (vnímání, pozornost, po-

znání, postoj, preference, přesvědčení a kupní jednání). [12] 

Komunikované sdělení 

Při zpracování zprávy musí odesílatel stanovit její obsah, strukturu a formální 

úpravu a využít tak racionálních, morálních a emocionálních apelů podle typu sdělení  

i cílové skupiny. Rovněž je nutné dbát o formální úpravu sdělení (typ písma, formát, 

barva atd.), jazykovou správnost. U televizní/rozhlasové reklamy je důležité neopome-

nout hlas a vzhled moderátora, či vhodný hudební doprovod. 

 

určení cílové skupiny 
zpracování propa-

gačního sdělení 

výběr médií 

zjišťování zpětné 

vazby 
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Výběr médií 

V zásadě jde o osobní (přímá komunikace osob) nebo neosobní informační kanály 

(zprostředkující médium). Přímá adresnost a okamžitá zpětná vazba je výhodou osob-

ních komunikačních kanálů, což kanály neosobní komunikace neumožňují. Masová 

média patří k neosobním informačním kanálům. Cílem je najít optimální komunikační 

kanál, který zaručeně doručí komunikované sdělení cílové skupině. Následující faktory 

ovlivňují výběr informačních kanálů: koordinace všech částí marketingového mixu, 

druh produktu/služby, cílová skupina, náklady na média, celková výše rozpočtu 

a vhodnost média k přenosu daného sdělení. [12] 

Zjišťování zpětné vazby 

Podle cíle, který si odesílatel zprávy zvolil, lze sledovat účinek na cílovou skupinu 

(povšimnutí, zapamatování, postoje, chování skupiny – emocionální reakce, atd.) 

Marketing služeb 

Mezi hlavní ekonomické trendy se v současnosti řadí růst významu i objemu slu-

žeb. Služby (terciární sektor) se podílejí 55 % na hrubém domácím produktu ČR a 25 % 

na celkovém mezinárodním obchodu.  

Podle typu poskytovatele můžeme služby rozčlenit: 

 Služby poskytované státními orgány – jedná se o služby poskytnuté ve veřejném 

zájmu (armáda, policie, požární ochrana, zdravotnictví, soudnictví, pošta, školství, 

podpora zaměstnanosti, regulace a podpora ekonomiky), 

 služby poskytované neziskovými organizacemi – zde se pole působnosti místy pře-

krývá se státem (charitativní organizace, církve, nadace, nemocnice, muzea, sou-

kromé školy), 

 služby poskytované komerčními firmami – realitní a reklamní agentury, pojišťov-

ny, banky, poradenské firmy, advokátní kanceláře, zdravotnická zařízení, dopravní 

společnosti, obchody aj. [6] 
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3.11 Povaha a charakteristické vlastnosti služeb  

Z pohledu marketingu mají služby čtyři charakteristické vlastnosti: nehmotná po-

vaha, nedělitelnost, rozmanitost kvality a pomíjivost. 

Nehmotnost služeb vyjadřuje jejich nemožnost prohlédnutí, ochutnání, poslechnu-

tí, ohmatání před samotným nákupem. Nehmotná povaha služeb vyvolává u zákazníků 

nejistotu, kterou se snaží omezit sledováním kvality služeb nebo určitých signálů kvali-

ty, jež vyvozují z faktorů předem ověřitelných.  

Nedělitelností služeb rozumíme to, že jsou nejprve prodány, teprve potom jsou 

současně vytvářeny a spotřebovávány a zároveň jsou přímo vázány na poskytovatele 

služeb. Důležitou součástí marketingu služeb je komunikace a interakce mezi poskyto-

vatelem a spotřebitelem služeb, protože zákazník je většinou přítomen vytváření služby. 

Rozmanitost kvality služeb znamená proměnlivou kvalitu, která je vysoce závislá 

na tom, kdo, kdy, kde a jakým způsobem službu poskytuje. Například kvalita služeb 

jednoho konkrétního zaměstnance se mění v čase podle jeho únavy a jiných okolností. 

Pomíjivost služeb znamená jejich neskladnost pro následný prodej a použití. Po-

kud je poptávka po službách stálá, je jejich pomíjivost snadněji zvládnutelná, ale po-

ptávka měnící se v čase je pro poskytovatele vážným problémem. [6] 

3.11.1 Odlišení služby od konkurence 

V oblasti služeb je pro firmu stále složitější odlišit v očích zákazníků své produkty 

od těch konkurenčních díky rostoucí cenové konkurenci. Možností, jak lépe čelit cenové 

konkurenci, je několik: 

 Vytvoření odlišné nabídky formou nových dodatečných služeb, které konkurence 

neposkytuje (půjčovna aut, bankovní pobočka, obchodní služby přímo v hotelu), 

 odlišný způsob poskytování služeb (zlepšení prostředí, ve kterém jsou služby po-

skytovány; rozvoj schopností a spolehlivosti zaměstnanců; vylepšení celého proce-

su poskytování služeb), 

 posílení a odlišení image firmy (firemní loga, slogany), její symboliky, značek. 
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3.11.2 Hodnocení kvality služeb z pohledu zákazníka 

Kriteria zákazníka je možno sloučit do pěti širších pojmů: 

 Hmotné prvky (materiální zázemí) – vzhled a technický stav zařízení, budov, 

vzhled a oblečení zaměstnanců, úprava komunikačních materiálů či písemností. 

 Spolehlivost – naplnění užitku z poskytnuté služby, přesnost výkonu služby. 

 Schopnost reakce (odpovědnost) – schopnost zaměstnanců reagovat na požadav-

ky zákazníka spojená se vstřícností až adaptibilitou. 

 Jistota – by měla být zákazníkům poskytnuta formou kvalifikovaných, schopných, 

zdvořilých a důvěryhodných zaměstnanců. 

 Empatie, pochopení – dobrá komunikace, pochopení potřeb a požadavků zákaz-

níka. [6] 

3.12 Průzkum kvality služeb8 

Realizací metod primárního výzkumu hodnotíme kvalitu služeb pomocí průzkumu 

názorů zákazníků. Informační zisk standardních dotazníků nebývá příliš velký. Vhod-

nější je proto formulovat jednotlivé otázky jako otevřené, nebo zvolit u jednotlivých 

položek hodnocení numerické či slovní tzv. rating scales (větší přehlednost, snazší ad-

ministrace), které je možno doplnit slovním individuálním komentářem. 

Metoda SERVQUAL  

Vychází ze dvou primárních pohledů na kvalitu služeb, čímž umožňuje hodnotit 

různé prvky kvality. Je to tedy dotazníková metoda poprvé popsaná roku 1985 v Journal 

of Marketing. Dotazník tvoří 22 položek sdružených do 5 dimenzí (spolehlivost, jistota, 

materiální zázemí, empatie, odpovědnost). Jasně rozlišuje mezi očekáváním zákazníka 

a jeho vnímáním (skutečnou interakcí). [14]  

                                                 
8
 V současnosti je jako všeobecné měřítko kvality služby považováno zavedení norem ISO 9000, které 

zaručují stálou kvalitu služby. Získáním certifikátu o splnění požadovaných podmínek ISO norem (mezi-

národní ukazatel kvality), pak organizace výrazně zvýší na daném trhu svou konkurenceschopnost. [13] 



Teoretická východiska 33 

 

Zákaznicky orientovaný marketing  

Průzkumy ukazují, že udržet si stávajícího zákazníka je asi pětkrát levnější než zís-

kat zákazníka nového. Cílem zákaznicky orientovaného marketingu je získat nové 

a hlavně udržet si stávající zákazníky, kteří budou kupovat starší vyzkoušené i nové 

vylepšené produkty. Muzea, galerie a památky by měly nabízet jen dočasné výstavy, 

kulturní programy a příležitostné akce, jelikož stálá expozice zákazníka opakovaně ne-

přiláká. Hodnocení spokojenosti zákazníků je dalším klíčem k úspěchu, neboť až 95% 

nespokojených zákazníků si firmě nestěžuje a odejde ke konkurenci. Z výsledků vý-

zkumu také plyne, že 70% zákazníků je i nadále věrných, jestliže je jejich reklamace 

vyřízena v jejich prospěch. Organizace dále usiluje o potenciální zákazníky tak, aby si 

k organizaci vytvořili vztah a stali se jejími klienty. Z těch nejvěrnějších a nejlepších 

klientů se stávají partneři či významní sponzoři a dárci organizací spravujících kulturní 

dědictví. [11] 

3.12.1 Spotřebitelská hodnota 

Rozumný zákazník hledá produkty, které by mu přinesly nejvyšší spotřebitelskou 

hodnotu vzhledem k celkové spotřebitelské ceně. Souhrn užitků, které zákazník od urči-

tého produktu očekává, se nazývá celková spotřebitelská hodnota. Skládá se z: 

 Vlastního produktu, výrobku či služby (například výstava a její kvalita), 

 doprovodných služeb (spojených s výstavou, výklad, popisky, doplňkové služby – 

šatna aj.), 

 hodnoty zaměstnanců (kvalifikace, vystupování, chování, ochota poskytovat služby 

atd.), 

 image produktu či značky (například jméno muzea či galerie, jméno autora vysta-

vovaných děl). 

Celková spotřebitelská cena 

Zahrnuje včetně ceny peněžní i soubor nákladů, jež zákazník musí vynaložit 

v souvislosti se zhodnocením a získáním produktu. Posuzuje tak nejen cenu peněžní, ale 

i cenu času, cenu psychiky a vynaloženou energii. 



Teoretická východiska 34 

 

Spotřebitelská přidaná hodnota  

Můžeme ji považovat za zisk zákazníka, je rozdílem mezi celkovou spotřebitelskou 

hodnotou a celkovou spotřebitelskou cenou.  

Neziskové organizace 

Nestátní neziskový sektor můžeme definovat jako „soubor institucí, které existují 

vně státních struktur, avšak slouží v zásadě veřejným zájmům, na rozdíl do zájmů ne-

státních.“ (VAŠTÍKOVÁ, 2008, s. 206) Neziskové organizace neposkytují jako příjem-

ci transferů, darů a dotací protihodnotu přímo, ale zprostředkovaně. Protihodnotou ro-

zumíme reakci či chování v podobě veřejného poděkování nebo poskytnutí veřejně  

žádoucí služby jako odpovědi na dotaci, soukromý příspěvek firmě. K uskutečňování 

svých cílů využívá marketingová koncepce neziskové organizace sítě vzájemně prová-

zaných vztahů (například databáze klientů, sponzorů). Neziskové organizace pomáhají 

lidem budovat tzv. „sociální kapitál“, povzbuzují ke vzájemné spolupráci, důvěře 

a solidaritě, na kterých jsou trh a demokracie závislé. [6] 

3.12.2 Nestátní neziskové organizace členíme podle jejich základních pěti 

vlastností: 

 Institucionalizované (organized) – bez ohledu na formální či právní registraci 

mají institucionální (organizační) strukturu. 

 Soukromé (priváte) – nejsou řízeny státní správou a jsou od ní organizačně oddě-

leny, ale zároveň mohou mít značnou státní podporu nebo státního úředníka ve ve-

dení. Rozhodující je jejich základní struktura, ve své podstatě soukromá. 

 Samosprávné a nezávislé (self – governing) – jsou schopny řídit se samy bez 

vnějšího přičinění díky vlastní organizační struktuře a postupům. 

 Dobrovolné (voluntary) – využívají dobrovolnou účast na svých činnostech. 

V České republice působí neziskové organizace nejčastěji v následujících oblas-

tech: kultura a umění, sport a rekreace, vzdělávání a výzkum, zdraví, sociální služby, 

ekologie, rozvoj obce (komunity) a bydlení, ochrana práv a obhajoba zájmů, politika, 



Teoretická východiska 35 

 

organizování dobročinnosti, náboženství, mezinárodní aktivity, profesní a pracovní 

vztahy aj. [6] 

Největší rozdíl mezi podnikatelským sektorem, státní správou a neziskovým sekto-

rem spočívá ve zdrojích financování. Nezisková organizace vychází z více-zdrojového 

financování: 

 Instituce veřejné správy (grantové programy), 

 neveřejné zdroje tuzemské i zahraniční (nadace, podnikatelská sféra, individuální 

dárci, příjmy z vlastní činnosti, členské příspěvky, částečné příjmy z loterií a her, 

daňová a poplatková zvýhodnění). 

V neziskovém sektoru je třeba zohlednit některé jeho specifické rysy při využívání 

marketingu: ekonomické (marketing využívají organizace nerealizující zisk), sociální 

(posláním instituce je uspokojit jisté celospolečenské zájmy), legislativní (marketing 

využívají jak soukromé tak veřejné instituce). [6] 

3.13 Specifické marketingové strategie 

Efektivní marketingový plán by měl být zaměřen na motivaci jednotlivých cílo-

vých skupin dárců. Neziskové organizace preferují osobní kontakt při získávání peněž-

ních prostředků, reklama je využívána jen asi 20 % organizací. Finance jsou poskytová-

ny z 82% jednorázovým platebním příkazem a z 66 % v hotovosti. Trvalým bankovním 

příkazem pak věnuje finance asi 24% dárců. Příspěvky prostřednictvím mobilu (DMS) 

a internetu jsou spíše občasného charakteru (14%). K motivům sponzorů a dárců patří 

sebehodnocení, uznání, prestiž, zviditelnění se, veřejné mínění, touha pomáhat apod.  

3.13.1 Cenová strategie neziskových organizací 

Neziskové organizace se zaměřují spíše na náklady než zisk, jelikož příjmy před-

stavuje spíše veřejný zájem. Limitní cena zde představuje částku, kterou jsou zákazníci 

dle svého názoru ochotni za dané služby zaplatit, mluvíme o tzv. hladinovém efektu. 

Tato hladina je v neziskovém sektoru poměrné nízká, jelikož musí splňovat očekávání, 

že vzdělání, zdraví a muzea budou „zdarma“. [6] 
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Problematika brownfields 

Tématika brownfields je dnes velmi aktuální problém všech průmyslových zemí 

a Evropské Unie nevyjímaje. Jedním z hlavních cílů EU je podpora revitalizace zane-

dbaných industriálních ploch. Tato podpora je možná díky fondu „European Regional 

Development Fund“ (ERDF), jenž je spravován Evropskou komisí. V rámci evropských 

fondů existuje také zvláštní sektor „Community Initiatives“, který podporuje strukturál-

ní změny tradičních průmyslových oblastí. Díky existenci programů, jako „Rechar“ 

(těžba uhlí), „Resider“ (ocelářský průmysl), „Retex“(textilní průmysl) a „Reneval“ 

(stavba lodí), je často značná část fondů věnována rehabilitaci brownfields. Za zmínku 

stojí i program „Urban“, jehož cílem je podpořit udržitelný urbánní rozvoj. Zaměřuje se 

na ekonomickou a sociální regeneraci měst a městských částí v krizi. 

Brownfields 

„Tento termín označuje území s industriální minulostí, většinou chátrající městské 

části, průmyslové areály, logistické zóny, ale také komerční či obytné objekty 

v kompaktně zastavěných územích a zemědělské, vojenské i další plochy ve „volné“ kra-

jině. Jde o území, která ztratila svoji funkci a jsou ekonomicky nedostatečně efektivně 

využívaná či podvyužitá.“ (OPATOVÁ, 2008, 16 s.) 

Termín „brownfields“ je převzat z anglického jazyka a česká terminologie není 

v této oblasti prozatím sjednocena. Ministerstvo pro místní rozvoj užívá výrazu „depri-

mující zóny“, zatím- co Ministerstvo životního prostředí označuje brownfields jako tzv. 

narušené pozemky. [5] 

Tyto lokality jsou nevzhledné a často velmi negativně ovlivňují či narušují vzhled 

města. Zůstávají neefektivně využité, či zcela nevyužité vzhledem k nevyváženosti trž-

ních aspektů. Problémem jsou rozdílné náklady na realizaci záměrů na plochách naru-

šených a na plochách zelených v souvislosti s trendem nežádoucí urbanizace volné  

krajiny. Klíčovým aspektem pro udržitelný rozvoj měst se tedy stává nalezení cesty 

k řešení brownfields. Jejich revitalizace přináší pro společnost zvýšení ekonomických 

efektů a souběžně estetické a ekologické přínosy. [5],[7]  
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3.13.2 Tématika brownfields je úzce spjata s pojmem udržitelný rozvoj 

Termín udržitelnost byl původně spojován s udržitelnou těžbou dřeva na počátku 

18. století v Sasku. Postupem času se stal jakýmsi kritériem pro hodnocení stavů věcí 

v technicko-ekonomických disciplínách. Do širšího povědomí veřejnosti vstoupil tento 

pojem v roce 1987 díky tzv. Brundtlandské zprávě vydané Světovou komisí pro životní 

prostředí a rozvoj. [5] 

Trvale udržitelný rozvoj můžeme obecně definovat jako vývoj společnosti, který 

nevede k znehodnocování kvality života na naší planetě. Bližší definici nám poskytne 

zpráva Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (tzv. Zpráva Brundtlandové)  

z r. 1987, zní takto: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby součas-

ných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to 

dělo na úkor jiných národů.“ [18] 

3.13.3 Vznik brownfields 

Jedním z důvodů, proč se dnes s nimi setkáváme, je desindustrializace hospodář-

ství. Příkladem mohou být opuštěné průmyslové areály po odklonu těžkého průmyslu, 

které se postupem času stanou problémovými pro restrukturalizaci průmyslové výroby, 

nebo uhelné doly po vyčerpání přírodních zdrojů. O brownfieldech mluvíme i v případě, 

kdy hledáme nové využití či funkci pro plochy nebo budovy, které pozbyly své původní 

využití (bývalé vojenské prostory apod.).  

