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1. Úvod 

Už je tomu pár let, kdy se rodinná firma Hanakov,s.r.o. se sídlem v Prostějově, pustila 

do riskantního podniku jménem Horský hotel Sněženka. Jak je možné, že firma zabývající se 

kovoobráběním a zámečnickou výrobou, stala majitelem přes 100 km vzdáleného hotelu? 

Hlavním iniciátorem byl zakladatel a spolumajitel firmy Hanakov s.r.o., Ing. Jiří Bednář, 

který v blízkosti hor Kralického Sněžníku postavil rekreační chatu sobě a své rodině. Díky 

jeho budovatelské povaze a faktu, že si kraj zamiloval, se rozhodl koupit chátrající budovu 

hotelu Sněženka, celou ji kompletně zrekonstruovat a dát tak vzniknout novému, plně 

funkčnímu hotelu. Samotný chod a řízení hotelu od roku 2006 vzala pevně do rukou manželka 

pana inženýra , Jana Bednářová. Především ona se zasloužila o získání rozmanité klientely, 

která z hotelu odjíždí spokojena, a zase se na hotel Sněženka ráda vrací. 

Vedení hotelu se i přes snahu a dobrý úmysl vést hotel způsobem, jehož cílem je 

uspokojit potřeby a přání zákazníka, potýká v posledních pár letech s velkými výkyvy 

v poptávce a klesajícím trendem tržeb. To může být důsledkem mnoha skrytých příčin, které 

je nutno zjistit. 

Z těchto důvodů a faktu, že se poslední 3 roky podílím na chodu hotelu, sem se 

rozhodla zvolit si za cíl bakalářské práce zanalyzování současného marketingového mixu, 

jehož úkoly jsou naplnění očekávání klientů a uspokojivé vyplnění jejich stráveného času v 

hotelovém prostředí a jejich touha po opakujícím se nákupu. Navíc s přihlédnutím 

k obecnému rozvoji životního standardu je nezbytně nutné analyzovat jednotlivé dílčí aktivity 

a neustále nacházet nové a kreativní marketingové nástroje. 

Informace potřebné k analýze byly získány přímo od hostů Horského hotelu Sněženka, a 

to skrze realizaci primárního výzkumu, formou osobního dotazování. Jednotlivé nástroje 

marketingového mixu cestovního ruchu byly hodnoceny dle spokojenosti a míry využití 

hotelovými hosty. Veškeré poskytnuté informace byly analyzovány ve výzkumné části práce, data 

získaná pomocí dotazníku byla vyhodnocena a pro přehlednost podložena grafy, případně i 

tabulkami. 

 V závěrečné části práce byly na základě zjištěných informací formulovány návrhy a 

doporučení pro management hotelu. 
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2. Charakteristika hotelu 

2.1 Charakteristika hotelu jako ubytovacího zařízení 

Základní podmínkou pro realizaci cestovního ruchu je existence ubytovacího zařízení. 

To umožňuje přechodné ubytování mimo místo trvalého bydliště. Ubytovací zařízení lze 

rozlišit z mnoha perspektiv, jako například dle umístění (horské, lázeňské, rekreační), dle 

doplňkových služeb nebo dle zaměření (wellness, sportovní, rodinné), dále i podle velikosti a 

asi nejdůležitější je rozdělení dle jejich funkce na: hotely, penziony, turistické ubytovny, 

autokempy atd.  

Hotel je však vymezen tak, že se jím rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji 

pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služby s tím spojené. [Hotel]  

2.1.1 KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 

Jak pro zákazníky hotelu, tak i pro ostatní účastníky trhu je důležité vědět, s jakou 

kategorií a jakostním stupněm hotelu jednají.  

Klasifikace ubytovacích zařízení dle jejich kvality je založena na dobrovolnosti a není 

státem regulována. Ale již od roku 2004 Asociace hotelů a restaurací České republiky spolu 

se svou evropskou zastřešující organizací HOTREC vypracovala podrobná kritéria, podle 

kterých mohou ubytovací zařízení samy sebe ohodnotit. Provozovatel si může podle 

klasifikačních podkladů udělat přehled o zařazení svojí provozovny a poté se rozhodnout, zda 

se procesu účastní a zažádá o zařazení. Asociace poté zkontroluje správnost údajů a 

ubytovacímu zařízení jsou přiděleny hvězdičky, od 1* po 5* u ubytovacích zařízení se 

stravovacím zařízením a 1* až 4* u zařízení bez stravovacího zařízení.  

Začátek roku 2010 přinesl nový systém přidělování hvězdiček. Hotelové asociace 7 

zemí EU založily Hotelstars Union (HSU), unii, která si dala za cíl především sjednotit 

klasifikaci hotelových služeb pomocí jednotné metodiky a využití společného marketingu při 

propagaci certifikovaných zařízení. V současné době existuje celkem 11 zemí, která mají 

společná kritéria v udělování hvězdiček. Patří mezi ně tyto země EU: Německo, Rakousko, 

Švédsko, Česká republika, Maďarsko, Švýcarsko, Nizozemí. Lucembursko a pobaltské země- 

Litva, Lotyšsko a Estonsko. 



6 

 

S příchodem roku 2012 Asociace hotelů a restaurací České republiky spolu s 

partnerskými asociacemi ostatních členských zemí nadále spolupracuje na přípravě nové 

certifikace, která vstoupí v platnost k 1. 1. 2013.  

Asociace hotelů a restaurací a UNIHOST, autoři Oficiální jednotné klasifikace 

ubytovacích zařízení ČR, nyní rozlišují 5 následujících tříd hotelů: 

Tab. 2.1 Klasifikace ubytovacích zařízení 

 

Třída Počet hvězdiček 

Tourist * 

Economy ** 

Standart *** 

First Class **** 

Luxus ***** 

 

Zdroj: [18] , upraven 

 

Hotelová klasifikace má celkem 270 hodnotících kritérií a počet hvězdiček 

ubytovacího zařízení pro každou kategorii určuje dosažení určitého počtu povinných kritérií a 

minimálního počtu kritérií volitelných.  

Počet tří hvězdiček požaduje splnění následujících kritérií : 

 100% pokojů má barevnou TV včetně dálkového ovladače, rozhlas 

 Telefon v pokoji, noční stolek, světlo ke čtení 

 Přístup na Internet v pokoji nebo ve veřejných prostorách 

 Topení v koupelně, vysoušeč vlasů, kosmetické ubrousky 

 Zrcadlo na výšku postavy, místo pro uložení zavazadla/kufru 
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 Šitíčko, pomůcky na čištění obuvi, služba prádelny a žehlení 

 Polštář a přikrývka navíc na požádání 

 Recepce otevřena 14 hodin, telefonicky dostupná 24 hodin denně, personál hovořící 

dvěma jazyky (čeština/jeden světový jazyk) 

 Místa k sezení v prostoru recepce, pomoc se zavazadly 

 Pomůcky na čištění obuvi na požádání, služba prádelny a žehlení 

 Polštář a přikrývka navíc na požádání 

 Centrální trezor nebo trezor na pokoji 

 Přehledný systém vyřizování stížností 

 Restaurace otevřená alespoň 5 dnů v týdnu 

  

2.1.2 NOVÝ ŽEBŘÍČEK KVALITY V ČR 

Tím, že je klasifikace dobrovolná a ubytovací zařízení mohou samy sebe ohodnotit, 

nic jim nebrání v tom, aby si v rámci konkurence udělili hvězdiček kolik chtějí. To by se však 

mělo změnit, protože se do hotelového byznysu chystá výrazněji vstoupit ministerstvo pro 

místní rozvoj. Ministerstvo připravuje nový projekt pro hodnocení hotelů, který nebude brát 

v potaz dosavadní systém hvězdiček. Ten totiž podle ministerstva řekne pouze to, jaké má 

hotel vybavení a ne, jak jsou kvalitní služby, které hotel poskytuje.  

Projekt by měl probíhat na bázi mystery shoppingu, kdy kontroloři najmutí 

ministerstvem budou předstírat, že jsou hosty hotelu a přitom budou hodnotit kvalitu 

poskytovaných služeb. U hotelů by mělo být hodnoceno například i to, jak je personál 

ochotný nebo rychlý. 

Co se bude kontrolovat: 

 počet zaměstnanců 

 jak dlouho trvá, než si zákazníka někdo všimne 

 zda je pozdrav přátelský 
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 otázky kladené recepčním nebo číšníkem, který má hostovi pomoci s výběrem 

 druhy nabízených služeb 

 argumenty, které hotel používá pro získání hostů 

 jak se chová recepční při rezervaci a jak projevuje zájem o zákazníka 

 zda hotel nabízí hostům slevy či výhody 

 zda hotel pozval hosta k opětovné návštěvě 

 čistotu hotelu a příslušenství 

 rychlost personálu 

 dodržování norem společnosti 

 

Ministerstvo se takto chystá zkontrolovat během dvou let všechny hotely v zemi, 

kterých je kolem šesti tisíc. Až bude žebříček hodnocení hotelů sestaven, zveřejní jej 

ministerstvo na internetu a prováže se cestovatelskými servery po celém světě. 15] 

2.2 Vývoj cestovního ruchu v posledních letech 

Hotely v Česku začaly kvůli krizi zlevňovat. Zatímco roku 2011 byla průměrná cena 

pokoje v tuzemsku 1076 korun, v roce 2009 to bylo ještě o 406 korun na noc více. Přestože se 

počet hotelových hostů v Česku už přiblížil předkrizovým hodnotám z roku 2007, obsazenost 

pokojů z roku 2010 byla jen 40,5 procenta, přičemž optimální úroveň pro podnikání v 

hotelnictví je výtěžnost hotelových kapacit kolem 65 procent. Kdyby se hotelové kapacity 

pohybovaly v této optimální výši, hotelnictví by uživilo dalších 10 000 až 12 000 

zaměstnanců navíc. To by bylo ideální vzhledem k tomu, že v hotelnictví vloni pracovalo 27 

000 zaměstnanců, což je nejméně za posledních šest let. 22]  

Za celý rok 2011 se oproti předchozímu roku 2010 zvýšil celkový počet ubytovaných 

hostů o 5,7 % a počet přenocování o 3,5 %. Zahraničních návštěvníků přijelo více o 7,9 % a 

jejich počet přenocování se zvýšil o 8,1 %. Také domácích hostů v hromadných ubytovacích 

zařízeních přijelo více o 3,4 %, ale snížil se jejich počet přenocování o 1,1 % a průměrná doba 

přenocování se dlouhodobě zkracuje. Hosté celkově strávili v ubytovacích zařízeních 
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průměrně asi 3 noci. V pěti ze čtrnácti krajů meziročně hosté strávili méně nocí než v roce 

2010. [16] 

2.3 Cestovní ruch v Olomouckém kraji 

Olomoucký kraj patří mezi kraje nejméně vybavené ubytovacími zařízeními. K 31. 12. 

2010 poskytovalo ubytovací služby v kraji 325 hromadných ubytovacích zařízení, 

rozmístěných především v turisticky navštěvovaných okresech Jeseník a Šumperk. Z těchto 

ubytovacích zařízení je 8 čtyř hvězdičkových hotelů, 39 tří hvězdičkových hotelů, ostatních 

hotelů je 22 a asi 108 penzionů. Dále pak 9 kempů, 12 chatových osad a 45 turistických 

ubytoven. 

Celkem lze využít 6 911 pokojů s 18 546 lůžky, 775 míst pro stany a karavany. Kraj 

v roce 2010 navštívilo 377 748 hostů a přenocování proběhlo 1 416 140. Z počtu hostů bylo 

288 931 rezidentů (obyvatelé ČR) a 88 817 nerezidentů (zahraniční hosté), z nichž největší 

část tvořili hosté z Německa, v počtu zhruba 12 000 a 11 000 ze Slovenska. Z přenocovaných 

bylo 1 232 672 rezidentů a nerezidentů pouhých 183 468, kde převládali Němci, Poláci a 

Slováci. [16] 

2.4 Faktory ovlivňující cestovní ruch hotelu Sněženka 

Je nutné si uvědomit, že hotel je součástí určitého místa, kraje, společnosti. V řeči 

cestovního ruchu, je taková oblast nazývána destinací. Destinace, je lokalita, kam lidé jezdí za 

určitým konkrétním účelem. Proto hotel a destinaci, není dobré oddělovat. Vždyť kdyby ležel 

sebekrásnější hotel na místě, kde by nebylo nic k vidění, nedalo by se v okolí nic podniknout 

s volným časem, doprava k hotelu by byla spojena s mnohými překážkami, a nebo by se nám 

dokonce stavěli do cesty překážky politického charakteru, jen těžko by hotel mohl být na 

takovém místě realizován, protože by jej nikdo nenavštěvoval. Neplnil by tak svou základní 

funkci, kterou je poskytnout zákazníkovi střechu nad hlavou po dobu, kterou je mimo svůj 

domov. 12] 

2.4.1 LOKACE  

Lokalizační faktory, mezi které patří přírodní podmínky a společenské atrakce určují, 

jaký cestovní ruch lze v dané oblasti rozvíjet a jací zákazníci by sem mohli směřovat. 

Předurčuje zaměření hotelu, na určitý segment zákazníků. 12] 
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a) Přírodní podmínky 

Olomoucký kraj se rozkládá na ploše 5 266,64 km
2
 (tj. 6,7 % z celkové rozlohy ČR 

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z 

hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). 

Člení se na pět okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Geograficky je kraj 

členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd (1491 m n.m.). 

Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Územím kraje protéká řeka Morava. 21] 

Horský hotel Sněženka *** se nachází právě u pohoří Jeseníků. Je součástí okresu 

města Šumperk a spadá pod správu Starého Města pod Sněžníkem, od kterého je vzdálen 

vzdušnou čarou asi 3 km. 

Leží v údolí Jalového potoka (nazývaný Chrastický) v obci Hynčice pod Sušinou, a to 

v nadmořské výšce v rozmezí 700 - 1424 m, jedná se tedy o horskou oblast, která byla roku 

1990 vyhlášena za národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. Díky tomu, že se hotel 

nachází v této zřídka obydlené horské oblasti, je možné zde spatřit ekologicky čistou a 

divokou krajiny. V Kralickém sněžníku pramení řeka Morava a potenciál místa lze využít 

k celé řadě aktivit. V zimě se zde drží množství sněhu, díky čemu je v okolí řada ski-areálů i 

běžeckých tratí. Léto nabízí sportovním nadšencům různě náročné možnosti turistiky, 

cykloturistiky a dokonce i vyjížďky na koních. 

 Lyžování 

V okolí hotelu se nachází řada známých a v Čechách hojně navštěvovaných ski-areálů 

jako je např. Ramzová, Velké Vrbno, Stříbrnice, Kunčice, Petříkov a Branná. I přímo v 

Hynčicích pod Sušinou se nachází nově zbudovaný ski-areál Kraličák, který je vzdálen cca 

100 m od hotelu. V okolí je rovněž řada běžeckých tratí např. Králický Sněžník-Návrší-

Stříbrnice-Paprsek a další. 

 Pěší turistika 

Hynčice pod Sušinou jsou výhodným místem na nízkohorskou turistiku po východním 

úbočí vnitrozemského hřbetu masivu Králického Sněžníku i k tůrám do centra masivu na 

Sušinu 1321 m.n.m a dále k pramenům Moravy až na vrchol Králického Sněžníku. 

Vyhledávaným cílem pěších turistů je údolí Prudkého potoka, kudy vede jedna z 

nejnáročnějších a nejromantičtějších tras těchto hor. 
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 Cykloturistika 

Jako trasy pro cykloturistiku se nabízí řada zpevněných cest nebo asfaltových cestiček 

po vrstevnicích loukami a lesem. Lze samozřejmě zvolit i náročnější trasy s převýšením nebo 

trasy po silnicích 2. třídy apod. Mezi oblíbené tipy na výlety patří např. Paprsek, Kladské 

sedlo, Dolní Morava a jiné. 