3.14 Typologie brownfields 

1. Z hlediska původu vzniku:  

 Nevyužívané průmyslové zóny v urbanizovaném území.  

Zásadní změna v orientaci českého průmyslu vedla k odklonu od těžké průmyslové 

výroby k orientaci na produkci spotřebního zboží, automobilů a informační 

a komunikační techniky.  

 Nevyužívané administrativní objekty ve vnitřních zónách měst.  
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Brownfields tohoto typu představují budovy, na jejichž provoz a údržbu neměla 

obec dostatek finančních prostředků a pro které se nepodařilo najít nového majitele.  

 Nevyužívané objekty Českých drah a Správy železniční dopravní cesty.  

Největší problém představuje majetek státních podniků Českých drah a Správy že-

lezniční dopravní cesty, který není dodnes kompletně zinventarizován a ohodnocen 

a z důvodu nedostatku finančních prostředků ani dlouhodobě udržován. 

  Nevyužívané objekty ozbrojených složek.  

Vznik tohoto typu brownfields je spojen s odchodem sovětských vojsk z našeho 

území a se zrušením vojenských posádek Armády České republiky, ozbrojených složek 

Ministerstva vnitra a Celní služby. 

 Nevyužívané zemědělské objekty. 

České zemědělství prošlo po roce 1989 změnami nebývalých rozměrů, z nichž za 

jednu z hlavních můžeme považovat regulaci produkce jednotlivých komodit, která sa-

mozřejmě vedla k tvorbě nových objektů brownfields. 

 Pozůstatky ukončené důlní činnosti těžby nerostných surovin  

 Zchátralé objekty s památkovou hodnotou. [5] 

2. Podle polohy – v blízkosti centra nebo ve větší vzdálenosti od centra, v příměstské 

zóně, v okrajových částech malých obcí či vesnic i zcela mimo urbanizované  

území. 

3. Podle možnosti nového využití – pro pozemky je možno nalézt nové využití 

v rámci tržních mechanismů nebo lze nalézt nové využití za asistence veřejných fi-

nančních prostředků (tj. spolupráce veřejného a soukromého sektoru), anebo nelze 

nalézt nové využití (je zde vhodná rekultivace). [7] 

Možnost nápravy závisí na vhodnosti využití daného území: 

Konverze brownfields (neboli výstavba na „zelené louce“) – hovoříme tedy o re-

industrializaci na lehký průmysl, na administrativní, sportovní či kulturní využití, byd-

lení, rekreační plochy. 
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Oportunní přístup – je vytvořena souhrnná koncepce, dle které by měly městské 

orgány postupovat. 

Evoluční strategie – pozvolná přeměna – metamorfóza. 

Několik obecných zásad vhodných při rekultivaci brownfields 

Vycházíme z místních podmínek (aktuální stav, charakter nevyužitých ploch), po-

třeb města (systém územního plánování a pozemkové politiky), potřeby ochrany život-

ního prostředí (poloha lokality v sídle), potřeb současné společnosti (požadavků měst-

ského člověka), finančních možností (ekonomická situace) a možnosti volby dočasného 

řešení (utváření nového reliéfu, geografické vazby na okolí a jejich vývoj v čase). Po 

rozboru konkrétního území vyhodnotíme vhodný druh technické rekultivace pro dané 

území: technická rekultivace, biologická rekultivace, lesnická rekultivace, zemědělská 

rekultivace, hydrická rekultivace, rekreační rekultivace a ostatní. Včetně volby vhodné 

strategie a plánování budoucího využití lokality je také důležitá koordinace aktivit sou-

visejících s odstraňováním ekologických škod. [7] 

3.14.1 Problematika brownfields a náš právní rámec 

Náš právní rámec nevyhovuje problematice brownfields v ČR. Legislativa by měla 

být upravena tak, aby nedocházelo k výstavbám na zelené louce, nýbrž na územích 

brownfields. Vhodným řešením by bylo vytvoření samostatné právní úpravy ve formě 

zvláštního zákona, zákona o brownfields. 

Začátkem roku 2004 byla v ČR založena Agenturou CzechInvest síť třinácti regio-

nálních zastoupení v jednotlivých krajských městech. V každém kraji tedy existuje kon-

taktní místo pro usnadnění komunikace mezi podnikateli, státem a Evropskou unií. 

Agentura CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu 

ČR, která shromažďuje informace o českých a moravských brownfields a zároveň zajiš-

ťuje „Program regenerace průmyslových zón“. MPO ČR podporuje prostřednictvím 

tohoto programu revitalizace brownfields, které jsou ovšem větší než 10 ha. [7] 
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3.15 Vliv brownfields 

Brownfields negativně ovlivňují či způsobují následující problémy: 

 Ekonomické – zhoršení podnikatelského klimatu, ztráta atraktivity území pro in-

vestory i obyvatelstvo, ztráta atraktivity území pro návštěvníky (ohrožení cestovní-

ho ruchu). 

 Finanční – pokles daňové výtěžnosti, výnosu z místních poplatků, mimořádných 

příjmů (sponzorských darů), zmenšení objemu místních rozpočtů. 

 Územní – deprivace okolí, podporování nové výstavby. 

 Ekologické – ekologické škody, znečištění horninového prostředí, podzemních 

vod či kontaminace staveb a technické infrastruktury. 

 Sociální aspekty – vyšší nezaměstnanost, sociální degradace, potřeba sociálních 

dávek, zvýšení kriminality. [5] 
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4 Velkomoravský Veligrad 

Archeologické lokality v oblasti Slovácko 

Neodmyslitelnou součástí národopisné oblasti Slovácko jsou čtyři archeologické 

lokality se základy velkomoravských staveb v Uherském Hradišti, Starém Městě  

vč. Památníku Velké Moravy, Modré u Velehradu a v blízkosti Osvětiman. 

O bohatosti archeologických nálezů v regionu svědčí desítky archeologických vý-

zkumů provedených v lokalitách: Staré Město „Na Valách“ (dnes památník Velké Mo-

ravy), Staré Město „Špitálky“, Staré Město v poloze „Na Dědině“ (kostela sv. Michala), 

Uherské Hradiště „Sady“, Modrá „Na Díle“ a hradisko sv. Klimenta u Osvětiman. 

Jednotlivé lokality budou všechny stručně popsány a přiblíženy kromě naleziště 

hradisko sv. Klimenta u Osvětiman, jelikož se nachází opodál od centra celého dění na 

úpatí Chřibů, na hranici Zlínského a Jihomoravského kraje a současný stav archeologic-

ké lokality je výrazně dotčen lidskými novodobými zásahy i zásahy ze strany turistů. 

[10] 

Staré Město „Na Valách“ a Památník Velké Moravy 

V roce 1862 ztotožnil archivář Vincenc Brandl (jeden z prvních archeologů na Sta-

roměstsku) Staré Město s trhovou vsí Veligrad vzpomínanou v listině biskupa Zdíka 

z roku 1141. Upozornil na staroměstskou polohu „Na Valách“ jako na naleziště z doby 

velkomoravské. [9] 

Poloha „Na Valách“ obklopovala v nepravidelném oválu návrší na konci severní 

staroměstské ostrožny a představovala centrální archeologické naleziště ve Starém Měs-

tě. První vykopávky zde byly prováděny v letech 1887 a 1889 Františkem Myklíkem, 

Ignácem Tkáčem a Martinem Křížem v přilehlých zahradách a v blízkosti vodního mlý-

na, který zde stával. Teprve úsilí nového učitele Antonína Zelnitia a náhodný nález zlaté 

náušnice v roce 1924 vedly k tomu, že naleziště „Na Valách“ začalo poutat zájem míst-

ních vlastivědných činovníků a později i odborníků. V roce 1929 se Antonín Zelnitius 

stal vedoucím záchranného výzkumu prováděného zde až do roku 1932, kdy byly vý-

zkumy zastaveny. K obnovení zemních prací došlo až po válce v roce 1948. Jejich říze-



Velkomoravský Veligrad 42 

 

ním byl pověřen dlouholetý vedoucí výzkumů ve Starém Městě a pracovník Moravské-

ho muzea v Brně, Vilém Hrubý. Již v roce 1949 zde byl učiněn významný objev: během 

dalšího výzkumu pohřebiště došlo k odkryvu negativní výplně základových rýh sálové-

ho kostela s podkovovitou apsidou. Šlo tedy o první objevenou architekturu z doby 

Velké Moravy u nás. Bylo prozkoumáno více než 1 000 hrobů z 2. poloviny 8. až  

1. poloviny 10. století. Hroby nacházející se v blízkosti kostela obsahovaly zlaté 

a stříbrné šperky, honosné zbraně i předměty denní potřeby. Výzkum trval do roku 

1951. 

V letech 1957 – 1959 pokračovala výzkumná činnost s cílem prozkoumat okrajové 

části ostrožny. Opět byly odkryty kostrové hroby, sídlištní objekty a nově byl zachycen 

průběh opevňovacích příkopů raně středověkého stáří. Počet objevených hrobů se vy-

šplhal na 1636, což učinilo ze staroměstské polohy „Na Valách“ největší pohřebiště 

doby velkomoravské u nás i na územích spadajících pod vliv panovníků Velké Moravy.  

Vzhledem k významu celého objektu bylo rozhodnuto o vybudování rozsáhlého 

památníku. V letech 1951 – 1960 byl v poloze „Na Valách“ vytvořen Památník Velké 

Moravy. K jeho otevření došlo v polovině roku 1961 a náležitý vzhled získala budova 

a především expozice až v roce 1969, v době příprav na oslavy 20. výročí objevu zákla-

dů velkomoravského kostela. V témže roce se dochované relikty církevní architektury 

a samotný Památník Velké Moravy „Na Valách“ staly součástí Národní kulturní památ-

ky I. kategorie s názvem Staré Město – Veligrad. 

V roce 1988 mezi budovou Památníku a Velkomoravskou ulicí objevili archeolo-

gové brněnského Moravského muzea v čele se současným vedoucím výzkumů ve 

Starém Městě Luďkem Galuškou více než 150 hrobů, které zachycovaly pokračování 

kostelního pohřebiště. Doložena byla existence předvelkomoravského opevnění 

a sídliště z 8. a 1. poloviny 9. století. Z 13. a 17. století byly odkryty spodní části hrnčíř-

ských pecí i s vypalovanou keramikou. Výzkumy zde stále pokračují, protože tato místa 

ještě nevydala všechna svá tajemství. [1] 
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4.1 Osídlení polohy „Na Valách“ je spjato až s příchodem Slovanů 

na naše území 

První Slované se ve Starém Městě usadili v průběhu 6. nebo v 1. polovině 7. stole-

tí, v tzv. časně slovanském období – existenci osady dokládají roztroušené zlomky ne-

zdobené keramiky pražského typu, pět žárových hrobů a další.  

V průběhu doby velkomoravské došlo „Na Valách“ k vybudování kamenného kos-

tela, zřejmě kladeného na maltu. Přesnou dobu jeho vzniku neznáme. 

 Vznikl na již existujícím pohřebišti a jeho objevitelem je Vilém Hrubý. 

 Ze samotného kostela se zachovalo jen jeho torzo.
9
* 

 Kostel byl tvořen obdélníkovou lodí o rozměrech cca 850 x 725 cm 

a podkovovitou apsidou o rozměrech cca 500 x 425 cm. Hloubka základových rýh 

se pohybovala mezi 60 až 80 cm. Orientován byl ve směru východ-západ. 

Na základě archeologických pramenů i názorů historiků umění můžeme říci, že 

staroměstský kostel „Na Valách“ má asi svůj původ v byzantské architektuře. Můžeme 

jej zároveň považovat i za pohřební kapli, protože zde bylo kladeno nejvíce hrobů do  

2. poloviny 9. století, tedy do doby největšího rozmachu aglomerace. Hradisko „Na Va-

lách“ bylo převážně zemědělským osídlením. [1], [9] 

Památník Velké Moravy 

Památník Velké Moravy ve Starém Městě v poloze „Na Valách“, vybudován nad 

základy hřbitovního kostela z 9. století, obklopovalo ve velkomoravském období roz-

sáhlé pohřebiště. Pohřbeni zde byli příslušníci velkomoravské šlechty s bohatou výba-

vou se zbraněmi a šperky, i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo ar-

cheology prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště „Na Valách“ činí nejrozsáh-

lejší nekropoli Velké Moravy. Některé z hrobů ležících v blízkosti základů kostela jsou 

                                                 
9
 * „Představují je zlomky vazných a omítkových malt, omítek se stopami po výmalbě, části litých malto-

vých podlah na kamenném šťětu, úlomky i celé kusy tegulí, prejzů a zdobných hřebenovek tvořících 

kdysi honosnou střechu a konečně negativní vyplň základových rýh.“ (GALUŠKA, VAŠKOVÝCH, 

2002, s. 36) 
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zachovány na původních místech. Od svého otevření v roce 1969 neprošel objekt pa-

mátníku výraznější opravou a modernizací. V letech 2008–2009 byla provedena jeho 

generální rekonstrukce a v závěru roku 2009 byla nainstalována moderní multimediální 

expozice. Dnem 16. ledna 2010 byl památník opětovně otevřen pro veřejnost. Oproti 

sezónnímu provozu před rekonstrukcí je památník otevřen celoročně. [17] 

Staré Město „Špitálky“ kostel z doby velkomoravské 

Lokalita „Špitálky“ se nachází na tzv. Velehradské ostrožně, v jihozápadní části 

Starého Města, na pravém břehu slepého ramene řeky Moravy, za staroměstským cuk-

rovarem. Na ploše dotčené výzkumem se podařilo odkrýt spodní část výplně základů 

severní poloviny rozsáhlé církevní stavby a k ní náležející neúplné pohřebiště s 42 kost-

rovými hroby. Jižní polovina základů a některé hroby byly odebrány při těžbě zeminy. 

Zrcadlovým doplněním chybějících základů bylo možné stanovit plný tvar půdorysu 

stavby. Stavba byla orientována ve směru východ – západ a její přibližná délka činila 

18,5 m a šířka 6,5 m. [1] 

V nálezech dominoval honosný šperk tzv. veligrádského typu. Přesto je nejznáměj-

ším předmětem získaným při výzkumu v interiéru kostela na „Špitálkách“ stříbrný ter-

čík s lisovaným vyobrazením jezdce se sokolem na ruce, který vystupuje z puncovaného 

pozadí. Šperky nalezené na pohřebišti na „Špitálkách“ patří do vrcholné fáze Velké Mo-

ravy, tedy do 2. poloviny 9., popř. do 1. čtvrtiny 10. století. [9] 

Kostel v poloze „Špitálky“ ve Starém Městě vznikal ve dvou stavebních fázích. 

První je datována nejspíše k polovině 9. století, kdy došlo k vystavění sálového kostelí-

ka s půlkruhovou apsidou. Stavba byla typická pro danou dobu – kamenná pojená mal-

tou. Jeho interiér byl omítnut a vymalován. Podlahu pravděpodobně tvořila litá malta na 

štěrkovém podkladě. K jeho zásadní přestavbě došlo v průběhu 2. poloviny 9. století, 

kdy do lodě byly vestavěny pilíře, jež pomáhaly nést tíži celé stavby, a na západní stra-

ně byl přistavěn tzv. nartex. Jde o architektonický prvek spojovaný s prostředím byzant-

ské církve. Nartex většinou sloužil jako chrámová škola a příležitostně jako křtitelnice. 

V okolí kostela se mimo jiné nacházely jamky po kůlech a stopy dřevěného ohrazení. 
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Kostel měl vzhledem k charakteru pohřebiště specifický význam, pravděpodobně 

jej vlastnila významná rodina velkomoravské elity a její jednotliví členové zde postupně 

našli místo svého posledního odpočinku. [1], [10] 

Uherské Hradiště – Sady „Špitálky“ křesťanský areál klášterního  

charakteru 

V městské čtvrti Sady se nachází v jihovýchodní části Uherského Hradiště, na tzv. 

sadské ostrožně archeologické, naleziště v nadmořské výšce 215 m. V roce 1849 zde 

neznámý sedlák vybíral kámen na stavbu své chalupy a jen náhodou narazil na předmě-

ty archeologické povahy. V roce 1912 nedaleko odtud byla vyorána lidská lebka a po 

druhé světové válce se naleziště na sadské plošině stalo středem zájmu Viléma Hrubé-

ho, kustoda Slováckého muzea. Až v roce 1945 zde bylo lokalizováno sídliště a po orbě 

zde byly nalezeny keramické zlomky. Neunikla mu ani přítomnost rozrušených kostro-

vých hrobů, opracované kameny, zlomky cihel a střešních tašek, které tvořily součást 

nálezů. [1] 

Archeologický výzkum zde byl zahájen v roce 1959, díky němuž byl 

v následujících pěti letech odkryt komplex zděných budov, dřevěného sídliště 

a dlouhého domu, které patří do doby Velké Moravy a přes 940 kostrových hrobů, jež je 

možné zařadit do 11. a 12. století. Za nejvýznamnější se považuje východní stavba, jejíž 

půdorys měl tvar nevýrazného kříže a v jehož interiéru se rovnoběžně táhly dva pásy 

základů s delšími stěnami. Ve tvaru obdélníku k ní byla na západní straně připojena 

přístavba s půlkruhovou apsidou a v interiéru s kamennou příčkou. Další dva objekty 

byly připojeny ze severní strany (obdélníková komora a kaple s půlkruhovou apsidou). 

Celý komplex byl orientován na východ-západ o rozměrech 22,5 x 16,5 m. Jednotlivé 

stavby komplexu byly samozřejmě budovány postupně. 

Díky úsilí pracovníků Slováckého muzea došlo v roce 1987 k realizaci kamenné 

makety, která zabránila rozplavování negativů základových rýh a jen díky nim je areál 

uchován v takovém stavu, jenž částečně odpovídá jeho historickému významu. [1], [10] 
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Modrá „Na Díle“ kostel z doby velkomoravské 

Severozápadně od Starého Města se nachází u obce Modrá lokalita, Modrá „Na  

Díle“. Leží na vyvýšenině, ze které je možné vidět v dáli nejen Velehrad, ale i samotné 

Chřiby. Dříve tudy vedla obchodní cesta, tzv. stará hradská, jež spojovala střední Pomo-

raví s Vyškovskem. V roce 1911 bylo na nalezišti objeveno profesorem bohoslovecké 

fakulty v Olomouci, Janem Nevěřilem, základové zdivo zdejšího kostela. 

Vzhled kostela z doby velkomoravské 

Kostel byl tvořen dvěma pravoúhelnými obdélníky, z nichž ten větší představoval 

pravoúhelnou loď dlouhou 8,80 m a širokou 6,80 m, ve které se nacházely základy čtyř 

sloupů. Z východní strany byl k lodi připojen pravoúhelný presbytář (kněžiště), dlouhý 

4,40 m a široký 4,00 m. Kostel byl orientován ve směru východ- západ. Základové zdi-

vo o šířce asi 60 cm tvořily kameny z jemnozrnného pískovce, pocházející zřejmě 

z Chřibů, spojené kvalitní maltou. Kolem kostela bylo objeveno 37 kostrových hrobů 

z období 1. poloviny 9. až poloviny 10. století. Většinou šlo o hroby chudé (bez miloda-

rů), jen některé z nich obsahovaly cenné předměty jako například stříbrné gombíky, 

ostruhy a nákončí opasků, dokonce i korálkový náhrdelník s lunicovitým závěskem či 

stříbrné hrozníčkovité náušnice.  

Vilém Hrubý klade počátky kostela mezi léta 830 – 840. Zánik kostela sv. Jana je 

datován koncem 17. století, kdy bylo použito jeho stavebního materiálu k obnově vele-

hradského kláštera po požáru v roce 1681. 

V letech 1999 – 2000 byla vybudována hypotetická rekonstrukce velkomoravského 

kostela v Modré. Díky ní si mohou návštěvníci NKP v Modré učinit alespoň částečnou 

představu o tom, jak mohl zdejší kostel sv. Jana vypadat (nachází se v těsné blízkosti 

archeologicky zkoumaných základů kostela).
10

 [1] 

                                                 
10

 V listinách Přemysla Otakara I. z let 1202 a 1228 je zmínka o kostele sv. Jana v blízkosti cisterciácké-

ho kláštera na Velehradě. Znovu je zmínka o kostele sv. Jana uvedena v privilegiu z roku 1228, kdy začal 

velehradský klášter spadat pod královskou ochranu. Na tyto zprávy upozornil Jan Neveřil  a je tedy mož-

né, že kostel nesl již v 9. století svatojánské zasvěcení (vycházel z informací v písemných pramenech ze 

13. století).  
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Kostel sv. Michala a hřbitov v poloze „Na Dědině“ ve Starém Městě 

V oblasti Starého Města a Uherského Hradiště se nachází kromě NKP i řada méně 

významných nalezišť. Na jihovýchodním okraji Starého Města, v místech dnešního 

hřbitova, stojí dvě nejstarší městské zděné stavby – kostel sv. Michala a kaple sv. Jana, 

pocházející z 13. století.  

Kostel sv. Michala má jednoduchý půdorys a tvoří jej obdélníková loď 

s pravoúhlým kněžištěm. V roce 1887 byla objevena trojí chrámová dlažba – v hloubce 

25 cm část základů rotundy a také dvě úrovně lité maltové podlahy. V rozmezí let 1939 

až 1958 bylo nalezeno více než sto kusů římských cihel, které byly zabudovány do kos-

telního zdiva. Až pod taktovkou Viléma Hrubého proběhl v roce 1962 komplexní ar-

cheologický výzkum. [1] 

Rotunda tedy byla nejspíše postavena v době Velké Moravy na počátku 2. polovi-

ny 9. století. Na sálový kostel byla rotunda přestavěna v polovině 13. století. Bylo zde 

prozkoumáno 81 kostrových hrobů z rozmezí 9. až 18. století. Vnější průměr rotundy 

činil asi 9,5 m a byla vystavěna z kamene a pálených římských cihel pojených vápennou 

maltou. Nejmladší sídlištní vrstva pod její podlahou pochází z 8. století. Naopak nejstar-

ší fáze sálového kostela asi skutečně patří do 1. poloviny 13. století. V roce 1997 kostel 

zasáhla letní povodeň a interiér kostela sv. Michala byl archeology opraven – 

s výjimkou základového zdiva rotundy. Nakonec vše překryla železobetonová plotna 

nové podlahy. V současnosti jsou v interiéru kostela sv. Michala prezentovány originál-

ní základy původní rotundy a v jeho jižní obvodové zdi jsou viditelné dvě římské cihly.  

Vedle kostela sv. Michala a hřbitova byly v poloze „Na Dědině“ v roce 1981 nale-

zeny stopy palácového typu. Na tomto strategicky významném místě, v blízkosti řeky 

Moravy, existovalo sídliště s doklady rybolovu a velkomoravský palác s mohutnými 

zděnými základy. Honosná stavba v poloze „Na Dědině“ zanikla s pádem Říše velko-

moravské, rotunda však plnila svou funkci i nadále a v jejím okolí se stále pochovávalo. 

Kolem 11. století vznikla na troskách paláce menší dřevěná stavba s litými maltovými 

podlahami. V 1. polovině 13. století v poloze „Na Dědině“ kněží cisterciáckého řádu  

(z kláštera Velehradu) přestavěli rotundu na sálový kostel s kaplí, kterou zasvětili  

sv. Janu Křtiteli a stavbu pak obehnali opevněním. [1], [9] 
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Slovanské hradiště Mikulčice  

Hradiště v Mikulčicích leží v údolní nivě řeky Moravy, v blízkosti lužních lesů. 

„Valy“ u Mikulčic jsou známy jako centrum velkomoravského státu a evropsky proslulé 

archeologické naleziště raného středověku. Svým rozsahem se archeologický výzkum 

v Mikulčicích zařadil k největším systematickým odkryvům v Evropě. Čtyřicetiletá eta-

pa terénních prací přinesla obrovský a vzácný materiál, který je dnes průběžně zpraco-

váván a na jehož vyhodnocení budou archeologové ještě mnoho let soustavně pracovat. 

Vládním výnosem č. 251 z března 1962 byl desetihektarový areál vyhlášen za Národní 

kulturní památku. Významné objekty: kostely (celkem 12), palác, dílny, běžná zástavba, 

opevnění. Hradiště Mikulčice-Valy nedaleko Hodonína, v Jihomoravském kraji patří do 

správy Masarykova muzea v Hodoníně. [16] 

4.2 Závěr 

Střední Pomoraví s velkomoravským Velegradem – sídelní aglomerací Staré Měs-

to-Uherské Hradiště, společně s aglomerací u Mikulčic, sehrály v 9. století zásadní roli 

při konstituování kořenů současné české státnosti. Patří proto k nejvýznamnějším pa-

mátníkům České republiky.  

Z uvedených pěti archeologických území se dvě NKP
11,12

 (Uherské Hradiště – Sa-

dy „Špitálky“, Staré Město – „Špitálky“) dotýkají problematiky brownfields (kulturně 

zanedbaných urbánních ploch), jelikož nesou hrozbu výskytu kriminality, a to díky je-

jich lokaci v odlehlých a méně přístupných místech, vzdálených od centra dění. 

                                                 
11

 NKP = jsou národní kulturní památky, které mají z historického nebo uměleckého hlediska ten největší, 

většinou i mezinárodní význam. Dle dikce zákona jde o kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější 

součást kulturního bohatství národa. Vláda České republiky je prohlašuje nařízením za národní kulturní 

památky a stanoví podmínky jejich ochrany. (§ 4 odst. 1 památkového zákona) 
12

Okr. Uherské Hradiště: Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město – Uherské 

Hradiště – Modrá (Modrá, Staré Město, Uherské Hradiště Sady); NKP od: 1969; č. rejstříku 11795/7-

3372 (Modrá, rovinné neopevněné sídliště), 41839/7-3422 (Uherské Hradiště, Staré Město, kostel sv. 

Michala), 11810/7-3426 (Uherské Hradiště, Staré Město, rovinné neopevněné sídliště Na Valách), 

11809/7-3425 (Uherské Hradiště, Staré Město, rovinné neopevněné sídliště Špitálky), 11811/7-3498 

(Uherské Hradiště, Sady, rovinné neopevněné sídliště Sady) [15] 
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5 Výsledky průzkumu 

SWOT analýza neziskové organizace – Památník Velké Moravy 

Tabulka 5. 1 - SWOT analýza 

Vnitřní prostředí organizace 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

1. Jedno z nejvýznamnějších 

archeologických nalezišť raně 

středověkého Veligradu, 

2. První objevená kamenná 

velkomoravská stavba na našem 

území – kostel „Na Valách“ z 9. 

století, 

3. Vzácná unikátní expozice z převážně 

9. století,  

4. Strategie kooperace s organizacemi 

působícími ve stejné oblasti, 

5. Nabídka příběhu a zážitků v kontextu 

s exponáty,  

6. Expozice doplněna moderními 

technologiemi – multimediální 

expozice, 

7. Konání přednášek pro veřejnost 

(profesionální pracovníci), 

8. Možnost výukových programů pro 

základní i střední školy, 

9. Přehledné a poutavé webové stránky. 

1. Památník Velké Moravy není 

samostatným právnickým subjektem,  

2. Je zde stálá archeologická stanice 

Moravského zemského muzea 

v Brně, 

3. Nabídka Památníku Velké Moravy je 

atraktivní jen pro omezenou část 

populace, 

4. V případě zavádění změn, novinek je 

nutný souhlas správce (Slováckého 

muzea), 

5. Využití demarketingu v době 

návštěvní špičky, 

6. Umístění Památníku Velké Moravy, 

7. Nedostatečné využití potenciálu pro 

rozvoj turistiky, 

8. Slabá propagace akcí mimo obec, 

9. Špatné značení pozemních 

komunikací turistickými značkami. 

Vnější prostředí organizace 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

1. Z historického hlediska je možno 

dosáhnout nadnárodního významu 

(zápis na Seznam světového 

dědictví), 

1. Vnější faktory působící jednosměrně 

na organizaci (státní politika, 

legislativa, demografický vývoj…), 

 



Výsledky průzkumu 50 

 

2. Zpřístupnění nabídky širší laické 

veřejnosti, 

3. Možnost přilákání sponzorů – 

zvýšeným procentem návštěvnosti 

4. Účast na veletrzích (propagace, 

sponzoři), 

5. Vybudování chybějícího technického 

zázemí (depozitáře, specializovaná 

knihovna), 

6. Využití možnosti čerpání finančních 

prostředků ze: Strukturálních fondů, 

fondů soudružnosti pro ČR, 

Komunitárních programů EU, 

dotačních programů atd. 

 

2. Fáze hospodářského cyklu, 

konjunktura, recese,  

3. Orientace pouze na vlastní sbírky – 

limitování návštěvnosti, 

4. Vysoká konkurence v blízkém okolí, 

5. Změna kulturních hodnot a postojů 

populace, 

6. Neustále se zvyšující požadavky 

spotřebitelů na kvalitu 

poskytovaných služeb, 

7. Úbytek dotačních prostředků. 

8. Vodní eroze pozemků.  

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Aktuální marketingový mix 

Produkt (product) – služba (service) 

Památník Velké Moravy se zaměřuje na aktivity z oblasti archeologie (archeolo-

gické výzkumy), historie (určování předmětů, posuzování kolekcí) a také se věnuje 

ochraně a péči o kulturní a historické hodnoty získané specifickými muzejními meto-

dami či postupy, které se snaží zpřístupnit co nejširší veřejnosti prostřednictvím škály 

služeb, jakožto významný zdroj informací. Nabízí, vč. nejdůležitější průvodcovské 

služby s výkladem i služby v oblasti vzdělávání, a to formou přednáškové činnosti (pro 

náročnější veřejnost), odborného výkladu v objektech pro školy či specificky zaměřené-

ho výukového programu po domluvě s danými školami, dále nabízí externí výklad pro 

školy i veřejnost a pro méně náročné návštěvníky Památníku Velké Moravy má přichys-

taného elektronického průvodce (dvoujazyčného). Moderní technika navíc umožňuje 

učitelům samostatně využít prostoru Památníku Velké Moravy jak pro vlastní výuku tak 

i zájmovou činnost ve vztahu k právě probíranému tématu. 
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Současně usilují o zpřístupnění Památníku Velké Moravy i mladší generaci (15 – 

26 let), která do muzeí tohoto typu zavítá jen zřídka. Díky nabídce kulturních akcí, vý-

stav a přednášek na různorodá témata z úseků dějin Velké Moravy se snaží přilákat prá-

vě mladší generaci a obrátit mysl těchto mladých lidí zpět k historii a kultuře našeho 

národa, prvnímu státnímu útvaru Západních Slovanů – Velké Moravě.  

5.1 Produkt – expozice 

Památník Velké Moravy je Národní kulturní památkou I. kategorie, která byla stá-

tem svěřena do správy Slováckého muzea, jež je příspěvkovou organizací Zlínského 

kraje. V podstatě je jen detašovanou expozicí Slováckého muzea. Jakékoliv zásadní 

úpravy, ať už by se týkaly ochrany a péče o památky, zařazené do kategorie I., jakož  

i formy zpřístupnění musí být odsouhlaseny orgány státní památkové péče. Co se týče 

výstav (krátkodobých, dlouhodobých) a návštěvnických akcí v prostorách určených pro 

pohyb veřejnosti, jsou zcela v kompetenci Slováckého muzea. Kontaktovat v takových 

případech zřizovatele není nutno. 

Základy hřbitovního kostela z 9. století objeveného archeologem Vilémem 

Hrubým (1949) patří k hlavním lákadlům Památníku Velké Moravy. Expozici dále tvoří 

repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných šperků, pracovních nástrojů, zbraní a dalších 

nálezů z archeologických výzkumů. Expozice je sestavována z muzeálií pocházejících  

z fondů Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Zemského národního muzea v Brně, 

kde jsou veškeré archeologické nálezy z velkomoravských lokalit ve Starém Městě de-

ponovány, odborně ošetřovány a využívány k vědecké práci. Na vytvoření nové či do-

plňující expozice obě instituce, respektive jejich archeologická pracoviště, spolupracují. 

Vzhledem k tomu, že Památník Velké Moravy je ve správě Slováckého muzea je roz-

hodujícím iniciátorem a garantem Slovácké muzeum – v případě manipulace či jiných 

akcí konaných v blízkosti základů kostela je nutné zažádat o souhlas orgány státní pa-

mátkové péče konkrétně Odbor kultury a památkové péče Zlínského kraje. 
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5.2 Doplňkové služby 

U pokladny si je možno zakoupit publikace, průvodce, DVD, upomínkové předmě-

ty, pohlednice, turistické známky apod. Prohlídku skvěle dotváří počítačové animace  

s tématikou Velké Moravy na dotykových obrazovkách, 3D modely rekonstruovaných 

kostelů/opevnění a další moderní technologie, které ocení především mladí generace 

a zahraniční turisté. 

Cena (price) 

Neziskové organizace nereagují na tržní signály, jelikož dochází k porušení princi-

pu efektivní alokace. Tyto organizace nemohou používat zisk jinak než pro daný před-

mět podnikání a obecně prospěšné aktivity jsou tímto vyňaty z působení zákonů trhu. 