 Autoturistika 

K autoturistice se nabízí výlety do města Jeseníku a jeho okolí, Javorníku, Lipové 

Lázně, Ramzové, Šeráku a Červenohorského sedla. Dále lze využít blízkého pohraničního 

silničního přechodu v Dolní Lipce k návštěvě polského Klodzka. Lákavá je i možnost koupání 

v termálním koupališti ve Velkých Losinách spojené s prohlídkou zámku a rozlehlého parku. 

b) Společenské atraktivity 

Dnes v Hynčicích pod Sušinou trvale bydlí jen 9 lidí, nicméně tato horská vesnička je 

oblíbeným rekreačním místem. Vzhledem k poloze hotelu a kraji, ve kterém se nachází, nelze 

opomenout tamní zvyky a ráz venkovského prostředí. Oblast, ve které byl hotel kdysi 

vystavěn, je typická dodržováním tradic a oslav, které ve městech mnohdy už vyprchaly nebo 

jsou obětí komerce. V cestovním ruchu jsou venkovské tradice, oslavy a zvyky mnohdy 

zanedbávány, ale trend se postupem času začíná měnit. Obyvatelé měst se snaží uniknout 

pachu, smogu a hluku svých domácností a utíkají často do míst, kde je klid, čistý vzduch a 

kde jim může být připomenuto kouzlo národních tradic a obyčejů. Právě tohle může venkov 

nabídnout. Oslavy v krojích, bitky rytířů a tradiční přípravy pokrmů, ruční pletení kocarů a 

ošatek a mnohé další se stávají stále častěji vyhledávanější atrakcí.  

Oblast Kralického Sněžníku, jak už bylo zmíněno, leží u hranic s Polskem a obec 

Hynčice v minulosti osídlovali především Němci. Proto zde z obou světových válek zbylo 

nemálo vojenských pevnůstek a v okolí je i hojný počet vojenských muzeí a přehlídek. 

2.4.2 REALIZACE 

Pokud je hotel součástí určité destinace, která je pro zákazníky nějakým způsobem 

atraktivní, je ovlivněn i dopravní strukturou a kvalitou služeb, které jsou v této konkrétní 

destinaci vybudovány a realizovány. Na místo pobytu je tedy nezbytné se nějakým způsobem 

dopravit a zároveň zde mít zázemí pro určité aktivity. Stává se tak mnohdy, že kvůli špatné 

dopravní dostupnosti a nedostatečným službám v dané destinaci, zákazník návštěvu hotelu 

raději rovnou zavrhne a zvolí si pro sebe dostupnější a lépe přizpůsobenou oblast pro rekreaci.  
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a) Doprava 

Jen stěží je v kompetenci vedení hotelu zajistit železniční či autobusovou dopravu 

přímo na místo, kde se hotel nachází. Zůstává tedy na hostu samotném, aby si zajistil dopravu 

na místo a aby všechna tato úskalí podstoupil sám a na vlastní náklady. Přitom právě doprava 

je zákazníky velice často vnímána, jako jakési nutné zlo, které je nutné podstoupit. Proto i 

tento parametr ovlivňuje vnímání dané destinace. Hotel Sněženka si tento fakt uvědomuje a 

snaží se o to, aby doprava k budově hotelu byla pokud možno co nejpříjemnější. Host, který 

se rozhodne navštívit hotel Sněženka má následující možnosti dopravy: silniční, železniční a 

autobusovou.  

Nejpohodlnější je využít dopravu silniční, avšak právě zde se hotel setkává s obtížemi 

v podobě zničené silniční komunikace v Hynčicích pod Sušinou. Dva kilometry dlouhá silnice 

napříč Hynčicemi v některých úsecích připomíná vymleté koryto potoka a díry jsou až čtvrt 

metru hluboké. Stav silnice bere klienty hotelu Sněženka, který nabízí ubytování i pro velké 

podnikové akce. Několikrát se stalo, že přijeli organizátoři konference, prohlédli si hotel, ten 

se jim líbil, ale pak zakroutili hlavou nad silnicí a odjeli. Hotel se již pár let snaží tuto situaci 

napravit, ale Staré město opravy už od roku 2008 neustále oddaluje. 26] 

Dále je možné využít dopravu železniční, kde nejbližší železniční zastávka je 

v Chrasticích. Chrastice jsou od hotelu vzdáleny asi 3 km, proto hotel na vlastní náklady 

zajišťuje pro cestující vlakem transport až na hotel. 

b) Služby 

Pro využití potenciálu cestovního ruchu je nezbytné maximalizovat takové služby, jež 

přináší danému území zisky. Mezi tyto služby patří především ty dopravní, ubytovací a 

stravovací . Všechny tyto vyjmenované služby poskytuje sám hotel Sněženka. Nabízí hostům 

i další služby, které jsou pro podporu cestovního ruchu důležité. Patří mezi ně například 

služby wellness, masáže, půjčovna kol, bowling a jiné.  

Návštěvník dané lokality, nejen host hotelu, má možnost si v hotelu Sněženka 

zakoupit občerstvení, hygienické potřeby a dokonce i potřeby turistické, mezi které patří 

například turistické hole, baterky, tzv. čelovky, kompas a mapy. 

V okolí Kralického Sněžníku je celá řada služeb podporujících cestovní ruch v daném 

území. V Hanušovicích je například nákupní centrum a obchody s potravinami, benzínová 



13 

 

stanice, opravny, pošta. Ve Starém Městě je to velmi obdobné a je zde možné se naučit jezdit 

na koních či pořádat na nich vyjížďky do okolí. V Malé Moravě lze spojit pobyt zde 

s rybolovem a v…. lze navštívit vojenská muzea, papírny, zámky a navštívit dalších mnoho 

jiných atrakcí a aktivit.  

2.4.3 STIMULACE 

Stimulací v cestovním ruchu rozumíme to, zda danou lokalitu někdo navštíví, pokud 

ano, kdo to bude, kolik jich bude a zda je jeho pobyt zde reálný. Ve své podstatě jde o jakési 

zhodnocení okolních vlivů prostředí na cestovní ruch v námi zvolené lokalitě. Z 

marketingového hlediska, by bylo možné tento faktor přejmenovat na marketingové 

makroprostředí, ale to lze jen u části objektivní stimulace. Stimulace subjektivní už souvisí se 

spotřebitelským chováním.  

Patří sem například spolupráce zainteresovaných subjektů, veřejná podpora, politika 

cestovního ruchu nebo psychologické a marketingové faktory, vnímání destinace ve vztahu ke 

konkurenci aj.12] 

c) Objektivní stimulační faktory  

Patří sem například spolupráce zainteresovaných subjektů, veřejná podpora, politika 

cestovního ruchu aj. 

Pro přehlednost je lze rozdělit na:  

 Politické faktory 

Rozvoj cestovního ruchu je závislý především na mírových podmínkách života ve 

světě a na politickém klimatu v dané zemi. Pokud je vnitropolitická situace stabilní tak, jak je 

tomu v České republice, lze předpokládat intenzivnější rozvoj cestovního ruchu, na rozdíl od 

zemí kde tomu tak není. Značnou roli zde hraje politika místní (regionální), která se projevuje 

v dlouhodobé a systematické veřejné podpoře, zejména v oblasti financí.  

Podnikatelé v cestovním ruchu na Šumpersku a Jesenicku mají v současné době šanci 

získat dotace na své projekty. Žádosti o dotace přijímá Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci 

programu Cestování dostupné všem, který je součástí Národního programu podpory 

cestovního ruchu. Pro správní území Šumperska je v jednom kole určeno asi 866 tisíc korun a 

ty mají pomoci ve zvyšování kvality domácího cestovního ruchu. Mohou na ně dosáhnout 
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projekty zaměřené na rekonstrukci a budování odpočívadel, hygienických zařízení a dalších 

služeb, které povedou ke zvýšení komfortu služeb cestovního ruchu. 

Důležitost místní politiky v rámci cestovního ruchu je na Šumpersku a Jesenicku 

značná.  Obecně se jedná o kraj, kde není mnoho pracovních ani podnikatelských příležitostí 

v jiných oblastech podnikání. Proto je existence subjektů cestovního ruchu velmi důležitou 

součástí destinace.  

 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory ovlivňující cestovní ruch hodnotíme různými ukazateli. Ty jsou 

v této části popsány a pro přehlednost znázorněny v tabulce ukazatelů ČR. 

Příjezdový cestovní ruch (také nazýván aktivní) zahrnuje návštěvu a pobyt nerezidentů 

na ekonomickém území sledované země. Spotřeba aktivního cestovního ruchu je chápana 

jako celkový objem prostředků vydaných na cestovní ruch nerezidenty a plynoucích do 

navštívené země.  

Výjezdový cestovní ruch (pasivní) zahrnuje návštěvu a pobyt rezidentů mimo 

ekonomické území sledované země. Spotřeba pasivního cestovního ruchu je chápána jako 

spotřeba rezidentských návštěvníků mimo ekonomické území vlastní země.  

Domácí cestovní ruch je CR domácích návštěvníků na ekonomickém území sledované 

země. Spotřeba domácího cestovního ruchu je spotřeba rezidentských návštěvníků ve 

sledované zemi, a to i ta část spotřeby spojené s návštěvou (konečným cílem cesty) jiné země. 