V ziskové sféře cena odpovídá situaci na trhu, zatímco v neziskové sféře se může zdát, 

že cena hraje jen vedlejší roli. Tento dojem je vyvolán díky častému poskytování služeb 

„zdarma“ či za ceny mnohem nižší než jsou celkové náklady. Jedná se o mylně vyvola-

ný omyl. Samozřejmě i v neziskovém sektoru musí být náklady na poskytovanou službu 

nebo produkt uhrazeny. Dostupnost služeb je klientům v neziskovém sektoru ve většině 

případů zajištěna různými zdroji dotování a ve zbylých případech lze za některé služby 

požadovat běžnou tržní cenu vč. zisku. Cena služeb je vnímána jako ekvivalent za po-

skytnuté služby, zahrnující jen náklady nebo jejich část. Hovoříme obvykle jen o ceně 

neúplné, označované jako vstupné, zápisné, školné atd. Aby byla cena stanovena efek-

tivně, musí daná organizace pochopit, jakou hodnotu z ní klient přisuzuje získanému 

prospěchu. [2], [17] 

Památní Velké Moravy poskytuje zvýhodněné vstupné pro děti (nad 6 let), studen-

ty a důchodce ve výši 30 Kč a pro rodiny s dětmi (2 dospělí, 1 a více dětí) ve výši 80 

Kč. Cena vstupenky pro dospělou osobu je stanovena na 50 Kč. Aby bylo vstupné ještě 

více atraktivní pro rodiny s dětmi, nabízí Památník Velké Moravy tzv. rodinné pasy 

v hodnotě 50 Kč. Díky přívětivým cenám výukových programů (10Kč/dítě) Památník 

Velké Moravy dlouhodobě spolupracuje s desítkami škol nejen ve Zlínském ale i Jiho-

moravském kraji. Svou nabídku služeb obohatili zaměstnanci Památníku Velké Moravy 

o odborný výklad (interní/externí) vhodný nejen pro školy, ale i samotnou veřejnost. 
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Odborný výklad v objektech pro školy se ohybuje v cenové relaci 50 Kč a pro veřejnost 

je stanovena cena 100 Kč. Externí výklad je již trošičku dražší záležitostí jak pro školy 

(200 Kč) tak i veřejnost (500 Kč). V případě zájmu návštěvníků, většinou zahraničních, 

o fotografování či video záznam má Památník Velké Moravy stanoven poplatek 50 Kč. 

Vstup zdarma do Památníku je stanoven hned pro několik zájmových kategorií 

 Do první kategorie jsou zařazeny děti do 6 let, pedagogický dozor, průvodci CK, 

pracovníci Národního památkového ústavu a novináři.  

 Do druhé kategorie patří majitelé průkazů: ZTP a ZTP/P, AMG, ICOM, Čtyřlístek 

a EURO 26
13

. 

 Do třetí kategorie spadají členové ICOMOS
14

, Zväzu múzeí na Slovensku 

a Muzejního spolu v Uherském Hradišti.  

Místo (place) 

Místo neboli anglicky „place“ je jedním z prvků marketingového mixu, který se 

pojí s distribucí a zajištěním dostupnosti služeb zákazníkům. Místo v marketingu sym-

bolizuje prostor pro realizaci konečné směny, volbu distribučních cest a způsob prezen-

tace nabídky služeb neziskové organizace zákazníkům. Cílem organizací v neziskovém 

sektoru by měla být snaha zpřístupnit služby zákazníkům tak, aby je mohli v dané loka-

litě a daném okamžiku využít a to s přijatelnými náklady. Jak už bylo uvedeno, Památ-

ník Velké Moravy sídlí ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Je umístěn v zástavbě 

rodinných domů, což může být pro návštěvníky z hlediska orientace lehce nepříjemné  

i díky ne moc vhodně zvolenému rozmístění značení na pozemních komunikacích. Je-

diným orientačním bodem je probíhající stavba Kostela sv. Ducha, který jde vidět již 

zdaleka a je situován v blízkosti Památníku Velké Moravy. Své služby nabízí 

v oblastech, ve kterých se občané nemají příliš velkou možnost běžně orientovat (arche-

                                                 
13 AMG = Asociace muzeí a galerií v České republice, ICOM = dopravní společnost Icom transport, klub Čtyřlístek 

Poštovní spořitelny, EURO 26 = mezinárodní identifikační a slevový průkaz pro mladé (Česká rada dětí a mládeže). 

14 ICOMOS = nevládní mezinárodní organizace věnující se ochraně světových památek a sídel. 

 



Výsledky průzkumu 54 

 

ologie, historie), což Památníku Velké Moravy nabízí na trhu služeb jistou konkurence-

schopnost. 

Propagace (promotion) 

Propagace zahrnuje činnosti, které pomáhají organizaci seznámit vybrané cílové 

skupiny (zákazníky, sponzory, dárce apod.) s nabízenými službami a užitkem, který 

jejich využitím získají, a zároveň jim dané služby co nejvíce zpřístupnit. Cílem je vy-

tvořit pozitivní a příznivý dojem formou vhodného systému organizace a propagace 

služeb, jejichž prostřednictvím je bude možno účelně prezentovat veřejnosti. I nejpasiv-

nější nezisková instituce musí komunikovat s lidmi, kteří používají její služby. 

Památník Velké Moravy kontaktuje své potenciální návštěvníky prostřednictvím 

letáků, inzerce, regionální televize a internetových stránek.  

Za hlavní komunikační kanál považují pracovníci propagační materiály, regionální tisk 

a televizi. Slovácké muzeum má svého výtvarníka, který zpracovává a tiskne pozvánky, 

plakáty a propagační materiály v rámci celého muzea, tedy vč. Památníku Velké Mora-

vy. Následuje jejich zveřejnění, propagace pomocí vlastních poutačů ve městě, které 

jsou situovány na významných, rušných a často navštěvovaných místech, dále roznáš-

kou či vylepením, tak aby se všechny aktuální noviny dostali včas do povědomí veřej-

nosti. Tuto propagaci má na starost pracovnice pro styk s veřejností, opět zaměstnanec 

Slováckého muzea. V jakém počtu se pohybuje jejich tisk: u pozvánek hovoříme  

o 250-300 ks, u letáků a plakátů se počty kusů různí podle délky trvání výstavy, poutačů 

je ve městě 8 - vylepují se vždy dva plakáty jednou za 14 dní.  

Za zmínku jistě stojí i pravidelná inzerce v regionálním tisku, a to konkrétně ve 

Staroměstských novinách, Slováckém deníku, v Dobrý den s Kurýrem a Zpravodaji 

města Uherského Hradiště kde jsou uveřejňovány informace o všech probíhajících 

a chystaných akcích Slováckým muzeem, tedy i Památníkem Velké Moravy. Informace 

o akcích a výstavách Slováckého muzea (včetně těch v konaných v památníku) rozesílá 

pracovnice oddělení umění a oddělení programu a vztahu k veřejnosti zhruba do stovky 

redakcí novin a dalších sdělovacích prostředků. Ty ovšem nejsou povinny sdělovat, zda 

text vydaly či nikoliv. Veškerá inzerce je zdarma.  
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Regionální Televize Slovácko pravidelně informuje veřejnost o vernisážích vý-

stav, nových expozicích či chystaných akcích. Dále uveřejňovala od dubna do října loň-

ského roku každý týden, seriál o muzeu. Samotná spolupráce probíhá pravidelně 

a bezproblémově již několik let. 

Propagace na internetu: Památník Velké Moravy má v provozu i své internetové 

stránky na adrese www.slovackemuzeum.cz/doc/8/. Jedná se o sloučené stránky 

s několika dalšími muzei v regionu. Jejich hlavním správcem, co se týče aktualizace dat, 

novinek, informací o výstavách či plánovaných akcích do budoucna je Slovácké muze-

um. Konkrétně má webové stránky muzea na starosti správce sítě pan Jordán. Jednotlivá 

oddělení muzea vč. Památníku Velké Moravy mu samozřejmě dodávají podklady. Tyto 

stránky mají informativní a střídmě vzdělávací charakter. Kromě nabídky služeb, cen, 

otvírací doby a kontaktů na zaměstnance Památníku Velké Moravy se dočteme i několik 

základních informací o historii a vývoji samotného Památníku Velké Moravy a jeho 

činnosti (aktuálních výstavách, chystaných akcích atd.). [17] 

Slovácké muzeum se snaží využívat možností internetových serverů
15

, které se vě-

nují cestovnímu ruchu, historii či zpravodajství. Jsou to různé stránky či odkazy na ně, 

na které má Památník Velké Moravy umístěny i odkazy na svých internetových strán-

kách. Stránky jsou poutavé, zajímavě řešeny (doplněny videi, fotografiemi, odkazy) 

a přehledné. Na stánkách je dostatek informací pro potenciální zákazníky. Po jejich pře-

čtení si mohou udělat aktuální obrázek a rozhodnout se zda Památník Velké Moravy 

navštíví či nikoli. Mladší generace ocení spíše aktuální informace publikované na Face-

booku Slováckého muzea, kde je možno shlédnout všechny reportáže, které byly dosud 

o Památníku Velké Moravy natočeny.  

Jediným trnem v oku v rámci propagace je neúčast zaměstnanců Památníku Vel-

ké Moravy na jakémkoli veletrhu v rámci jeho propagace a zviditelnění. Důvodem jsou 

vysoké náklady. 

                                                 
15

 http://www.kudyznudy.cz/Foto-a-video/3D-Prohlidky/Pamatnik-Velke-Moravy-ve-Starem-Meste.aspx 

http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?article_id=2301 

http://www.veligrad.eu/ 

 

http://www.slovackemuzeum.cz/doc/8/
http://www.kudyznudy.cz/Foto-a-video/3D-Prohlidky/Pamatnik-Velke-Moravy-ve-Starem-Meste.aspx
http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?article_id=2301
http://www.veligrad.eu/
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Lidé, pracovníci (people) 

Podstatnou roli v neziskovém sektoru zastává lidský faktor, jelikož na jedné straně 

působí pracovníci, kteří poskytují služby a na straně druhé zákazníci spotřebovávající 

tyto služby. Hovoříme tedy o všech lidech, se kterými přijde nezisková organizace do 

styku (zákazníci, zaměstnanci, dobrovolníci, dárci či veřejnost). Firma musí věnovat 

zvýšenou pozornost kvalitě a chování vlastních zaměstnanců Při výběru zaměstnanců je 

nutno zvážit jejich kvalifikaci, komunikační dovednosti, schopnost empatie, zvládání 

stresových situací a schopnost vyřešit krizové situace a mnohé další faktory. Správné 

chování organizace a zaměstnanců je nezbytnou podmínkou k udržení stávajících zá-

kazníků i k získání těch nových. Cílem organizace by mělo být uspokojování potřeb 

zákazníků formou vhodné marketingové komunikace. 

V Památníku Velké Moravy jsou zaměstnáni pouze dva průvodci (zároveň zastáva-

jí funkci pokladní/pokladního) na částečný pracovní úvazek a jedna paní uklízečka, kte-

rá je zaměstnána na plný pracovní úvazek. Památník Velké Moravy nemá žádné vlastní 

vedení, ekonomiku ani statistiku, jelikož není samostatnou právnickou osobou. Jedná se 

o památku v kategorii I. Národní kulturní památka, která byla státem svěřena do správy 

Slováckého muzea. Právě Slovácké muzeum vede veškerou databázi a evidenci (účet-

nictví, statistiku atd.) nutnou k zajištění chodu Památníku Velké Moravy. Pracovníci 

vedou pouze evidenci návštěvnosti a pokladní knihy (každodenní příjem za prodej vstu-

penek a suvenýrů). Za zmínku jistě stojí i to, že je ve Starém Městě stálá archeologická 

stanice Moravského zemského muzea v Brně, která ovšem pracuje zcela nezávisle 

a samostatně v prostorách a terénech, které nejsou součástí Památníku Velké Moravy. 

Procesy (processes) 

Neziskové organizace zabývající se tvorbou a nabídkou služeb mohou zvolit různé 

procesy či formy jejich poskytování. Díky procesům se poskytovatelé služeb odlišují od 

konkurence a pomocí nich se snaží nalézt kritická místa v poskytování daných služeb 

(příčiny selhání zaměstnanců či selhání zařízení, s jehož pomocí je služba vykonávána). 

Řada procesů je náročná na řízení. Jádro řízení procesu tvoří rozhodování o tom, kdy 

má určitá činnost proběhnout, jakou dobu potřebujeme k jejímu zvládnutí, kdo bude za 
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tuto činnost odpovědný a kdo se bude na realizaci podílet. Abychom docílili spokoje-

nosti zákazníka, je třeba analyzovat jednotlivé procesy, vytvářet jejich schémata, klasi-

fikovat je a popřípadě se snažit zjednodušit procesy příliš složité. Neziskové organizace 

by se měly snažit zefektivnit produkci služeb a učinit je tak pro zákazníky příjemnější. 

[3] 

Veškeré procesy probíhající v Památníku Velké Moravy jsou zakotveny v písemné 

podobě ve Vnitřní směrnici SM/E/01/2009 – Ceník pronájmů a služeb, veškerý průběh 

většiny procesů závisí na vedení Slováckého muzea (rozhodnutí o tom jak, co, kolik 

a za jakou cenu). 

Procesy, které pravidelně v Památníku Velké Moravy probíhají, členíme na odbor-

ný výklad v objektech (pro školy, veřejnost), externí výklad (pro školy, veřejnost), výu-

kové programy pro děti a mládež, kulturní akce (prezentace, přednášky odborníků na 

dané téma) a v neposlední řadě krátkodobé a dlouhodobé výstavy. Za tyto procesy jsou 

zodpovědní nejen pracovníci samotného Památníku Velké Moravy, ale i zaměstnanci 

Slováckého muzea, konkrétně vedoucí oddělení archeologie (Mgr. Miroslav Vaško-

vých, Ph.D), který se podílí na tvorbě kulturních akcí a výstav. Poslední slovo má pan 

ředitel Slováckého muzea (PhDr. Ivo Frolec ), jež navrhovaný program kulturní akce či 

téma projednávané výstavy musí schválit. 

Materiální prostředí (physical evidence)  

Materiálním prostředím máme na mysli stav prostředí dané organizace, který  

napomáhá zhmotnění služby a vyvolává tak žádoucí zákaznickou odezvu při výběru  

z nabídky poskytovaných služeb. Poskytuje zákazníkům důkaz o kvalitě nabízených 

služeb. V případě služeb nemá zákazník možnost posoudit kvalitu před uskutečněním 

jejich nákupu, a právě proto by měla organizace na materiální prostředí klást poměrně 

velký důraz. Celková atmosféra organizace, její interiérové vybavení, technické vyba-

vení, reprezentativnost vstupní haly, oblečení personálu i okolí budovy atd., pomůže 

zákazníkovi udělat si lepší představu o kvalitě nabízených služeb.  

Mezi prvky materiálního prostředí patří:  

Prostor – jeho organizační uspořádání a technický stav budovy a její okolí, 
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Zařízení – interiérové vybavení (moderní technické vybavení) dotváří určený prostor 

vzhledem k účelnosti, 

Osvětlení – stává se rozhodující součástí a doplněním prostoru a zařízení, 

Barevnost – dojmový a citový charakter celkového materiálního prostředí,  

Značení – obsahuje grafická sdělení, mapky, symboly, označení, vysvětlivky atd. [11] 

5.2.1 Technický stav 

Budova Památníku Velké Moravy byla v letech 2008–2009 rekonstruována (tepel-

ná čerpadla, vzduchotechnika) a na konci roku 2009 byla nainstalována moderní multi-

mediální expozice (elektronický průvodce, počítačové animace s tématikou Velké Mo-

ravy na dotykových obrazovkách, 3D modely rekonstruovaných kostelů a další), která 

by měla vyhovovat potřebám tuzemských i zahraničních návštěvníků a zároveň splňo-

vat současné výstavní trendy. Budova má i bezbariérový přístup a v interiéru je dostatek 

míst či židlí vhodných pro odpočinek. Vstupní hala je dostatečně reprezentativní  

a z jejího uspořádání, vybavení a symbolických doplňků s tématikou Velké Moravy  

na návštěvníky doslova dýchá minulost a historie již při samotném vstupu do haly. Oko-

lí budovy, co se týče upravenosti, je v nejlepším pořádku, ovšem s parkovacími místy 

už je to horší, jelikož jich není dostatek. Celkové umístění budovy v zástavbě rodinných 

domků také není zrovna nejvhodnější (vzhledem k orientaci v prostoru 

a nedostatečnému značení může být pro některé návštěvníky k nenalezení). 

Rozvržení prostor Památníku Velké Moravy 

Kromě sálu s expozicí, kde probíhá výklad a vestibulu, kde probíhá video ukázka  

a prodej vstupenek je v Památníku Velké Moravy je v suterénu malá kuchyňka, šatna, 

toalety a místnost pro uskladnění čistících potřeb. Archeologové mají vlastní pracoviště 

v jiném objektu muzea, kde jsou rovněž depozitáře, laboratoř atd. Pracovníci 

z Moravského zemského muzea v Brně nemají vyhrazeny své vlastní prostory 

v Památníku Velké Moravy.  