Vnitřní (interní) cestovní ruch (domácí a příjezdový) je CR rezidentů i nerezidentů na 

ekonomickém území sledované země. Zahraniční cestovní ruch zahrnuje příjezdový a 

výjezdový CR. 

Tab. 2.2 Ukazatele CR v ČR 

Ukazatel CR 
rok 

2009 2010 

Spotřeba aktivního CR (v mil.Kč) 77 251 67 624 

Spotřeba pasivního CR (v mil.Kč) 125 051 113 479 

Spotřeba domácího CR (v mil.Kč) 104 116 100 536 

Spotřeba vnitřního CR  (v mil.Kč) 229 168 214 016 

Podíl CR na HDP (v %) 2,9 2,7 

Zdroj: [16], upraveno 
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 Demografické skutečnosti 

Lidský faktor vystupuje v cestovním ruchu jako pracovní síla i jako účastník 

cestovního ruchu. Je tedy dobré znát složení, obyvatelstva v regionu a jeho životní úroveň.  

V Olomouckém kraji byl roku 2011 počet obyvatel 638 591, z čehož mužů bylo 

312 011 a žen 312 011. Obyvatelé Olomouckého kraje tvoří i obyvatele okresu Šumperk, 

kterých pro rok 2011 bylo asi 123 560, z čehož něco málo přes 14 % tvoří obyvatelé do věku 

14 let, Zhruba 70 % je obyvatel ve věku 15- 64 let a zbylých více jak 15 % je obyvatel nad 65 

let. Průměrný věk obyvatel je tak asi 40 až 41 let. 

Další údaje, které je dobré sledovat jsou příjmy domácností a jejich počet, který udává 

následující tabulka. 

Tab. 2.3 Životní úroveň Olomouckého kraje 

Životní úroveň Olomouckého kraje 2008 2009 2010 

Počet domácností 245 693 244 452 245 204 

Peněžní příjmy hrubé (Kč/osoba/rok) 136 816 141 135 146 237 

Peněžní příjmy čisté (Kč/osoba/rok) 116 118 122 029 127 935 

Zdroj: 21], upraveno 

 Administrativní podmínky 

Ty jsou tvořeny právními předpisy, zákony a vyhláškami, výše denního limitu 

finančních prostředků na pobyt. 

Oblastí cestovního ruchu se zabývá Ministerstvo pro místní rozvoj, které je 

metodickým a koordinačním orgánem pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního 

ruchu. Nezbytným nástrojem pro činnost ministerstva v oblasti cestovního ruchu je Koncepce 

státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013, která představuje střednědobý 

strategický dokument a vychází především z rozvojových možností cestovního ruchu v České 

republice. 23] 

Vybrané právní předpisy : 

 Zákon č. 159/1999 Sb.  

Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
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zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., 

zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb. 

 Zákon č. 348/2009 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Obecně závazná vyhláška č. 8/2011,o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu odvede 

ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato 

osoba je plátcem poplatku. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-

li tento dnem příchodu 15,- Kč. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění 

Hotel je pravidelně kontrolován Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se 

sídlem v Olomouci a spadá pod územní pracoviště Šumperk.  

24] 

d) Subjektivní  

Sem řadíme především spotřebitelské chování, tedy hlavně psychologické faktory a 

v návaznosti na ně i marketingové faktory. Velkou roli zde hraje, reklama, propagace, 

zkušenost, módnost a renomé destinace. 

Chování spotřebitele je ovlivňováno 4 základními psychologickými faktory, a to: 

motivací, vnímáním, učením a postoji. Je tedy třeba sledovat vlastní zážitky a zkušenosti 

hostů hotelu, jejich poznatky o místní kultuře a vliv reklamy na jednotlivce. Tyto skutečnosti 

jsou zhodnoceny v kapitole analýzy marketingového mixu. 

2.5 Charakteristika Hotelu Sněženka 

2.5.1 HISTORIE 

Ještě před druhou světovou válkou sloužil Horský hotel Sněženka jako statek a teprve 

později byl přestaven na zařízení hotelového typu pro OSP Šumperk (okresní správa 
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pozemků). Současný majitel, firma Hanakov spol. s r.o., hotel koupila v červnu roku 2005 od 

společnosti DIALOG-TOUR, spol. s r.o., sídlící v Praze, jež hotel nabídla v dražbě. 

Firma Hanakov spol. s r.o. se sídlem v Prostějově odkoupila budovu hotelu ve velmi 

špatném stavu. Prostory byly zastaralé, zchátralé a neplnily svou funkci. Bylo nutné provést 

rozsáhlou rekonstrukci, aby bylo možné hotel uvést do provozu. Rekonstrukce byla 

uskutečněna v letech 2006 až 2009 a začala vybudováním nových rozvodů (jako je voda, 

elektřina a topení) a přístavbou sociálního zařízení ve vše pokojích. Později byla přistavena 

kotelna, střecha s podkrovními pokoji a jedním apartmánem, bowling a wellness s bazénem, 

vířivkou a saunou. Rekonstrukcí prošla i kuchyň a restaurace, která byla přesunuta do 

příjemnějších prostor tak, aby byla blíže kuchyni. Rekonstrukce se vyplatily, a to i přes to, že 

investice byly značně finančně náročné. Veškeré zařízení hotelu se pořizovalo postupně a 

hotel se snaží neustále vylepšovat své prostory a zařízení, aby co nejvíce zpříjemňovalo pobyt 

hostů i zaměstnanců v hotelu. 

Obr. 2.1 Hotel před rekonstrukcí 
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Obr. 2.2 Hotel po rekonstrukci 

 

2.5.2 KONKURENCE 

Konkurentů v okolí je celá řada, jak už tomu u horských destinací bývá. A konkurenty 

má hotel i v samotných Hynčicích pod Sušinou, ale je velmi pozitivní, že přímého konkurenta 

ve stejné ubytovací kategorii hotel v nejbližším okolí nemá. 

Nejvýraznější konkurence hotelu Sněženka v ubytovacích zařízeních: 

 Hotel pod zvonem 

 Hotel, který byl zrekonstruován z bývalé kaple má nyní 8 pokojů s kapacitou 29 

lůžek. Je umístěn hned vedle vleků u ski areálu Kraličák. Vedle něj se nachází ubytování, tzv. 

Stará škola, se kterým hotel spolupracuje. Jelikož velikost Hotelu pod zvonem nedovoluje 

prostory ke stravování formou penzí, hosté jsou nuceni docházet na Starou školu a zde se 

stravovat. Mezi služby, které Hotel pod Zvonem nabízí, patří například možnost parkování 

přímo u hotelu, zjištění termínů a zajištění rezervací na akcích v okolí. Nabízí hostům také 

společenské hry pro děti a dospělé, čtenářský koutek (dětské knihy, dětské DVD) a 

společenskou místnost (krb, DVD, plazmová obrazovka, promítací plátno, Hi-Fi), kde je 

možnost promítání vlastních prezentací z připojeného PC. Ve společenské místnosti pak 

slibuje nepravidelné večery u krbu při kytaře a stravu formou nápojů a doplňků ve formě 

slaných i sladkých pochutin. 

 Ubytovna Stará škola 

 Ubytovna Stará škola je turistickou ubytovnou o kapacitě 45 osob. Je vhodná pro 

ubytování dětí na lyžařském výcviku nebo ve škole v přírodě, případně pro větší skupinky 
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méně náročných turistů a rodin s dětmi. Pokoje jsou 4 - 7 lůžkové s patrovými postelemi, 

sociální zařízení jsou společné na chodbě, společenská místnost s TV, satelitem a DVD, za 

ubytovnou se nachází posezení u potůčku, ohniště a dětské mini hřiště. Hostům je schopna 

nabídnout parkování přímo u hotelu, společenské hry pro děti a dospělé, čtenářský koutek – 

dětské knihy, dětské DVD. 

 Horská chata Spartak 

V horské chatě se nachází restaurace, společenská místnost, stolní fotbal, juke-box, 

satelitní televize, DVD, wifi internet, infrasauna a masáže. Nabízí lyžařské kurzy, školy 

v přírodě, rekreační pobyty, firemní akce, oslavy, sportovní vyžití, restauraci se sálem, 

parkoviště, úschovnu kol a lyží. 