Sbírkový fond archeologického oddělení Slováckého muzea uchovává, eviduje  

a opatruje ve svých vlastních prostorách nálezy z výzkumů a sběrů prováděných 

v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho okolí již od 80. 
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let 19. století, předměty ze slovanského (velkomoravského) období, pocházející převáž-

ně z výzkumů Antonína Zelnitia ve Starém Městě z let 1923–1949. Především je zde 

zastoupena keramika, železné předměty (zbraně i nástroje), ozdoby z bronzu a unikátní 

velkomoravské zlaté a stříbrné šperky. Zbylé archeologické nálezy z velkomoravských 

lokalit ve Starém Městě jsou deponovány, odborně ošetřovány a využívány k vědecké 

práci v prostorách Zemského národního muzea v Brně.  

Marketingový průzkum 

Výzkumný problém a stanovení cílů 

K hlavním ekonomickým trendům současnosti patří růst významu i objemu služeb. 

Situace je lehce komplikována tím, že je těžší měřit a definovat kvalitu služeb než kvali-

tu výrobků. Nejlepším měřítkem kvality služeb je jistě počet zákazníků, kteří se vracejí 

a opět službu kupují. Zákazníkova spokojenost závisí na zisku a pocitech (potěšení, 

zklamání), které pro něj vyplynou z hodnocení původně očekávaného spotřebitelského 

užitku a skutečného zážitku. Předejít nespokojenosti ze služeb kulturního charakteru  

je velmi obtížné, neboť vnímání kulturních hodnot je subjektivní záležitostí a nelze je 

vždy hodnotit objektivně, například technickými měřítky. Zda jsou zákazníci Památníku 

Velké Moravy a Slovanského hradiště Mikulčice spokojeni je možno zjistit například 

dotazníkovým šetřením. 

Prvním ze tří cílů marketingového průzkumu je zjistit, jak kvalitní služby poskytují 

zmíněné neziskové organizace a jak jsou s nabízenými službami zákaznici spokojeni. 

Druhým cílem, spíše zajímavostí, je srovnání kvality služeb obou organizací a snaha 

vyvodit odpověď na otázku: Je Památník Velké Moravy vhodným kandidátem pro zápis 

na Seznam světového dědictví UNESCO? Třetím cílem je vyvodit vhodná doporučení  

k zajištění vyšší návštěvnosti NKP na Uherskohradišťsku a Staroměstsku a vyvodit ně-

kolik rad vhodných k řešení problematiky kulturních brownfields v lokalitách Uherské 

Hradiště – Sady „Špitálky“ a Staré Město – „Špitálky“. 
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5.3 Výzkumná metoda a výzkumný vzorek 

Pro svou práci jsem zvolila kvantitativní výzkum a jako výzkumnou metodu jsem 

použila dotazník. Dotazník byl strukturován do uzavřených (úplný výběr), polootevře-

ných (jiná odpověď) i otevřených otázek, dále bylo využito mnohonásobného výběru  

(3 a více možností) a Likertovy stupnice. Dotazníková metoda mi umožnila získat velké 

množství dat, vypovídajících o kvalitě poskytovaných služeb v Památníku Velké Mora-

vy a Slovanském hradišti Mikulčice. Dotazníkové šetření jsem prováděla v dubnu 2012 

formou elektronického dotazníku. Ten jsem zasílala na emailové adresy škol, které trva-

le spolupracují s Památníkem Velké Moravy a Slovanským hradištěm Mikulčice. Jejich 

seznam mi poskytli pracovníci zmíněných objektů. Z každého seznamu jsem metodou 

náhodného stratifikovaného výběru vyseparovala 100 škol. Ačkoliv bylo celkem roze-

sláno 200 dotazníků (100/Památník Velké Moravy, 100/Slovanské hradiště Mikulčice), 

zpět se vrátilo jen 83 dotazníků (41/Památník Velké Moravy, 42/Slovanské hradiště 

Mikulčice), což činilo návratnost ve výši 41,5%.  

Návratnost celkové emailové formy dotazování 

Návratnost u emailové formy dotazování dosáhla 41% (41 dotazníků ze 100 roze-

slaných dotazníků). 23 dotazníků se vrátilo vyplněných, 18 dotazníků se vrátilo nevypl-

něných z určitého důvodu (viz. Přehled důvodů). 14 dotazníků nebylo vůbec doručeno, 

díky neaktualizované databázi a tudíž neaktuálním emailovým adresám. Na zbylých 45 

dotazníků nebylo odpovězeno, i přesto, že byl rozeslán čtyřikrát v týdenním intervalu.  
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Přehled důvodů k nezodpovězení dotazníku 

 Doposud památník nenavštívili, 

 spolupráce mezi památníkem a danou školou v průběhu let zanikla, 

 škola nejezdí do památníku z důvodu nezájmu žáků/studentů o prohlídku, 

 škola nejezdí do památníku z důvodu finančně náročné dopravy na jednoho  

žáka/studenta, 

 učitel zajišťující prohlídku v památníku na škole již nepracuje - spolupráce nebyla 

obnovena ze strany učitelského sboru, 

 škola vyplňuje dotazníky jen jejím absolventům, 

 dotazníků přichází několik denně a škola z nich nemá žádný prospěch či užitek, 

 učitel není za vyplnění dotazníku finančně ohodnocen, 

 učitel ztrácí čas vyplněním dotazníku, 

 žádná spolupráce mezi památníkem a školou není nebo ani nebyla, 

 jedná se o školu pouze s 1. stupněm, tudíž památník nenavštěvují. 

23% 

18% 

14% 

45% 

Návratnost veškerého emailového dotazování 

dotazník vyplněn dotazník nevyplněn z určitého důvodu 

špatná emailová adresa dotazník ignorován 

 

Graf 5. 1- Přehled návratnosti emailového dotazování 
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65% 

35% 

Zastoupení dle pohlaví 

Ženy Muži 

18% 

82% 

0% 

Procentuální zastoupení dle 

věku respondentů 

26 – 40 let 41 – 60 let 60 let a více 

Výsledky marketingového průzkumu – 1. dotazník: Památník Velké  

Moravy 

Na základě kritéria pohlaví respondentů byl výzkumný vzorek zastoupen 65% žen 

a 35% mužů (viz Tab. 5. 2, Graf 5. 2). 

 

  Tabulka 5. 2 - Zastoupení dle pohlaví 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Na základě kritéria stáří respondentů zastoupilo věkovou kategorii 26 – 40 let 18% 

dotazovaných, kategorii 41 – 60 let 82% dotazovaných a kategorii 60 let a více 0% do-

tazovaných (viz. Tab. 5. 3, Graf 5. 3). 

Tabulka 5. 3 - Zastoupení dle věku respondentů 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pohlaví 
Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Ženy 15 65% 

Muži 8 35% 

Celkový 

součet 
23 100% 

Věkové 

rozmezí 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

26 – 40 let 4 18% 

41 – 60 let 19 82% 

60 let 

a více 
0  0% 

Celkem 23 100% 

Graf 5. 2 - Zastoupení dle pohlaví 

Graf 5. 3 - Procentuální zastoupení dle věku 
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36% 

9% 

46% 

9% 

Forma dopravy 

autobus vlak pěší chůze jiné 

Vyhodnocení  

Pro vyhodnocení dotazníků jsem zvolila matematicko - statistické a grafické zpra-

cování dat v programu Microsoft Office Excel. Dotazníky jsem hodnotila dle stanove-

ných kritérií a odpovědí na jednotlivé otázky. V závěru jsem srovnávala jen odpovědi 

stěžejních otázek z obou dotazníků, mezi Památníkem Velké Moravy a Slovanským 

hradištěm Mikulčice. 

Otázka č. 3 - Jakou formu dopravy volíte v případě návštěvy Památníku Velké 

Moravy? 

 
Tabulka 5. 4 - statistika odpovědí 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

  Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Jak je patrné z grafu, nejvíce škol preferuje jako formu dopravy pěší chůzi, hovo-

říme o 46%. Autobus využívá celkem 36% všech respondentů a vlak spolu s různými 

kombinacemi zmíněných forem dopravy využívají školy kolem 9%. 

 

 

 

 

 

Forma 

dopravy 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Autobus 8 36% 

Vlak 2 9% 

Pěší chůze 11 46% 

Jiné, 

kombinace 

předchozích 

2 9% 

Celkem 23 100% 

 

Graf 5. 4 - Forma dopravy 
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82% 

18% 

Dopravní dostupnost 

ano ne 

64% 

36% 

Dostatečné značení na 

pozemních komunikacích 

ano ne 

Otázka č. 4 - Jeví se Vám dopravní dostupnost Památníku Velké Moravy, 

z hlediska frekvence jízdního řádu autobusů/vlaků jako dostačující? 

 

Tabulka 5. 5 - statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
 

 

 

  Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Většině respondentů, tedy 82% dotázaných, se jeví dopravní dostupnost Památníku 

Velké Moravy jako dostačující. Zbylých 18% s tímto výrokem nesouhlasilo. 

Otázka č. 5: Je dle Vašeho názoru značení Památníku Velké Moravy na pozemních 

komunikacích, jako turistického a kulturního cíle, dostatečné?  

 
 Tabulka 5. 6 - statistika odpovědí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 
 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Dopravní 

dostupnost 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Ano 19 82% 

Ne  4 18% 

Celkem 23 100% 

Dostatečné 

značení 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Ano 15 64% 

Ne  8 36% 

Celkem 23 100% 

Graf 5. 5 - Dopravní dostupnost 

Graf 5. 6 - Dostatečné značení 
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Značení Památníku Velké Moravy na pozemních komunikacích, jako turistického  

a kulturního cíle je dle názoru dotazovaných dostatečné, a to z 64%, naopak 36% dota-

zovaných s tímto výrokem nesouhlasí a značení by změnili či vylepšili. 

Otázka č. 6: Umístění Památníku Velké Moravy v Jezuitské ulici se Vám jeví jako? 

Tabulka 5. 7 - statistika odpovědí 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Umístění PVM 
Počet 

respondentů 
% zastoupení 

 

Vhodné, snadno k nalezení 

 

4 18% 

 

Vhodné, ale PVM je lehce ukryt v zástavbě 

domů 

 

17 73% 

 

Nevhodné, PVM je ukryt v zástavbě domů 

 

2 9% 

 

Nevhodné – k nenalezení 

 

0 0% 

Celkem 23 100% 

17% 

74% 

9% 

0% 

Umístění Památníku Velké Moravy 

vhodné, snadno k nalezení 

vhodné, ale památník je lehce ukryt v 

zástavbě domů 

nevhodné, památník je ukryt v zástavbě 

domů 

nevhodné, k nenalezení 

Graf 5. 7 - Umístění Památníku Velké Moravy 
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Graf 5. 7 znázorňuje odpovědi všech respondentů následovně: umístění Památníku 

Velké Moravy v Jezuitské ulici se jeví 73% dotazovaných jako vhodné, i přesto, že je 

památník ukryt v zástavbě rodinných domů. 18% dotazovaných, souhlasilo s první vari-

antou, tedy, že je památník snadno k nalezení a umístění je vhodné. Pro 9% dotazova-

ných je umístění památníku nevhodné a památník se jim ztrácí v zástavbě rodinných 

domů. Pro variantu nevhodné – k nenalezení, žádný z dotazovaných nehlasoval.  

Otázka č. 7: Nová expozice založená na příběhu Mojslava, která je představena 

v podobě dioramat se Vám? 

Tabulka 5. 8 - statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 
 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Odpovědi na otázku č. 7 byly zaznamenány pomocí Likertovy stupnice. Z grafu  

5. 7 vyplývá jasná spokojenost všech dotazovaných s novou expozicí v Památníku Vel-

ké Moravy. Nová expozice se 64% respondentů velmi líbila, 36 % respondentů se spíše 

líbila. Žádný z nich nehlasoval záporně, tudíž vidíme nulové hodnoty, v možnostech 

spíše se nelíbila a zcela se nelíbila. Nová expozice formou dioramat postavená na příbě-

hu Mojslava je velmi oblíbená. 

 

 

Nová 

expozice 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Velmi se 

líbila 
15 64% 

Spíše se líbila 8 36% 

Spíše se 

nelíbila 
0 0% 

Zcela se 

nelíbila 
0 0% 

Celkem 23 100% 
64% 

36% 

0% 0% 

Nová expozice v podobě 

dioramat 

velmi se líbila spíše se líbila 

spíše se nelíbila zcela se nelíbila 

Graf 5. 8 - Nová expozice 
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26% 

70% 

4% 

Cena prohlídky 

levná odpovídajcí drahá 

Otázka č. 8: Nové modernější prostředí Památníku Velké Moravy s novou multi-

mediální expozicí (od 15. 1. 2010) je Vám?  

Tabulka 5. 9 - statistika odpovědí 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Nové moderní prostředí (budova po rekonstrukci, klimatizace apod.), kterým se 

může památník pochlubit, dobře zná 82% z celkového počtu dotazovaných škol. Ostatní 

školy, které spolupracují s památníkem, ale po rekonstrukci jej ještě nenavštívily, tvoří 

18%. 

Otázka č. 9: Cena prohlídky (vstupné + výklad) pro žáky se Vám jeví jako?  

 Tabulka 5. 10 - statistika odpovědí 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Prostředí po 

rekonstrukci 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Dobře známé 19 82% 

Zcela 

neznámé 
4 18% 

Celkem 23 100% 

Cena 

prohlídky 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Levná 6 26% 

Odpovídající 16 70% 

Drahá 1 4% 

Celkem 23 100% 

82% 

18% 

Nové moderní prostředí po 

rekonstrukci 

dobře známé zcela neznámé 

Graf 5. 9 - Nové moderní prostředí 

Graf 5. 10 - Cena za prohlídku 
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Cena prohlídky pro školy zahrnuje vstupné a výklad průvodce. Většina škol je 

s cenou spokojená. 70% respondentů se cena jeví jako přiměřená či odpovídající. 26% 

připadá, že je cena levná a pro školy výhodná. Jen 4% respondentů se jeví cena prohlíd-

ky jako drahá.  

Otázka č. 10: Ohodnoťte prosím kvalitu výkladu průvodce na stupnici od 1 do 5: 

(1 = výborná, 5 = nedostatečná) 

 Tabulka 5. 11 - statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

  

S kvalitou výkladu jsou dle průzkumu školy velmi spokojené. Celým 64% připadá 

výklad na takové úrovni, že jej ohodnotily jedničkou. Dalších 32% ohodnotilo výklad 

jako velmi dobrý a poslední 4% - jeden respondent se s výkladem spokojil, tedy označil 

jej za dobrý. 

 

 

 

Kvalita 

výkladu 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

1  15 65% 

2 7 31% 

3  1 4% 

4  0 0% 

5  0 0% 

Celkem 23 100% 65% 

31% 

4% 0% 
0% 

Kvalita výkladu 

výborná velmi dobrá 

dobrá dostatečná 

nedostatečná 

Graf 5. 11- Kvalita výkladu 
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48% 

9% 

26% 

4% 
13% 

Výklad - délka, kvantita informací 

zcela uspokojivý příliš stručný příliš dlouhý 

informace dostačující informace moc podrobné 

Otázka č. 11: Výklad průvodce Památníku Velké Moravy byl vzhledem k věku 

žáků, co se týče jeho délky a kvantity informací:  

Tabulka 5. 12 - statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Výklad  Počet respondentů % zastoupení 

Zcela uspokojivý 11 48% 

Příliš stručný 2 9% 

Příliš dlouhý 6 26% 

Informace dostačující 1 4% 

Informace moc podrobné 3 13% 

Celkem 23 100% 

Graf 5. 12 - Uspokojení z výkladu 
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40% 

23% 

20% 

17% 

0% 

Kvalita pracovníků 

ochotní kvalifikovaní 

příjemní spolehliví 

záporné vlastnosti 

U otázky č. 11 se již názory na prezentovaný výklad více lišily. Zcela spokojených 

bylo 48% respondentů. Pro 9% byl výklad příliš stručný a naopak pro 26% příliš dlou-

hý, záleželo tedy spíše na věku posluchačů a jejich zájmu o výklad. Průvodce dle 13% 

respondentů podával informace až moc podrobné, zbylá 4% ohodnotila informace jako 

dostačující. 

Otázka č. 12: Zaměstnanci Památníku Velké Moravy byli po stránce profesní:  

(možnost více odpovědí) 

 

 Tabulka 5. 13- statistika odpovědí 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

U otázky č. 12 bylo možné zaznačit více variant odpovědí, hlas jednoho respon-

denta mohl být započítán vícekrát. Respondenti měli na výběr jak z kladných vlastností, 

tak i záporných vlastností (neochotní, nereagovali na potřeby, působili nekvalifikovaně, 

nepříjemní, bez empatie, práci odbyli, nespolehliví). Žádný z respondentů neoznačil ani 

jednu zápornou vlastnost. Z kladných vlastností převažovala ochota a vstřícnost s 40%, 

dále dobrá kvalifikace s 23%, schopnost empatie dosáhla 20% a spolehlivost skončila 

na posledním místě s 17%. 

 

Kvalita 

pracovníků 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Ochotní, 

vstřícní 
12 40% 

Kvalifikovaní 7 23% 

Příjemní 

(empatie) 
6 20% 

Spolehliví  5 17% 

Záporné 

vlastnosti 
0 0% 

Celkem 30 100% 

Graf 5. 13 - Kvalita pracovníků 
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Otázka č. 13: Jaké byly ohlasy žáků po absolvované prohlídce? 

Tabulka 5. 14- statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z grafu 5. 14 plyne jasná převaha kladných ohlasů: 35% žáků ohodnotilo, dle ná-

zoru učitelů prohlídku kladně, 43% žáků se přiklánělo ke kladnému hodnocení prohlíd-

ky a zbylých 22% žáků s prohlídkou nebylo spokojeno na takové úrovni, aby ji ohodno-

tili kladně. Se záporným hodnocením se učitelé u žáků nesetkali. 

Otázka č. 14: Celková atmosféra a prostory Památníku Velké Moravy se Vám  

jevily jako: (možnost více odpovědí) 

 Tabulka 5. 15 - statistika odpovědí 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Ohlasy 

žáků 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Kladné 8 35% 

Spíše 

kladné 
10 43% 

Spíše 

záporné 
5 22% 

Záporné  0 0% 

Celkem 23 100% 

Celkový dojem Počet respondentů % zastoupení 

Přehledné 12 34% 

Přívětivé  4 12% 

Zajímavé  8 24% 

Velké  4 12% 

Světlé  6 18% 

Záporné hodnocení 0 0% 

Celkem 34 100% 

35% 

43% 

22% 

0% 

Ohlasy žáků na prohlídku 

kladné spíše kladné 

spíše záporné záporné 

Graf 5. 14 - Ohlasy žáků 
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34% 

12% 24% 

12% 

18% 

0% 

Celkový dojem 

přehledné přívětivé zajímavé velké světlé záporné hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: [vlastní zpracování] 

U otázky č. 14 bylo možné zaznačit více variant odpovědí, hlas jednoho respon-

denta mohl být započítán vícekrát. Respondenti měli na výběr jak z kladných vlastností, 

tak i záporných vlastností (zmatené, nepřátelské, nudné, malé, tmavé). Žádný 

z respondentů neoznačil při výběru z možností ani jedno záporné hodnocení. Na poli 

kladného hodnocení převládalo hodnocení přehledných prostor s 34% a zajímavých 

prostor s 24%. Následovala přívětivá atmosféra s 12%. Prostory byly ještě ohodnoceny 

jako světlé (18%) a velké (12%). 

Otázka č. 15: Když si vybírám, které muzeum či NKP navštívím, je pro mě nejdů-

ležitější: (seřaďte pomocí číslování od nejdůležitější (1) po nejméně důležité) 

Přehled preferencí návštěvníků (vybraných škol) dle jejich hodnocení od 1 do 12: 

1. Vzdálenost od místa umístění 

školy, 

2. aktuální výstava a její téma, 

3. pozitivní kritiky v médiích, 

4. osobní doporučení, 

5. proslulost exponátu, 

6. interaktivní prvky, 

7. cena, 

8. příjemní zaměstnanci, 

9. celkové zaměření organizace, 

10. bezbariérový přístup do objektu, 

11. parkovné,  

12. restaurace. 

Graf 5. 15 - Celkový dojem 
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22% 

39% 
13% 

0% 

26% 

Spokojenost s doprovodnými 

službami 

Výbroná Velmi dobrá 

Dobrá Dostatečná 

Nedostatečná 

Na základě zjištěných preferencí vidíme, že školy nejvíce zohledňují vzdálenost 

potenciálního objektu, který navštíví od samotné pozice školy. Na druhém místě označi-

lo nejvíce respondentů aktuální téma výstavy a na třetím místě většina škol označila 

pozitivní kritiku v médiích. Což znamená, že se školy snaží mít přehled o událostech 

v regionu a pro své žáky chtějí získat jen to nejlepší či nejzajímavější. Z mého úhlu po-

hledu jsou zajímavé preference v bodech 5 a 7. Proslulost exponátu skončila v žebříčku 

preferencí až za osobním doporučením. Cena se umístila až na sedmém místě, dokonce  

i interaktivní prvky zajímají školy více než samotná cena prohlídky apod. Uspořádání 

preferencí na 8. až 12. místě nepovažuji za zvlášť zajímavé, dá se říci, že uspořádání je 

očekávané vzhledem k navrhovaným možnostem výběru. 

Otázka č. 16: Měli jste možnost využít i doprovodných služeb (například šatny, 

toalety, prodeje suvenýrů)? V případě, že ano, ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 

Vaši spokojenost s nimi: (1 = výborná, 5 = nedostatečná) 

Tabulka 5. 16 - statistika odpovědí 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Graf 5. 16 znázorňuje spokojenost respondentů s doprovodnými službami v Památníku 

Velké Moravy. Většina škol byla s doprovodnými službami spokojená. Na výbornou je 

Doprovodné 

služby 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

1 5 22% 

2 9 39% 

3 3 13% 

4 0 0% 

5 6 26% 

Celkem 23 100% 

Graf 5. 16 - Celkový dojem 
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ohodnotilo 22% respondentů a celých 39% je ohodnotilo jako velmi dobré. I přes na 

první pohled kladné hodnocení, si můžeme všimnout, že pro celých 13% respondentů 

byly služby jen na dobré úrovni. Zbylých 26% ohodnotilo služby za nedostačující, což 

pro památník znamená jisté nedostatky, například v umístění toalet a jejich počtu, ab-

sence bufetu atd., na kterých by měl památník do budoucna zapracovat. 

Otázka č. 17: Co byste po stránce kvality poskytovaných služeb zlepšili nebo po-

změnili v Památníku Velké Moravy: (otevřená otázka) 

- Více interaktivních programů, do kterých by se žáci mohli aktivně zapojit, 

- možnost šáhnout si na některé exponáty (zbraně, šperky), 

- možnost obléci si dobový kostým, vyzkoušet helmu, obuv apod. 

Tabulka 5. 17  - Navrhované změny z pohledu učitelského sboru: 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Návrhy změn Počet respondentů % zastoupení 

Interaktivní programy 4 17% 

Osahání exponátů 5 22% 

Dobové kostýmy 3 13% 

Neodpověděli  8 35% 

Nic by neměnili 3 13% 

Celkem 23 100% 

17% 

22% 

13% 

35% 

13% 

Navrhované změny 

interkativní programy 

osahání předmětů 

dobové kostýmy 

neodpověděli 

nic by neměnili 

Graf 5. 17 - Přehled navrhovaných změn 
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V poslední otázce dotazníku (č. 17), měli respondenti prostor vyjádřit se v bodech 

či několika málo větami o možných změnách v památníku, které by dle jejich názoru do 

budoucna uvítali. Jak je patrné z grafu č. 18, celých 35% dotazovaných na otevřenou 

otázku neodpovědělo a 13% by nic neměnilo. 22% dotazovaných by uvítalo do budouc-

na možnost „osahat si“ vystavené exponáty (zbraně, šperky, nářadí apod.). Dalších 17% 

by ocenilo více interaktivních programů pro žáky či studenty, které by jim pomohli se 

více ponořit do prezentovaného tématu či expozice v Památníku Velké Moravy. Posled-

ních 13% dotazovaných navrhlo možnost vyzkoušet si dobové kostýmy, což by bylo 

zajímavé nejen pro žáky, ale i další návštěvníky památníku. 

 

Srovnání prioritních výsledků marketingového průzkumu 

 Tabulka 5. 18 - Srovnání návštěvní a otvírací doby 

Srovnání návštěvní, 

otvírací doby 
Památník Velké Moravy 

Slovanské hradiště  

Mikulčice 

Hlavní návštěvní 

sezóna: 
celoroční provoz 

 

sezónní provoz 
16

 

 

Otvírací doba:  

(Po – Pá) (Út – Pá) 

09.00 – 12.00, 12.30 – 

17.00 
09.00 – 16.30 

Víkend:  
09.00 – 12.00, 12.30 – 

17.00 (prohlídka začíná vždy 

v celou hodinu) 

09.00 – 17.30 
(prohlídka začíná vždy 

v celou hodinu) 

Státní svátky:  

otevřeno 

(09.00 – 12.00, 12.30 – 

17.00) 

otevřeno 

(09.00 - 17.30 ) 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z Tab. 5.18 vyplývá, že hlavní návštěvní sezóna ve Slovanském hradišti Mikulčice  

je o 6 měsíců kratší než v Památníku Velké Moravy, kde je provoz celoroční a tudíž pro 

návštěvníky bez jakéhokoli omezení. Otvírací doba je v obou případech příznivá a dle 

zaměstnanců obou objektů dostačující. V případě Památníku Velké Moravy je otvírací 

                                                 
16

 od 1. dubna do 30. října (v plánu je prodloužení hlavní sezóny do konce listopadu) 
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doba celotýdenní, vždy do 17. 00, zatímco ve Slovanském hradišti Mikulčice je již otví-

rací doba omezena jen na šest dní v týdnu a jen do 16. 30. O víkendech má Památník 

Velké Moravy dobu prohlídky o půl hodiny kratší než je tomu v případě Slovanského 

hradiště v Mikulčicích. Ve státní svátky mají oba objekty otevřeno pro veřejnost.  

Tabulka 5. 19 - Srovnání cen za vstupné  

 

Srovnání cen  

za vstupné 

Památník Velké  

Moravy 

Slovanské hradiště  

Mikulčice 

1. kategorie Základní vstupné 

Dospělí:  

50 Kč 
(elektronický průvodce) 

80 Kč  
(organizovaná prohlídka  

s průvodcem) 

není 
20 Kč  

(vstup do areálu) 

není 

40 Kč  
(vstup do areálu + prohlídka expo-

zice pavilonu I bez  

průvodce)  

Děti:  

děti do 6 let: zdarma děti do 6 let: zdarma 

30 Kč 
(neuvedeno) 

40 Kč  
(děti 7 až 15 let prohlídka s prů-

vodcem) 

Výukové programy: 10 Kč/dítě není 
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17

 Jde o projekt na podporu rodin s dětmi realizací systému poskytování slev a dalších výhod. V současné 

době projekt funguje v Jihomoravském kraji, v kraji Vysočina, v Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, 

Zlínském kraji, Ústeckém kraji a Královéhradeckém kraji. http://www.rodinnepasy.cz/ 

18
 Velikost skupiny pro poskytnutí odborného/externího odborného výkladu v kategoriích Ško-

ly/Veřejnost není stanovena, pokud si škola či návštěvník za výklad připlatí, musí mu být průvodcem 

vykonán. 

Rodinné vstupné:  
80 Kč 

(2 dospělí, 1 a více dětí) 
není 

Rodinné pasy
17

:  
50 Kč  

(cena vstupného po slevě)  
sleva 50 % ze vstupného 

Školy
18

:  

50 Kč 
(odborný výklad pro školy) 

60 Kč  
(děti ZŠ a studenti SŠ + program) 

není 
30 Kč 

(děti MŠ + program) 

200 Kč 
(externí odborný výklad) 

není 

Veřejnost:  

100 Kč  
(odborný výklad v objektech) 

není 

500 Kč  
(externí odborný výklad) 

není 

2. kategorie Slevy 

Studenti, důchodci:  

 

30 Kč 

 

40 Kč 
(prohlídka s průvodcem) 

Tělesně postižení: 
(ZTP, ZTP/P) 

zdarma 
40 Kč 

(prohlídka s průvodcem) 

3. kategorie Vstup zdarma 

http://www.rodinnepasy.cz/
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Zdroj: [vlastní zpracování]  

Osoby: 

- průvodci CK 

- novináři 

- pedagogický dozor 

- pracovníci Národní-

ho památkového 

ústavu 

 

- průvodci CK 

- pedagogický dozor 

 

Majitelé průka-

zů: 

- AMG 

- ICOM 

- Čtyřlístek 

- EURO 26 

 

není uvedeno 

Členové: 

- ICOMOS 

- Zväzu múzeí na Slo-

vensku 

- Muzejního spolku v 

Uherském Hradišti 

 

není uvedeno 

4. kategorie Ostatní služby 

Občerstvení/bufet: ano/ne ano/ano 

Možnost zakoupení 

odborných publika-

cí, suvenýrů: 

ano ano 

Průvodcovský text 

v angličtině  

a němčině pro za-

hraniční turisty: 

jen v angličtině/placen ano/zdarma 

Součástí vstupenky: 

elektronický průvodce  

(čeština, angličtina, němči-

na) 

pohlednice, jiný propagační 

tisk 

Parkoviště pro au-

tomobily, autobusy: 

velmi omezený 

prostor/zdarma 
zdarma 

Toalety: zdarma zdarma 

Foto/video záznam: 50 Kč není uvedeno 
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Graf 5. 18 – Srovnání celkové návštěvnosti Památníku Velké Moravy a Slovanského hradiště Mikulčice 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Srovnání z pohledu Památníku Velké Moravy 

Od roku 1969 až do konce roku 2007 byla v památníku preferována turistická se-

zóna (od 1. 4. do 31. 10) nikoli celoroční provoz, jak tomu dnes. Z grafu vidíme, že 

v letech 2006 až 2008 návštěvnost stoupla jen o necelých šest set návštěvníků. Díky 

stále nízké návštěvnosti a dalším důvodům
19

, byla v letech 2008 a 2009 provedena jeho 

generální rekonstrukce. Vyplývá i z grafu, kde v letech 2008 a 2009 vidíme nulové 

hodnoty, co se týče návštěvnosti. Dnem 16. ledna 2010 byl památník opětovně otevřen 

pro veřejnost a oproti předchozímu sezónnímu provozu před rekonstrukcí tentokrát již 

celoročně. Rekonstrukce se památníku jistě vyplatila a do nových prostor s novou mul-

timediální expozicí zavítalo 13 045 návštěvníků (více jak dvojnásobek návštěvníků 

z předchozích let), kteří ocenili proměny objektu, expozice i rozšíření nabídky služeb. 

Díky silné konkurenci v památkové sféře na Uherskohradišťsku a Staroměstsku vidíme, 

že již následující rok (2011) návštěvnost poklesla o více jak čtyři a půl tisíce hostů. 

                                                 
19

 Od svého otevření v roce 1969 neprošel objekt památníku výraznější opravou nebo modernizací. 
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Srovnání z pohledu Slovanského hradiště Mikulčice 

První muzejní expozice na archeologickém nalezišti byla otevřena v provizorním 

objektu v roce 1960. Od toho roku až do dnešní doby probíhá ve Slovanském hradišti 

Mikulčice jen sezonní provoz, opět od 1. 4. do 31. 10. Snadno vyčteme z Grafu 5. 18, že 

návštěvnost ve Slovanském hradišti v Mikulčicích i přesto, že je v provozu a přístupné 

veřejnosti jen v sezónu, má v letech 2006 až 2007 dvojnásobně větší návštěvnost než 

Památník Velké Moravy. V následujících letech (2008, 2009) návštěvnost neustále rost-

la, ale již jen nevýrazným tempem o tisíc sto hostů (ve srovnání s lety 2006, 2007, kdy 

byl nárůst návštěvnosti dvojnásobný, o dva tisíce dvě stě hostů). Dne 1. dubna 2008 

byla v pavilonu II. nad základny II. kostela otevřena druhá stálá expozice památníku 

nazvaná VELKOMORAVSKÉ MIKULČICE - DRUHÝ KOSTEL A SAKRÁLNÍ  

ARCHITEKTURA KNÍŽECÍHO HRADU, která pomocí moderních audiovizuálních 

prostředků (filmovou projekcí, formou hudby, slovem a obrazy) informuje návštěvníky  

o mikulčickém hradišti. Na rozdíl od Památníku Velké Moravy, kdy návštěvnost po 

rekonstrukci objektu výrazně stoupla, ve Slovanském hradišti Mikulčice návštěvnost  

po rekonstrukci (2009) stoupla jen nepatrně, a to o devět set návštěvníků, oproti roku 

2008. Výrazný růst návštěvnosti nastal až v roce 2011, kdy se návštěvnost vyšplhala  

na dvacet tisíc hostů, což je ve srovnání s návštěvností Památníku Velké Moravy v roce 

2011 o více jak dvojnásobek více.  

 Graf 5. 19 – Srovnání průměrné roční návštěvnosti  PVM a Slovanského 

   hradiště Mikulčice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Srovnání dle pohlaví všech respondentů 

Památník Velké Moravy Slovanské hradiště Mikulčice 

Počet návštěvníků Slovanského hradiště Mikulčice, jak plyne již z předchozího 

grafu, byl ve všech letech až dvojnásobně vyšší, což vyplývá i z Grafu 5. 19, kde prů-

měrná roční návštěvnost
20

 činí něco málo přes šestnáct tisíc hostů, zatímco průměrná 

roční návštěvnost v Památníku Velké Moravy se pohybuje kolem necelých pěti a půl 

tisíce hostů. 