 Chata „Jako doma“ 

Mezi hojně užívané a oblíbené patří Chata jako doma. Ta má venkovní bazén (6m x 

3m,hloubka 1.5m) vyhřívaný solární energií, hřiště pro míčové hry, stolní tenis, venkovní 

zastřešené posezení u krbu s udírnou, pískoviště pro děti, venkovní posezení u ohně s 

možností opékání., Sauna s odpočívárnou a ochlazovacím bazénkem. Společenská místnost s 

příruční vinotékou. Možnost připojení na internet. 

V Hynčicích se obdobných horských chat vyskytuje nejméně sedm. Sám Hotel 

Sněženka disponuje jednou horskou chatou k pronájmu, která leží v bezprostřední blízkosti 

hotelu. Tou se ovšem tato bakalářská práce blíže nezabývá. 
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3. Teoretická východiska marketingového mixu 

Je nezbytné vymezit „mantinely“, o které se bude možné opřít v průběhu práce. Proto 

je úkolem této kapitoly přiblížit problematiku marketingového mixu zaměřeného především 

na služby v oblasti hotelnictví. [5] 

Tato teoretická východiska pak budou podkladem k vytvoření metodiky výzkumu a 

následné analýze dat.  

3.1 Marketingový mix 

O zpopularizování marketingového mixu se pravděpodobně nejvíce zasloužil 

především Philip Kotler. Ten v jedné ze svých knih uvádí definici:  

"Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu." [7] 

Kottler také zdůrazňuje, že marketingový mix je taktická, nikoli strategická pomůcka, 

a proto mu vždy předchází strategický marketing. 7] 

Strategickým marketingem jsou řešeny strategické problémů, jejichž výsledky jsou 

rozhodnutí týkající se segmentace (segmentation), zacílení (targeting) a umístění (tzv. 

positioning). Tyto kroky vedou k analýze prostředí a segmentaci, po kterých následuje výběr a 

specifikace vhodného cílového trhu (segmentu). Proto by sestavení marketingového mixu 

mělo být takové, aby respektovalo požadavky cílového segmentu. Organizace tak je schopna 

dosáhnout svých cílů v oblasti marketingu, které bude možné realizovat prostřednictvím 

spokojených zákazníků. [5] [12] 

Naopak Zamazalová popisuje marketingový mix jako:  

„Soubor nástrojů, jimiž firma může působit na své okolí a jejichž pomocí uskutečňuje 

své záměry.“ [14] 

Sestavení účinného marketingového mixu je však vždy plně v rukou firmy. Lze tedy 

říci, že marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které firma dělá proto, 

aby vzbudila poptávku po produktu nebo službě. Tyto kroky lze rozdělit do čtyř základních 

proměnných, které se označují jako 4P. Mezi ně řadíme produkt (Product), cena (Price), place 
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(místo) a propagace (Promotion). Sestavení takto vypadajícího marketingového mixu však 

nazírá na situaci pouze z pohledu prodávajícího a opomíjí hledisko kupujícího zákazníka.  5] 

 Proto je často základní marketingový mix rozšířen o tzv. 4C. Ty jsou rozšířeny o 

pohled zákazníka na marketingový mix, který předpokládá, že každý marketingový nástroj 

musí přinášet výhody. Společnosti má díky nim možnost, vnímat čtyři složky marketingového 

mixu (4P), jako čtyři faktory na straně zákazníka (4C). 7] 

Tab. 3.1 Složky marketingového mixu 4P a 4C 

4P 4C 

Produkt (produkt) Potřeby a přání zákazníka (customer needs and wants) 

Cena (price) Náklady na straně zákazníka (cost to the customer) 

Distribuce (place) Dostupnost  (convenience) 

Komunikace (promotion) Komunikace (communication) 

Zdroj: 7], upraveno 

Základní prvky však jsou při aplikaci marketingu v různých oblastech podnikání 

rozšiřeny o další proměnné a případně je lze i dále vnitřně člennit na  produktový mix, cenový 

mix, distribuční mix a komunikační mix. 14] 

3.2 Marketingový mix služeb a cestovního ruchu 

Marketingový mix přímo pro služby definovala např. Vaštíková: 

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový 

manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům.“ [13] 

V oblasti služeb to ovšem není tak jednoduché. Služby jsou od hmotných produktů 

výrazně odlišeny svými vlastnostmi (viz. níže specifika služeb), a proto tradiční marketingový 

mix 4P nestačí. Je nutné připojit k základnímu mixu ještě další 3P, a to materiální prostředí 

(physical evidence) napomáhající zhmotnění služby, lidi (people), jež jsou nedílnou součástí 

služeb a procesy (processes), které usnadňují a řídí poskytování služeb. 13] 

Důvodem je i skutečnost, že zákazníci se stávají stále náročnějšími, informovanějšími 

a mají větší možnost výběru z nabídky na trhu. V oblasti cestovního ruchu tomu není jinak. 

Podniky jsou nuceny k mnohem hlubší, důkladnější a pečlivější přípravě a plánování, což je 

nutí využívat podstatně složitější marketingové techniky. V oblasti cestovního ruchu je tedy 
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využíváno až 8P, ta zahrnují kromě základních 4P navíc i tvorbu balíčků (packaging), 

programování (programming), lidi (people) a kooperaci (partnership). 4], [12] 

Pro přehlednost nejčastěji užívaných prvků marketingového mixu dle různých oborů 

podnikání, slouží tab. č. 3.2 

          Tab. 3.2 Prvky marketingového mixu ve vybraných oborech 

 

Klasický Služby Cestovní ruch, 

produkt  pohostinství 

4P 6P 8P 

Product Product Product 

Price Price Price 

Place Place Place 

Promotion Promotion Promotion 

 People People 

 Process Packaging 

  Programming 

  Partnership 

 

3.2.1 SPECIFIKA SLUŽEB 

Nejčastěji skloňovanou definicí služeb, vyskytující se v mnoha publikacích, je opět 

Kotlerova. Ten definoval službu jako jakoukoli aktivitu nebo výhodu, kterou může jedna 

strana nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale 

nemusí být spojena s fyzickým výrobkem. 7] 

Vaštíková uvádí definici Americká marketingová asociace: 

„Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které 

poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné 

služby. Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto 

užití nutné, nedochází k transferu vlastnictví tohoto hmotného zboží.“  [6] 

Jakubíková zmiňuje pohled na služby Jana Carlzona, vedoucího pracovníka SAS 

(Scandinavia Airlines System), který je znám svou zákaznicky orientovanou obchodní 

strategií. Ta je v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví neopomenutelnou. 
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„Na počátku každé služby je setkání s ní. Z něj se odvíjí vše ostatní. Setkání se 

službou je děj, při němž zákazník přichází do styku s obstaravatelem služby, s jeho 

zaměstnanci, technologiemi a službami, které poskytuje. Je to okamžik, v němž marketing, 

pracovní postupy a lidský činitel mají společně podpořit vytvoření a dodání služby, která 

odpovídá zákazníkovým potřebám, vědomým rizikům a očekávání = moment pravdy.“ 

[4] 

I když je na služby možno nahlížet z různých úhlů, všechny výše uvedené definice 

mají společné to, že zdůrazňují nehmotnou povahu služeb. Služby jsou od zboží odlišeny 

větším počtem vlastností a mezi ty základní  patří: 

 Nehmotnost znamená, že službu nelze vnímat smysly před tím, než je koupena. To je 

příčinou, že zákazník služby obtížně hodnotí, těžko je porovnává s konkurenční 

nabídkou. Také se obává rizika nákupu a klade silný důraz na osobní zdroje informací.  

 Neoddělitelnost označuje že, služby nelze oddělit od poskytovatele, ať už od osoby či 

stroje. Neoddělitelnost způsobuje, že zákazník má zájem na provedení služby 

konkrétním poskytovatelem a je spoluproducentem služby. Zákazník navíc sdílí 

(vytváří) služby s ostatními zákazníky a má ztíženou dostupnost služby. 

 Proměnlivost služeb závisí na tom, kdo je poskytovatelem a kdy a kde jsou 

poskytovány. Zákazník nemusí obdržet vždy stejnou kvalitu služby a je tak nucen 

akceptovat pravidla poskytování služby pro zachování její konzistence. Kvůli 

proměnlivosti zákazník obtížně vybírá z konkurenční nabídky. 

 Pomíjivost je příčinou, že zákazník se setkává s nedostatečnou i nenaplněnou 

kapacitou služby. Navíc zákazník obtížně službu reklamuje.  