Z obou předešlých grafů vyplývá, že návštěvnost ve Slovanském hradišti Mikulči-

ce je i přes jen sezónní provoz, několika násobně vyšší. 

Srovnání prioritních výsledků marketingového průzkumu 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Ze srovnání všech respondentů dle pohlaví vidíme velmi slabé zastoupení mužů 

oproti ženám. Jedním z důvodů je jistě malé zastoupení mužského pohlaví ve školství či 

učitelské sféře. Zatímco dotazník ohledně Památníku Velké Moravy vyplnilo jen 23 

respondentů – 15 žen a 8 mužů, mužské pohlaví zde mělo alespoň 50% zastoupení 

v porovnání s počtem žen. U dotazníku pro Slovanské hradiště Mikulčice již vidíme 

                                                 
20

 Výpočet: a) průměrná roční návštěvnost v Památníku Velké Moravy: (5 364+5 958+13 045+ 8 521) ÷ 

4 = 5 481; b) průměrná roční návštěvnost ve Slovanském hradišti Mikulčice: 

(11 800+14 000+16 500+17 600+ 16 500+ 20 000) ÷ 6 = 16 067 

 Graf 5. 20 - Srovnání výzkumného vzorku dle pohlaví respondentů 
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mnohem vyšší početní nesrovnalost, co se týče mužského zastoupení při jeho vyplňová-

ní. Z celkového počtu 30 respondentů, vyplnili dotazník jen 2 muži (jen 7%). Domi-

nantním pohlavím (téměř většinovým) byly tedy ženy, z pohledu obou dotazníků. 

 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Věkové rozmezí bylo stanoveno do tří kategorií. Nejvíce respondentů z druhé ka-

tegorie (41 – 60 let) vyplnilo naprostou většinu dotazníků. U věkového rozmezí 26 – 40 

let vidíme, že více respondentů této kategorie vyplnilo dotazník týkající se Slovanského 

hradiště Mikulčice. Dotazník o Památníku Velké Moravy vyplnili v první kategorii jen 

4 respondenti, což činí jen 17% ze všech respondentů. Ve třetí kategorii 60 let a více 

nebyl zaznamenán žádný respondent, u obou dotazníků. Dotazníky spojené se Slovan-

ským hradištěm Mikulčice byly dle mého názoru vyplněny z širší perspektivy, nejen 

díky většímu počtu respondentů, ale i díky větší účasti respondentů ve věkové kategorii 

26 – 40 let, tudíž jsou výsledky objektivnější než vyhodnocené výsledky z dotazníku  

o Památníku Velké Moravy. 
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Graf 5. 21 - Srovnání výzkumného vzorku dle pohlaví respondentů 
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    Zdroj: [vlastní zpracování] 

Slovanské hradiště Mikulčice je v tomto ohledu, co se týče nejpreferovanější for-

my dopravy v zásadní nevýhodě, jelikož je situováno cca 3,3 km od obce Mikulčice. 

Návštěvníkům hradiště tedy nezbývá než využít vlastního dopravního prostředku  

a v případě škol hovoříme o pronajatých soukromých autobusech (dražší forma dopra-

vy) popřípadě kombinacích (složitější forma dopravy) jako například: autobus MHD + 

pěší chůze, autobus MHD + kolo, Vlak + kolo a Vlak + pěší chůze. Z Grafu 5. 22 tedy 

krásně vidíme, že školy navštěvující Slovanské hradiště Mikulčice využívají nejvíce 

autobus (70%) a pak kombinují formy dopravy (30%). Jiný způsob dopravy pro ně není 

vhodný či dostupný. Naopak Památník Velké Moravy má v tomto směru velkou výho-

du, díky své poloze. Není nikterak vzdálen od zastávek MHD nebo vlaku a pro pěší 

chůzi (procházka s žáky) je ideální volbou (zdravý, nepříliš dlouhý pohyb + nové vě-

domosti pro žáky/studenty). Školy v případě návštěvy Památníku Velké Moravy volí 

nejčastěji pěší chůzi (necelých 50%), následuje autobus a až poté se umístil vlak a jiné 

formy dopravy. Pohodlnější a méně omezený způsob dopravy nabízí Památník Velké 

Moravy. 
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Srovnání formy dopravy 

Památník Velké Moravy Slovanské hradiště Mikulčice 

Graf 5. 22 – Srovnání formy dopravy u všech respondentů 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Cena prohlídky je dle názoru většiny respondentů odpovídající či přiměřená (77% - 

Slovanské hradiště Mikulčice; 70% - Památník Velké Moravy). Cena je levná pro 26% 

respondentů (Památník Velké Moravy) a 17% respondentů (Slovanské hradiště Mikul-

čice). Pouze jednomu nebo dvěma respondentům se jeví cena za prohlídku jako drahá. 

S cenou jsou všichni respondenti spokojeni a proti její výši nic nenamítají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Srovnání  názorů - cena za prohlídku 

Památník Velké Moravy Slovanské hradiště Mikulčice 

Graf 5. 23 - Srovnání ceny prohlídky (vstupné + výklad s průvodcem) pro žáky 
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Srovnání kvality výkladu 

Památník Velké Moravy Slovanské hradiště Mikulčice 

Graf 5. 24 - Srovnání hodnocení kvality výkladu průvodce na stupnici od 1 do 5 
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Ze srovnání kvality výkladu průvodce plyne vyšší spokojenost respondentů 

s výkladem prezentovaným v Památníku Velké Moravy, který je ohodnocen z 65% na 

výbornou, z 31% jako velmi dobrý a jen 1 respondent (4%) mu přidělil hodnocení dob-

rý. Výklad prezentovaný ve Slovanském hradišti Mikulčice je dle názoru dotazovaných 

na výborné úrovni jen z 63%, za velmi dobrý jej považuje jen 20% (což je o 10% méně, 

než u Památníku Velké Moravy) a v neposlední řadě byl ohodnocen jako dobrý, a to  

z 17%, což už není příliš chvályhodné. Žádný z respondentů neoznačil kvalitu výkladu 

hůře než jako dobrá (dostatečná, nedostatečná v grafu není zobrazena z důvodu nulo-

vých hodnot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z hodnocení dotazovaných z grafu vyčteme, že zaměstnanci Památníku Velké Mo-

ravy jsou méně ochotní, spolehliví a i méně empatičtí než zaměstnanci Slovanského 

hradiště Mikulčice, ale na druhou stranu jsou více kvalifikovaní. Vhodnějším vystupo-

váním a lepším dojmem působí zaměstnanci Slovanského hradiště Mikulčice. 
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Srovnání kvality zaměstnanců 

Památník Velké Moravy Slovanské hradiště Mikulčice 

Graf 5. 25 - Srovnání kvality zaměstnanců po profesní stránce 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z Grafu 5. 26 vyčteme jasnou dominanci kvality u doprovodných služeb Slovan-

ského hradiště Mikulčice. Na výbornou je označilo 40% (12) respondentů, za velmi 

dobré 47% (14) a 13% (4) z nich jim je ohodnotilo jako dobré. Hodnocení nedostatečné 

kvality neobdrželo Slovanské hradiště od žádného respondenta, zatímco Památník Vel-

ké Moravy obdržel hned 6 nedostatečných hlasů (díky absenci bufetu, prostředí a počet 

toalet atd.). Můžeme říci, že kvalita doprovodných služeb v Památníku Velké Moravy 

ještě není zcela na úrovni a respondenti nebyli příliš spokojeni. 

Závěr:  

Památník Velké Moravy by měl vylepšit: vystupování svých zaměstnanců (plyne 

z Grafu 5. 25 – ochota, empatie, spolehlivost), kvalitu doprovodných služeb (toalety, 

bezbariérový přístup, bufet). 

Slovanské hradiště Mikulčice by mělo vylepšit: kvalitu prezentovaného výkladu, vhod-

nější formu dopravy (například kyvadlová doprava 3x týdně mezi obcí Mikulčice a Slo-

vanským hradištěm). 

Dle mého názoru je Slovanské hradiště Mikulčice na trochu vyšší úrovni oproti Památ-

níku Velké Moravy, přestože mají zaměstnanci jisté nedostatky.
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Srovnání kvality doprovodných služeb 
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Graf 5. 26 - Srovnání spokojenosti respondentů s doprovodnými službami 
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6 Doporučení 

Problematika uplatnění marketingu u NKP – Památník Velké Moravy; Svá 

doporučení k zajištění vyšší návštěvnosti bych formulovala takto: 

 Prostřednictvím diskusního fóra na webových stránkách památníku by měli za-

městnanci Památníku Velké Moravy na svých internetových stránkách zjistit spo-

kojenost návštěvníků se službami apod. Památník Velké Moravy nemá zavedeny 

ani procesy, které by upravovaly podávání stížností návštěvníků na služby posky-

tované zaměstnanci. 

 Zlepšit formy podpory prodeje: více zábavných akcí (soutěží) pro školy, kulturních 

akcí a přednášek pro širší veřejnost, výstav s tématikou vhodnou i pro mladší gene-

race a rodiny s dětmi, výukové programy pro základní a střední školy. 

 Zlepšit formy podpory prodeje: památník by měl vylepšit kvalitu doprovodných 

služeb, hlavně co se týče občerstvení (bufet), prostředí toalet, atd. (viz. Graf 5. 16 – 

26% respondentů bylo nespokojeno s poskytováním a kvalitou doprovodných slu-

žeb). 

 Umístění Památníku Velké Moravy v Jezuitské ulici se jeví 73% dotazovaných ja-

ko vhodné, ale zároveň tito respondenti souhlasí s tím, že je památník ukryt 

v zástavbě rodinných domů (viz. Graf 5. 7), a proto by se mělo změnit či vylepšit 

značení na pozemních komunikacích, které by vedlo k lepší orientaci turistů 

a zahraničních návštěvníků (viz Graf 5. 6 - 36% dotazovaných by změnili či vylep-

šili značení na pozemních komunikacích). 

 Lépe využít potenciálu pro rozvoj šetrné turistiky (pěší, cykloturistiky atd.) včetně 

rozvoje levné, moderní a zároveň účinné propagace – získat finanční prostředky  

(v podobě dotací, darů, sponzorských příspěvků, slev na vstupné – dar pro ná-

vštěvníka se zajímavým pořadovým číslem (např. 1 000), o státních svátcích mít 

vstup zdarma nebo zvýhodněné vstupné dle svátku např. Den matek/ matky vstup 

zdarma apod.). 

 Účastnit se pravidelně kulturních a informačních veletrhů, například 13. ročníku 

veletrhu neziskových organizací NGO Market. 
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 Informovat regionální tisk o nových archeologických průzkumech, nových nále-

zech, novinkách z neustále probíhajících archeologických prací apod. 

 Čerpat finanční prostředky ze Strukturálních fondů a fondů soudružnosti pro ČR 

(například z ROP NUTS II Střední Moravana) nebo z Komunitárních programů 

EU a ostatních dotačních programů, například z KÚ Zlínský (Fond kultury Zlín-

ského kraje - Dotace na obnovu kulturních památek).21 

 Historická hodnota památkového objektu dosahuje až nadnárodního významu svě-

tového kulturního dědictví, doporučuji začít vypracovávat potřebnou dokumentaci 

k žádosti o zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO; Aby mohla 

být památka zapsána na zmíněný seznam, je třeba několika kroků
22

:  

1. Zápis na Indikativní seznam ČR (dané země),  

2. práce na nominační dokumentaci (management plan a jiné),  

3. dokončenou dokumentaci ČR zašle Centru světového dědictví do Paříže, 

4. proces expertního posouzení,  

5. rozhodnutí UNESCO; má několik možností: zápis na Seznam světového dědic-

tví, rozhodnutí statek nezapsat, vrátit návrh na zápis (krok 1.) k doplnění, odlo-

žení návrhu na zápis. [2] 

 Příprava koncepčních materiálů – management plan dané lokality/památky: 

o Doporučení členění a obsah management planu: úvodní část (představení 

lokality, památky – její hodnoty, význam, současný stav, potenciální roz-

voj), popis lokality nebo prostředí, kulturně-historický význam, popis pa-

mátky, vazby k širšímu okolí. 

                                                 
21

 http://www.dotaceonline.cz/page.aspx?SP=ResourceCentre [3] 

22
 Celý proces nominace statků na Seznam světového dědictví UNESCO je popsán v tzv. Operačních 

směrnicích k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, aktuální verze je dostupná  

z: http://whc.unesco.org/en/guidelines/<http://whc.unesco.org/en/guidelines/ [2] 

 

http://www.dotaceonline.cz/Page.aspx?SP=Objednavka1
http://www.dotaceonline.cz/Page.aspx?SP=Objednavka1
http://www.dotaceonline.cz/page.aspx?SP=ResourceCentre
http://whc.unesco.org/en/guidelines/%3chttp:/whc.unesco.org/en/guidelines/
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o Právní předpisy a administrativní opatření: popis vlastnických vztahů, práv-

ní statut památky, právní omezení, přehled výkonu managementu, spolupra-

cující subjekty, seznam možných zdrojů problémů a nástin řešení. 

o Současný stav územně-plánovací dokumentace, cíle a dílčí projekty obnovy, 

restaurování, ochrana v širším rámci. 

o Současná koncepce, cíle a dílčí projekty cestovního ruchu a jejich rámec. 

o Postup a způsob realizace management planu (materiál je zpracován účelově 

proto, aby vyhověl směrnici UNESCO). 

o Periodická kontrola management planu – předkládání výročních zpráv, 

zpracování roční inventury, souhrnné zprávy pro periodický monitoring. 

o Doložka o jeho zpracování, projednání, a schválení zúčastněných stran. [1] 

Návrh jednotlivých doporučení pro řešení problematiky vybraných  

brownfields 

Problematika kulturních-archeologických brownfields (NKP): Uherské Hradiště – 

Sady „Špitálky“, Staré Město – „Špitálky“ (fotografie viz příloha Obrázek 1 a 2). 

Obě lokality jsou ve správě Slováckého muzea v Uherském Hradišti, jedná se o od-

lehlá místa, kde se sdružují čas od času lidé bez domova, mládež s touhou si zkusit za-

kouřit, lidé venčící psi apod., běžný občan k těmto NKP zavítá jen výjimečně a hned  

na první pohled ho jistě odradí oprýskané, potrhané, zabarvené informační tabule 

a celkový pocit nevzhlednosti u obou lokalit (vlastní zkušenost). 

 Město Uherské Hradiště by se mělo zamyslet nad svým přístupem k těmto lokali-

tám, vhodná by byla příprava projektů regenerace ze strany Slováckého muzea  

a nalezení společně ve spolupráci s městem Uherské Hradiště optimálních řešení, 

vhodných investorů, aby byl zachován princip udržitelného rozvoje a historická 

hodnota obou NKP. 

 Věnovat pozornost propagačním akcím – veletrhům cestovního ruchu, na nich  

se jednotlivé turistické cíle a lokality prezentují cestovním kancelářím a široké ve-

řejnosti, jde zároveň o určitou formu pozvánky k danému turistickému cíli. 
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o Brněnské veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR (12. – 15. ledna), 

bratislavský veletrh SLOVAKIATOUR (19. – 22. ledna), 

o zahraniční veletrhy cestovního ruchu FERIENMESSE WIEN, REISE-

MARKT DRESDEN, F.R.E.E. MNICHOV, ITB BERLIN atd. 

 Zaměřit se na církevní turistiku – výhodou je zastoupení všech věkových katego-

rií, odolnost vůči ekonomickým výkyvům. Lákadlem pro domácí a zahraniční tu-

risty bude výročí 1. 150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, 

které si připomeneme v roce 2013 → připravit základní program s duchovním ob-

sahem, zapojit se do projektů spojených s oslavou cyrilometodějské moravské mi-

sie a dostatečně tuto akci propagovat v nejen v regionálním tisku, prostřednictvím 

kontaktů Slováckého muzea. 

 V Uherském Hradišti působí kolem 15 cestovních kanceláří, zaměstnanci Památní-

ku Velké Moravy by měli vytvořit jednodenní nebo dvoudenní program (s průvod-

cem), zaměřený na NKP na Uherskohradišťsku a Staroměstku (vhodný například  

i pro zájemce o cykloturistiku, jelikož NKP spolu s Památníkem Velké Moravy 

tvoří celek) a odlehlejší lokality (zmíněné brownfields) by mohly být lákadlem 

k menší projížďce po okolí. 

 Dostatek cyklostezek (5) nabízí možnost umístění na jednotlivých trasách (např.  

na sloupy, informační tabule) vhodnou propagaci NKP a tímto způsobem přilákat 

více turistů i k odlehlejším NKP (např. pomocí menší mapky, kde budou zobrazeny 

jednotlivé NKP a jak se k nim z dané trasy zájemci dostanou). 