 Nemožnost vlastnictví způsobuje, že zákazník vlastní pouze právo na poskytnutí služby 

a využívá pouze jen (přímé) distribuční kanály. [6] 

Právě v důsledku působení těchto vlastní služeb, nelze u marketingového mixu užít 

pouze základních čtyř P, jak již bylo zmíněno. 

3.2.2 PRODUCT- PRODUKT 

„Produkt lze definovat jako soubor obsahující hmotné a nehmotné prvky, které 

obsahují rozmanité užitky a výhody funkční, sociální a psychologické.“ [13] 
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Produktem tedy může být myšlenka, služba, zboží nebo i kombinace všech tří 

možností. V cestovním ruchu je typickým znakem produktu jeho závislost na přítomnosti 

klienta, kdy příprava („výroba“) i spotřeba probíhají současně, a to jak z hlediska času, tak i 

prostotu.  

Hlavním úkolem hotelu je nabídnout nejrůznější druhy služeb, jejichž cílem je 

uspokojit potřeby, přání a očekávání zákazníka, tedy hotelového hosta. Mezi hlavní 

poskytované služby lze zařadit ubytování (recepce, pokoj), stravování (restaurace, jídelna), 

doplňkové služby (bowling, bazén, fitness, sauna) a osobní služby (praní prádla, čištění obuvi, 

etážový servis, donáška zavazadel). Tyto služby však uspokojují jen část potřeb a přání 

klienta. Host od návštěvy hotelu očekává mnohem více, nestačí mu jen připravit teplou postel 

a jídlo, ale má i další a mnohem složitější požadavky. Od hotelu očekává, že si dopřeje 

odpočinek, relaxaci nebo naopak prožije zážitky sportovního, kulturního a přírodního rázu a 

dokonce naváže nové kontakty a užije si zábavu.  

Hotel a jeho personál však jen stěží mohou splnit veškerá přání všech hostů, proto se 

jednotlivé hotely specializují na určitý druh poptávky a stávají se tak odlišnými od 

konkurence. Konečné zaměření hotelu tak záleží zejména na dovednostech a fantazii 

hotelového manažera, na umístění a finančních možnostech hotelu, na druhu dosavadních 

hostů a především na silných stránkách hotelu. [2] 

3.2.3 PRICE - CENA 

Hotel za svou činnost očekává odměnu, která je uskutečněna formou finanční částky. 

Ta představuje cenu pokrývající minimální náklady spojené s poskytnutím služby a zároveň 

přináší hotelu určitý zisk. Naproti tomu host má jistá očekávání a na základě jejich uspokojení 

závisí velikost obnosu, který je on ochoten zaplatit za poskytnutou službu. Cena symbolizuje 

hodnotu služby, která je důležitým kritériem zákazníkova rozhodování, a proto by měla 

přesahovat cenu služby.  

V cestovním ruchu je cena jedním z hlavních nástrojů konkurenčního boje. Ale není 

dobré se cenově podbízet, mnohem účinnější je konkurenci přebýt poskytováním kvalitnějších 

služeb, protože i kvalita má svou cenu. Pokud host není s poměrem ceny a kvality služby 

spokojen, již se více nevrátí. [2] 
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3.2.4 PLACE - DISTRIBUCE 

Nabídku hotelu je třeba nějakým způsobem poskytovat na trhu, což zajišťují 

distribuční cesty. Ty nalézají a realizují spojení mezi poskytovatelem služby (stranou 

nabídky) a jeho zákazníkem (stranou poptávky). Distribuce tak zahrnuje základní rozhodnutí 

o místě, kde bude služba fyzicky provozována a distribučním mixu, prostřednictvím kterého 

bude služba poskytovat výhodu [2] 

V oblasti cestovního ruchu je výroba, distribuce a spotřeba služeb jediným procesem. 

Služby se od výrobku, který je dodán na místo a zákazník jej zakoupí, liší tím, že je lze 

realizovat pouze v místě jejich produkce. Ale naopak informace o nich i nákupu je možné 

provést odkudkoli (telefonem, internetem apod.). Proto v oblasti služeb existují mnohem 

složitější a proměnlivější distribuční cesty.  

Změny ve způsobu distribuce nastaly spolu s rozmachem internetu. Díky němu se 

nabídka může dostat přímo do domácností či na pracoviště potencionálního klienta. Pro 

prodej služeb hotelu je nečastěji užíváno tzv. přímé a nepřímé distribuce. [12] 

e) Přímá distribuce 

Ve službách existuje neoddělitelnost služby od provozovatele (viz.specifika služeb 

výše) a právě kvůli této vlastnosti služeb  je stále zvykem si rezervovat ubytování přímo. 

Proto i nadále přetrvává tradiční forma přímé distribuce, kdy host osloví provozovatele nebo 

naopak hotel osloví minulého hosta z databáze, který již dříve služeb hotelu využil. Přímá 

distribuce přináší hotelu prodejní úspěchy, pokud pečuje o své minulé i současné hosty, ale 

nelze opomenout ani vyhledávání těch nových.2] 

f) Nepřímá distribuce 

Nepřímé distribuční cesty jsou cesty prodeje prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří 

jsou  reprezentovány cestovními kancelářemi, agenturami a webovými portály. Čím více je 

trh vzdálený hotelu, tím více je hotel na zprostředkovatelích závislý, protože tím více 

zákazníků provede rezervaci za využití služeb zprostředkovatelů.  

Dříve bylo hotelem nejčastěji využíváno zprostředkovatelů reprezentovaných 

cestovními kancelářemi a cestovními agenturami. V dnešní době je již častější spolupráce 

hotelů s webovými portály.2 
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 Cestovní kanceláře 

Poskytovatel cestovní kanceláře je oprávněn svým jménem sestavovat, nabízet i 

prodávat zájezdy, a to vše na základě koncese. Má zájem na tom, mít v databázi co nejvíce 

hotelů v různých cenových relacích, jelikož má široký okruh klientů s různými požadavky. 

Prostřednictvím rezervace tak cestovní kancelář ulehčuje zákazníkovi přípravu cesty a hotel 

tak získá zákazníka, který by jinak zamířil ke konkurenci. [12] 

 

 Cestovní agentura  

Na základě ohlášení vázané živnosti je cestovní agentuře uděleno oprávnění prodávat 

samostatně služby cestovního ruchu a ty dále prodává samostatně nebo kombinovaně, na 

základě individuální objednávky zákazníků. [12] 

 Webové portály 

Prodeje služeb hotelu dnes ve velké části probíhá prostřednictvím webových portálů, 

které si za tyto zprostředkovatelské služby účtují provizi ve formě marže z ceny objednávky 

nebo paušální poplatek placen pravidelně (např. jednou ročně). 

Úspěšnost některých hotelů je založena na neustálém hledání nových distribučních 

cest, díky kterým získávají nové hosty a zároveň uspokojují minulé i současné natolik, že ti se 

stále vrací a své pobyty prodlužují. [2] 

3.2.5 PROMOTION- PROPAGACE 

Pokud chce být hotel na trhu úspěšný, je třeba, aby ke zvýšení svého povědomí využil 

propagace. Ta je zde pojata jako marketingová komunikace. Může ji realizovat přímo hotel 

sám nebo využije distribuční kanály. Úkolem marketingové komunikace je službu popsat a 

oslovit tak cílový segment. Musí tedy umět upoutat pozornost segmentu a vzbudit u něj zájem 

o koupi služby  17] 

V rámci marketingové komunikace, lze rozlišit přímé a nepřímé propagační nástroje 

(viz. podkapitola 5.2.4), ale i tzv. nekontrolovatelné komunikační nástroje. Mezi ně patří:   

g) Osobní prodej 

Je přímým nástrojem marketingové komunikace a může být proveden telefonickým či 

osobním kontaktem. V České republice se bohužel tato forma propagace nesetkává s valným 
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ohlasem zákazníků, kteří mají zkušenosti s podvodnými  a agresivními prodejci. Větší úspěch 

sklízí osobní prodej v USA, kde mají dokonce své asociace a tréninková centra. Je se tedy 

stále co učit. [12] 

h) Direkt (Přímý) marketing 

Jeho podstatou je přímé oslovení klientů z databáze hotelu, a to poštou nebo 

prostřednictvím e-mailové adresy. Hotel tak oslovuje hosty, kteří v minulosti využili jeho 

služeb a nabízí jim využití výhod, vycházejících z opakované návštěvy. Bohužel hrozí, že 

veškerá snaha hotelu přijde v niveč, pokud klient považuje nabídky za nevyžádanou poštu, 

což se také často stává. 

i) Virální marketing 

Jedná se poměrně nový trend přímé reklamy, kdy jsou využity sociální sítě. 

Nejznámější z nich je pravděpodobně Facebook, dále také Twitter, Google + a LinkedIn. 

Jejich výhodou je to, že lze využít informací, které o sobě uživatelé uvádějí a reklamu tak 

sdělovat téměř adresně. Také je využito spojení jednotlivých uživatelů, kteří se stávají 

„přáteli“, „fanoušky“ a „účastníky diskusních skupin“, díky čemuž jsou informace nenásilně 

šířeny dál ve formě doporučení. [12] 

j) Reklama 

Pokud nikdo nezná služby, nepřijdou ani zisky. Reklama je ve své podstatě placená 

inzerce, která je šířena nepřímou formou, a to prostřednictví médií (rozhlas, internet, televize 

apod.). Její nevýhodou je však jednosměrnost a nelze tak očekávat zpětnou vazbu od 

segmentu, na který byla zacílena. [2] 

k) Umísťování produktů (produkt placement) 

Dalším nepřímým nástrojem je veřejné prezentování služby, která se za úplatu stala 

součástí sledovaného programu. Dnes je využití product placementu ve filmu naprosto běžnou 

záležitostí. I když v České republice byl tento způsob reklamní komunikace zlegalizován až 

roku 2010, je již s oblibou využíván v televizní praxi (např. v rámci propagace destinace jižní 

Moravy ve filmu Bobule). [12] 

l) Public Relation (PR) 

PR je dlouhodobá a cílevědomá činnost, při které organizace buduje a udržuje 

vzájemně pozitivní vztahy se svým okolím a veřejností. Snaží se ovlivnit mínění veřejnosti a 
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současně získat zpětnou vazbu formou informací. PR může být zajištěno interním oddělením 

firmy nebo PR agenturami.  

V české republice tyto agentury sdružuje např. APRA (Asociace Public Relations 

agentur). [12] 

m) Podpora prodeje 

Slouží k motivaci zákazníkovi rychlé koupě (slevy, prémie, výhry apod.).  Často je 

součástí tzv. interní reklama (merchandising), která se může projevit např. jako dobře 

promyšlený a strukturovaný jídelní lístek nebo jako vývěsná tabule umístěná před vchodem 

do restauračního zařízení.  

n) Reference 

Je jednou z nejúčinnějších forem propagace, kterou však hotel téměř není schopen 

ovlivnit. Jedná se o šíření subjektivních uživatelských komentářů ke službám, ale je třeba 

počítat s tím, že reference může být jak kladná, tak i záporná. Ke smůle podnikatele se 

záporné reference nespokojených zákazníků šíří mnohem rychleji než ty pozitivní.  

Nejde opomenout, že do této kategorie spadají i reference šířené prostřednictvím 

sociálních sítí (viz. výše virální marketing).  

[12] 

3.2.6 PEOPLE -LIDÉ 

Cestovní ruch a zejména oblast hotelnictví je závislý na kvalitě lidských zdrojů, který 

je základním faktorem ovlivňující kvalitu služeb. Lidé prodávají zase lidem, je tedy důležitý 

vhodný výběr zaměstnanců, ale i zákazníků. Zákazníci spotřebu často sdílí, ovlivňují se a 

musí se navzájem přizpůsobit. Proto nevhodný zákazník může zapříčinit vznik konfliktů s 

ostatními hosty hotelu, a hotel je tak ohrožen ztrátou klientů.  

Hotel je často posuzován na základě personálu, od kterého hosté očekávají příjemné, 

spolehlivé a profesionální vystupování. Z těchto důvodů je kladen velký důraz na výběr, 

vedení a motivaci zaměstnanců. [2] 

3.2.7 PACKAGING – BALÍČKY SLUŽEB 

U běžných hmotných produktů je věnována vysoká pozornost obalu. Ten totiž plní 

nejen ochranou a informační funkci, ale je i komunikačním prostředkem, který podněcuje 
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zákazníka ke koupi. V marketingu cestovního ruchu má však výraz packaging, poněkud jiný 

význam. Jedná se o spojování různých výrobků a služeb do jednoho celku, za které zákazník 

zaplatí souhrnnou cenu. Balíčky si může host zvolit přesně podle svých přání a požadavků. 

Jejich sestavování tak pomáhá vyvolat zájem o služby mimo sezónu nebo o službu, která by 

sama o sobě neměla valný význam. 

Balíčky služeb se více objevují v období posledních desetiletí. Z pohledu spotřebitele 

znamenají řadu výhod. Ten tak nemusí ztrácet čas vyhledáváním jednotlivých služeb 

(ubytování, doprava, kultura, apod.) a je schopen si předem naplánovat své výdaje a mít je tak 

pod kontrolou. Jsou tak pro hotelového hosta výhodou. [12] 

3.2.8 PROGRAMING – PROGRAMOVÁNÍ 

Programování je těsně spjato s balíčky služeb. Jeho úkolem je vytvářet postupy, úkoly, 

časové rozvrhy, mechanismy, činnosti a rutiny pomocí nichž je služba poskytnuta klientovi. 

[12] 

Jde tedy o jakési zorganizování poskytování služby (respektive balíčků služeb) 

takovým způsobem, aby přinášelo zákazníkovy co nejpohodlnější a nejefektivnější služby a 

staly se tak pro zákazníka žádoucími. 

3.2.9 PARTNERSHIP - PARTNERSTVÍ 

Partnerství je pojem, který v cestovním ruchu představuje spolupráci všech 

zúčastněných subjektů trhu. Probíhá zejména mezi dodavateli, přepravci a zprostředkovateli. 

Spolupráce je v odvětví hotelového průmyslu velmi významná. Jednotlivé hotely se zapojují 

do hotelových řetězců, což jim přináší výhodu oproti těm samostatně působícím. Hotely 

mohou díky vzájemné spolupráci snížit své náklady a tím urychlit finanční návratnost 

investic. V rámci rozšíření svých služeb mohou i kooperovat s cestovními kancelářemi, 

letištními transfery, restauracemi, bary, kluby taxi službami, turistickými a informačními 

centry. [2]  
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4. Metodika sběru dat 

Pro tuto část bylo využito poznatků marketingového výzkumu. Ten se za posledních 

pár let stal nedílnou součástí a zdrojem informací podniků a firem. Metodika vysvětluje 

problém a cíle výzkumu a i to, jakým způsobem se výzkum uskutečnil. Průzkum] 

4.1 Přípravná fáze 

Samotné realizaci výzkumu předchází přípravná fáze, která obsahuje kroky vedoucí ke 

správnému vytvoření způsobu výzkumu tak, aby bylo možné předejít případným chybám, 

které by mohly výzkum stát nejen čas, ale i nemalé peníze. 9] 

4.1.1 OBSAH VÝZKUMU  

Aby bylo možné vymezit oblast, na kterou se zaměřili další kroky výzkumu, bylo 

zapotřebí definovat výzkumný problém. Kdyby byl problém mylně definován, mohlo by se 

stát, že získaná data by nám nebyla nic platná, a také by došlo k navýšení jak finančních, tak 

časových nákladů spojených s výzkumem.  

o) Definice problému 

Hotel Sněženka se potýká s několika problémy, které by měly být v budoucnu 

překonány. Ačkoli se hotel domnívá, že nabízí kvalitní služby, dochází k velkým výkyvům v 

návštěvnosti s ohledem na sezónu a tím pádem i úbytku tržeb hotelu. To může být příčinou 

nedostatečného zacílení na segmenty a špatně sestaveného marketingového mixu. Je tedy 

důležité najít příčiny klesajícího zájmu zákazníků a získat tak potřebné informace, které by 

pomohly objasnit otázky týkající se potřeb a přání zákazníků. 

p) Účel výzkumu 

Účelem marketingového výzkumu je zhodnotit marketingový mix hotelu a zjistit tak, 

jak se hotel stará o své hosty, jak jsou hosti spokojeni s jednotlivými službami hotelu a jak je 

motivuje k návštěvě a následné koupi hotelových služeb.  

q) Cíl výzkumu 

Cílem marketingového výzkumu je navrhnout kroky, které by měly vést k 

efektivnějšímu využívání prvků marketingového mixu hotelu Sněženka. 
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Z výsledků získaných z marketingového výzkumu, bude možné navrhnout 

managementu hotelu doporučení, která by pod správným vedením měla vést k odstranění 

nedostatků. Tyto návrhy a doporučení budou obsahem kapitoly číslo šest. 