 V posledních letech je velmi moderní geocaching
23

 /ang. džiokešing, čes. geoke-

šing/, který by byl vhodný právě pro odlehlé lokality brownfields a zároveň je vel-

mi oblíbený u mladší generace, což by znamenalo přilákání věkové skupiny, která 

příliš památkám a historii neholduje. 

                                                 
23

 Jde o jistý způsob hry na pomezí sportu a turistiky, který spočívá v použití navigačního systé-

mu GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache, o němž jsou známy jen jeho geografické souřadni-

ce. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. 

http://wiki.geocaching.cz/wiki/GPS
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Geocache
http://wiki.geocaching.cz/wiki/P%C5%99ij%C3%ADma%C4%8D_GPS
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Při revitalizaci kulturních brownfields, by cílem mělo být maximální využití exis-

tujícího potenciálu a zachování stávajícího kulturního dědictví. Nadále bude hrát rozho-

dující úlohu finanční podpora na národní i evropské úrovni. Řešení problematiky těchto 

typů brownfields je závažným úkolem politickým, ekonomickým, sociálním, ekologic-

kým a bezesporu také územně plánovacím.
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7 Závěr 

V bakalářské práci bylo rozebráno uplatnění marketingu v neziskových organiza-

cích, vymezení a srovnání nabízených služeb Památníkem Velké Moravy a Slovanským 

hradištěm Mikulčice. Srovnání vycházelo z pohledu návštěvníka, konkrétně z pohledu 

základních a středních škol, které se zmíněnými organizacemi spolupracují a spolu  

se studenty či žáky je pravidelně navštěvují. Památník Velké Moravy je jedním 

z nejvýznamnějších archeologických nalezišť raně středověkého Veligradu a bývalým 

centrem prvního státního útvaru západních Slovanů. Domnívám se tedy, že je vhodným 

kandidátem pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.  

Na základě marketingového průzkumu – srovnání kvality nabízených služeb 

z pohledu návštěvníka a jeho míry spokojenosti se ukázalo, že velkou příležitostí by pro 

Památník Velké Moravy mohlo být najmutí profesionálního pracovníka alespoň na čás-

tečný úvazek, jenž by měl na starosti vedení účetnictví, získávání finančních prostředků 

na aktivity organizace, propagaci organizace i jednotlivých akcí atd. Sama organizace 

by se měla pokusit získat nové finanční zdroje z dotačních programů státu, Evropské 

unie nebo od soukromých subjektů. Památník Velké Moravy by díky těmto finančním 

prostředkům mohl vylepšit kvalitu doprovodných služeb a rozšířit nabídku služeb  

o častěji konané kulturní akce, programy pro děti, základní a střední školy a uspokojit 

tak poptávku po těchto akcích a programech ze strany veřejnosti.  

Cílem práce bylo blíže proniknout do problematiky kulturních-archeologických 

brownfields, do problematiky uplatnění marketingu v neziskových organizacích  

a do následné aplikace marketingových postupů vedoucích k vymezení a srovnání kvali-

ty poskytovaných služeb u vybraných subjektů. V teoretické části byly podrobněji roze-

bírány klíčové pojmy a problematika související se zadaným tématem. Při hledání od-

povědí na stanovené cíle se vycházelo z jednotlivých dílčích výzkumných otázek, je-

jichž obsahem byly výsledky zjištění na základě vykonaných rozhovorů s vedoucími 

pracovníky a dotazníkového šetření. Praktická část byla soustředěna na nabídku 

a kvalitu poskytovaných služeb návštěvníkům Památníku Velké Moravy a Slovanského 

hradiště Mikulčice. V práci byly analyzovány jednotlivé silné a slabé stránky těchto 
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neziskových organizací, dále byly prezentovány oblasti rozvoje organizací i oblasti, na 

něž by si organizace měly dávat pozor. Rovněž byly poskytnuty informace o možnos-

tech přilákání turistů do zmíněných organizací, k NKP na Uherskohradišťsku 

a Staroměstsku a samozřejmě i do regionu jako takového. 
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Seznam zkratek 

 ČR - Česká republika 

 EU - Evropská Unie 

 MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 NKP -  Národní kulturní památka 

 PVM - Památník Velké Moravy 

 SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

 UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Překlad: Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) 

 atd. - a tak dále 

 apod. - a podobně 

 cca - circa (přibližně) 

 např. - například 

 str. - stránka 

 tab. - tabulka 

 tzv. – takzvaný 

 3D - 3Dimension (třírozměrná grafika, zobrazení) 

 4P - marketingový mix 
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Obrázek 2 - Uherské Hradiště - Sady „Špitálky“ a nejbližší okolí 

Obrázek 1 – Staré Město „Špitálky“, v blízkosti cukrovaru 
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Průzkum kvality poskytovaných služeb v Památníku Velké Moravy ve 

Starém Městě 

Dobrý den. V rámci studia 3. ročníku bakalářského studijního programu, oboru Ekono-

mika cestovního ruchu na VŠB-TU Ostrava, bych si Vás dovolila požádat o vyplnění několika 

otázek v dotazníku, týkajících se kvality služeb poskytovaných v Památníku Velké Moravy ve 

Starém Městě u Uherského Hradiště. Všechny informace budou sloužit výhradně k mé potře-

bě při zpracování bakalářské práce. Předem Vám děkuji za čas, který dotazníku věnujete.  

Vhodnou odpověď prosím označte barevně a soubor uložte. Děkuji. 

1. Pohlaví:  

□ muž 

□ žena 

 

2. Věk respondenta: 

□ 26 – 40 

□ 41 – 60 

□ 60 a více 

 

3. Jakou formu dopravy volíte v případě návštěvy Památníku Velké Moravy s žáky: 

□ autobus 

□ vlak 

□ pěší chůze 

□ jiné, kombinace předchozích 

 

4. Jeví se Vám dopravní dostupnost Památníku Velké Moravy, z hlediska frekvence jízdního řádu 

autobusů/vlaků jako dostačující: 

□ ano 

□ ne 

 

5. Je dle Vašeho názoru značení Památníku Velké Moravy na pozemních komunikacích, jako  

turistického a kulturního cíle, dostatečné:  

□ ano 

□ ne 

 

6. Umístění Památníku Velké Moravy v Jezuitské ulici se Vám jeví jako: 

□ vhodné, snadno k nalezení 

□ vhodné, ale PVM je lehce ukryt v zástavbě domů 

□ nevhodné, PVM je ukryt v zástavbě domů 

□ nevhodné, k nenalezení 
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7. Nová expozice založená na příběhu Mojslava představena v podobě dioramat se Vám: 

□ velmi líbila 

□ spíše líbila 

□ spíše nelíbila 

□ zcela nelíbila 

 

8. Nové modernější prostředí Památníku Velké Moravy s novou multimediální expozicí  

(od 15. 1. 2010) je Vám: 

□ dobře známé 

□ zcela neznámé 

 

9. Cena prohlídky (vstupné + výklad s průvodcem) pro žáky se Vám jeví: 

□ levná 

□ odpovídající 

□ drahá  

 

10.  Ohodnoťte prosím kvalitu výkladu průvodce na stupnici od 1 do 5:  

(1 = výborná, 5 = nedostatečná) 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 

 

11.  Výklad průvodce Památníku Velké Moravy byl vzhledem k věku žáků, co se týče jeho délky  

a kvantity informací:  

□ zcela uspokojivý  

□ příliš stručný 

□ příliš dlouhý 

□ informace dostačující  

□ informace moc podrobné 

 

12.  Zaměstnanci Památníku Velké Moravy byli po stránce profesní: (možnost více odpovědí) 

□ ochotní, vstřícní (reagovali na Vaše 

požadavky) 

□ kvalifikovaní, schopní 

□ příjemní, měli pochopení (empatie) 

□ spolehliví (ve výkonu služby) 

 

□ neochotní, nereagovali na Vaše  

potřeby 

□ působili nekvalifikovaně 

□ nepříjemní, bez empatie 

□ práci odbyli, nespolehliví 

13.  Jaké byly ohlasy žáků po absolvované prohlídce v Památníku Velké Moravy:  

□ kladné 

□ spíše kladné 

□ spíše záporné  

□ záporné 
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14.   Celková atmosféra a prostory Památníku Velké Moravy se Vám jevily jako: 

 (možnost více odpovědí) 

 

□ zajímavé 

□ světlé  

□ velké  

□ přehledné 

□ přívětivé 

□ nudné 

□ tmavé 

□ malé 

□ zmatené 

□ nepřátelské  

 

15.   Když si vybírám, které muzeum či NKP navštívím, je pro mě nejdůležitější:  

 (seřaďte pomocí číslování od nejdůležitější (1) po nejméně důležité) 

□ vzdálenost od místa umístění školy 

□ cena 

□ parkovné 

□ proslulost některého exponátu 

□ celkové zaměření organizace 

□ příjemná restaurace v blízkosti  

objektu 

 

□ bezbariérový přístup 

□ příjemní zaměstnanci 

□ interaktivní prvky v expozici  

(3d vizualizace) 

□ aktuální výstava a její téma 

□ pozitivní kritiky v médiích 

□ osobní doporučení 

16.  Měli jste možnost využít i doprovodných služeb (například šatny, toalety, prodeje suvenýrů)?  

V případě, že ano, ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 Vaši spokojenost s nimi:  

(1 = výborná, 5 = nedostatečná) 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 

17.  Co byste po stránce kvality poskytovaných služeb zlepšili nebo pozměnili v Památníku Velké 

Moravy: (otevřená otázka)



Příloha 4 

1 

 

Výsledky marketingového průzkumu – 2. Dotazník: Slovanské  

hradiště Mikulčice  

Tabulka č. 1 - Zastoupení výzkumného vzorku dle pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Tabulka č. 2 - Zastoupení výzkumného vzorku dle věku respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 3 - Jakou formu dopravy volíte v případě návštěvy Slovanského hradiště 

v Mikulčicích? 

Tabulka č. 3 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pohlaví Počet respondentů % zastoupení 

Ženy 28 94% 

Muži 2 6% 

Celkový součet 30 100% 

Věkové 

rozmezí 

Počet 

respondentů 
% zastoupení 

26 – 40 let 8 25% 

41 – 60 let 22 75% 

60 let a více 0 0% 

Celkem 30 100% 

Forma 

dopravy 

Počet 

respondentů 
% zastoupení 

Autobus 21 69% 

Vlak 0 0% 

Pěší chůze 0 0% 

Jiné, kombinace 

předchozích 
9 31% 

Celkem 30 100% 
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Otázka č. 4 - Jeví se Vám dopravní dostupnost Slovanského hradiště v Mikulči-

cích, z hlediska frekvence jízdního řádu autobusů/vlaků jako dostačující? 

 Tabulka č. 4 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 
 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 5: Je dle Vašeho názoru značení Slovanského hradiště v Mikulčicích  

na pozemních komunikacích, jako turistického a kulturního cíle, dostatečné?  

 Tabulka č. 5 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

  

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 6: Umístění Slovanského hradiště Mikulčice se Vám jeví jako? 

Tabulka č. 6 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Dopravní 

dostupnost 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Ano 11 38% 

Ne  19 62% 

Celkem 30 100% 

Dostatečné 

značení 

Počet 

respondentů 

% 

zastoupení 

Ano 9 56% 

Ne  7 44% 

Celkem 30 100% 

Umístění hradiště 

Mikulčice 

Počet 

respondentů 
% zastoupení 

Vhodné, snadno k nalezení 15 50% 

Vhodné, ale je na 

odlehlém místě 
15 50% 

Nevhodné, je na příliš 

odlehlém místě 
0 0% 

Nevhodné – k nenalezení 0 0% 

Celkem 30 100% 
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Otázka č. 7: Stálá expozice v Pavilonu I., kde probíhá vstupní výklad se Vám? 

Tabulka č. 7 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 8: Nové modernější prostředí Pavilonu II. – základy kostela II. s novou 

multimediální expozicí je Vám?  

Tabulka č. 8 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 9: Cena prohlídky (vstupné + výklad s průvodcem) pro žáky se Vám  

jeví jako?  

Tabulka č. 9 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

Stálá expozice 
Počet 

respondentů 
% zastoupení 

Velmi se líbila 11 37% 

Spíše se líbila 12 40% 

Spíše se nelíbila 7 23% 

Zcela se nelíbila 0 0% 

Celkem 30 100% 

Nové moderní 

prostředí 

Počet 

respondentů 
% zastoupení 

Dobře známé 26 87% 

Zcela neznámé 4 13% 

Celkem 30 100% 

Cena 

prohlídky 

Počet 

respondentů 
% zastoupení 

Levná 5 17% 

Odpovídající 23 77% 

Drahá 2 6% 

Celkem 30 100% 
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Otázka č. 10: Ohodnoťte prosím kvalitu výkladu průvodce na stupnici od 1 do 5: 

(1 = výborná, 5 = nedostatečná) 

  Tabulka č. 10 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 11: Výklad průvodce Památníku Velké Moravy byl vzhledem k věku 

žáků, co se týče jeho délky a kvantity informací:  

Tabulka č. 11 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 12: Zaměstnanci Slovanského hradiště u Mikulčic byli po stránce pro-

fesní: (možnost více odpovědí) 

 

 

 

 

 

Kvalita 

výkladu 

Počet 

respondentů 
% zastoupení 

1  19 63% 

2 6 20% 

3  5 17% 

4  0 0% 

5  0 0% 

Celkem 30 100% 

Výklad – délka, kvantita 

informací 
Počet respondentů % zastoupení 

Zcela uspokojivý 13 43% 

Příliš stručný 0 0% 

Příliš dlouhý 8 27% 

Informace dostačující 3 10% 

Informace moc podrobné 6 20% 

Celkem 23 100% 
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Tabulka č. 12 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 13: Jaké byly ohlasy žáků po absolvované prohlídce? 

Tabulka č. 13 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Otázka č. 14: Celková atmosféra a prostory Slovanského hradiště u Mikulčic se 

Vám jevily jako: (možnost více odpovědí) 

Tabulka č. 14 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Kvalita 

pracovníků 

Počet 

respondentů 
% zastoupení 

Ochotní, vstřícní 16 41% 

Kvalifikovaní 5 13% 

Příjemní  10 26% 

Spolehliví  8 20% 

Záporné vlastnosti 0 0% 

Celkem 39 100% 

Ohlasy žáků 
Počet 

respondentů 
% zastoupení 

Kladné 15 50% 

Spíše kladné 13 44% 

Spíše záporné 2 6% 

Záporné  0 0% 

Celkem 30 100% 

Celkový dojem 
Počet 

respondentů 
% zastoupení 

Přehledné 10 28% 

Přívětivé  4 11% 

Zajímavé  15 42% 

Velké  4 11% 

Světlé  2 8% 

Záporné hodnocení 0 0% 

Celkem 36 100% 
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Otázka č. 15: Když si vybírám, které muzeum či NKP navštívím, je pro mě nejdů-

ležitější: (seřaďte pomocí číslování od nejdůležitější (1) po nejméně důležité) 

Přehled preferencí návštěvníků (vybraných škol) dle jejich hodnocení od 1 do 12: 

1. Vzdálenost od místa umístění 

školy, 

2. aktuální výstava a její téma, 

3. proslulost exponátu, 

4. celkové zaměření organizace, 

5. cena, 

6. osobní doporučení,

 

7. příjemní zaměstnanci, 

8. pozitivní kritiky v médiích, 

9. interaktivní prvky, 

10. parkovné,  

11. restaurace, 

12. bezbariérový přístup do objektu.

 

Otázka č. 16: Měli jste možnost využít i doprovodných služeb (například šatny, toale-

ty, prodeje suvenýrů)? V případě, že ano, ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 Vaši spo-

kojenost s nimi: (1 = výborná, 5 = nedostatečná) 

 Tabulka č. 16 – statistika odpovědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

Doprovodné 

služby 

Počet 

respondentů 
% zastoupení 

1 12 40% 

2 14 47% 

3 4 13% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Celkem 30 100% 
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Otázka č. 17: Co byste po stránce kvality poskytovaných služeb zlepšili nebo pozměnili 

v Slovanském hradišti Mikulčice: (otevřená otázka) 

- Pružnější pracovní doba, 

- širší nabídka suvenýrů, 

- zajímavější forma prodeje suvenýrů, 

- zlepšit prostředí toalet, 

- modernější DVD technika při výkladu u soutěží, tematicky zamřených pořadů apod., 

- propracovanější reklama (lidé z blízkého okolí v Mikulčicích ještě nebyli), 

- zavést kyvadlovou dopravu alespoň 3x v týdnu (mezi obcí Mikulčice a Slovanským 

hradištěm u Mikulčic). 

 Tab. č. 17 Navrhované změny z pohledu učitelského sboru 

    Zdroj [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

Návrhy změn Počet respondentů % zastoupení 

Širší sortiment suvenýrů 4 13% 

Zajímavější forma prodeje 2 7% 

Lepší toalety 5 17% 

Modernější promítací technika 6 20% 

Širší působnost reklamy  3 10% 

Kyvadlová doprava 8 26% 

Neodpověděli  0 0% 

Nic by neměnili 2 7% 

Celkem 30 100% 