4.1.2 PLÁN VÝZKUMU 

r) Typy dat 

S ohledem na cíle výzkumu, byl proveden sběr dat primárních i sekundárních.  

Primární data byla získána osobní formou, metodou osobního dotazovaní. 

Shromážděné údaje byly zaměřeny na cílovou skupinu, kterou tvořili návštěvníci hotelu.  

Sekundární data byla získána od managementu hotelu a dopomohly doplnit 

chybějících informace i nahlížet na celou problematiku z pohledu vedení hotelu. 

s) Sběr dat 

Data byla sbírána osobní formou dotazování a jako nástroj sběru byl zvolen dotazník. 

Obsah dotazníku utvořilo 20 otázek (uzavřených i polozavřených.), které byly zaměřeny na 

marketingový mix hotelu. Jednotlivé otázky na sebe logicky navazovaly a zjišťovaly, jaké 

jsou požadavky návštěvníků ne hotel, odkud získávají informace, jejich spokojenost se 

službami, k jakým účelům využívají služeb hotelů atd. (viz. Příloha 1) 

 Pro výběr respondentů byla použita nereprezentativní technika vhodného úsudku.  

Základní soubor tvořili hosté hotelu, kteří byli schopni posoudit a odpovědět na dané dotazy. 

Výběrovým souborem se tak staly hosté hotelu, kteří hotel navštívili v době sběru dat či v 

minulosti. Dotazování proběhlo v dubnu roku 2012, prostřednictvím písemného dotazníku, 

který byl rozdáván autorem práce a provozní hotelu.  

t) Analýza dat 

Data získaná dotazníkem, byla shromážděna a ručně zapsána v programu Microsoft 

Excel do datové matice. Datová matice byla převedena a následně zpracována ve statistickém 

programu SPSS/PASW 18. Výstupem se staly četnostní tabulky a grafy, které byly dále 

zpracovány v kapitole 5. 

u) Rozpočet 

Rozpočet výzkumu se skládal z nákladů na tisk dotazníků. Náklad na jeden výtisk byl 

určen ve výši cca 1,50 Kč a bylo nutno vytisknout celkem 105 dotazníků. Finální náklad se 
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vyšplhal na výši 158 Kč. Ostatní činnosti, které by bylo možné spojit s výzkumem, již nebyly 

do nákladů zahrnuty. 

v) Časový harmonogram 

Veškerá metodika sběru dat, byla provedena roku 2012 a pro přehlednost znázorněna 

v následující tabulce. 

Tab. 4.1 Časový harmonogram 

Činnost 
Časová náročnost 

Leden 2012 Únor 2012 Březen 2012 Duben 2012 Květen 2012 

Přípravná etapa  x  x  
   Realizační etapa  

 
x  x 

  Terénní práce 
  

x 
  Vyhodnocení dat  

   
x 

 Interpretace, návrhy a doporučení 
   

x x 

 

w) Stanovení kontroly 

Dříve než byl dán dotazník do oběhu, proběhl v měsíci březen předvýzkum. Ten měl 

za úkol odhalit případné nedostatky a špatné formulace otázek. Dotazník byl otestován na 

vzorku 10 respondentů, složených z hotelových zaměstnanců a zainteresovaných osob. Byla 

pozměněna pouze otázka číslo 4, kdy byla snížena spodní hranice cenového intervalu z 600 

Kč na 400 Kč. Jiné chyby nebyly objeveny. 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dat byl obtížný z hlediska časové náročnosti, protože management hotelu 

nedisponuje žádnou databází hostů, kterou by bylo možné využít pro písemnou či 

internetovou formu dotazování. Bylo tedy nutné oslovit hosty, kteří hotel právě navštěvují. 

Terénní sběr tak proběhl v Horském hotelu Sněženka a po sesbírání dat byly dotazníky 

přepočítány. Jejich konečný stav dosáhl počtu 105. 

V průběhu sběru dat se nevyskytly žádné větší obtíže, hosté hotelu byli ochotní 

spolupracovat a veškeré dotazníky byly vyplněny zcela správně a bez chyb. 

4.2.1 STRUKTURA VÝBĚROVÉHO SOUBORU 

Základní soubor tvořili hosté hotelu, kteří byli schopni posoudit a odpovědět na dané 

dotazy. Výběrovým souborem se stali hosté hotelu, kteří hotel navštívili v době sběru, a to 
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v měsících březen a duben. Celkový počet hostů, od nichž byla data získána, dospěl k počtu 

105.  

Obr. 4.1 Rozdělení respondentů dle pohlaví 

 

Výběrový soubor byl téměř z 63 % tvořen ženami a zbylých 37 % tvořili muži. Ochota 

žen vyplňovat dotazníky, je u většiny výzkumů, značně větší, než ochota mužů. V tomto 

šetření jej však nelze příliš zohledňovat. Hosté málokdy tráví pobyt v hotelu o samotě. 

Většinou jezdí rodiny s dětmi či skupinky přátel, pracovníků a jiných zákazníků, kteří zde 

tráví společný čas. Lze tedy předpokládat, že za jeden pokoj, převážně vyplnil dotazník pouze 

jeden člen skupiny.  

Obr. 4.2 Věkové kategorie respondentů 

 



34 

 

Mnohem zajímavější je členění zákazníků z hlediska věku. Pro hotel je důležité vědět, 

jaká věková kategorie v poptávce převažuje a je lákána službami hotelu, ale i umístěním a 

cenou. Největší část respondentů bylo tvořeno více jak 33 % hosty, ve věku od 26 do 35 let. 

Dále pak ve věku 36 až 45 let bylo tvořeno více něž čtvrtinou  hostů, tedy 25 % , necelých 22 

% spadalo pod interval 46 až 55 let, cca 12 % hostů bylo ve věku do 25 let a necelých 7 % 

utvořilo skupinku nejstarších hostů ve věku mezi 56 a 65 lety. V dotazníku byl ještě interval 

nad 65 let věku, ale takový respondent, který do této věkové kategorie zapadl, v dotazování 

neúčinkoval. 

 

Obr. 4.3 Bydliště respondentů dle krajů 

 

Pro management hotelu je důležité vědět, z jakého kraje za nimi hoteloví hosté 

přijíždí. Je zřejmé, že ochota hostů dopravit se do hotelu z odlehlejších míst je nižší, protože 

místo bydliště 60 % z nich je v Olomouckém kraji, něco málo přes 12 % hostů je 

z Jihomoravského kraje a  v Moravskoslezském bydlí také cca 12 %. Z výsledků lze 

pozorovat i návštěvy z jiných krajů, což je milé zjištění, vzhledem k tomu, že hosté jsou 

ochotni vynaložit čas a náklady na dopravu na místo hotelu vlastní náklady a odkud jsou 

ochotni do hotelu přijet. V  60% hotel navštěvují zákazníci z Olomouckého kraje, proto se 

další segmentace je pro účely hotelu zřejmě nejpřínosnější. Z členění hostů dle krajů, lze 

vypozorovat trendy poptávky v krajích a zaměřit se na ty, kde poptávka klesá a naopak 

upevnit povědomí (např. pomocí marketingové komunikace) o hotelu tam, kde již existuje. 
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5. Analýza současného marketingového mixu hotelu 

5.1 Produkt 

Mezi základní služby, které hotel Sněženka poskytuje, patří služby ubytovací, 

stravovací a služby doplňkové. Úkolem hostů bylo ohodnotit míru spokojenosti, kterou jim 

přináší jednotlivé aspekty již zmíněných služeb. Hodnocení probíhalo na škále od 1 do 4 u 

jednotlivých aspektů služby, kdy hodnota 1 značí vysokou míru nespokojenosti a hodnota 4 

naopak vysokou míru spokojenosti. Výstupy otázek jsou tvořeny Obr. 5.1 až 5.5 a Obr. 5.10 , 

na nichž jsou seřazeny jednotlivé aspekty ubytování dle míry spokojenosti hostů od nejlépe 

hodnoceného až po ten, který hostům přináší nejmenší spokojenost. Míra spokojenosti 

hotelových hostů je vyjádřena aritmetickým průměrem číselných hodnot škály 1 až 4 a 

vyjadřuje významnost hodnocení jednotlivých faktorů na celkovou spokojenost. 

5.1.1 UBYTOVACÍ SLUŽBY 

Hlavní základní službou Horského hotel Sněženka ***  je celoroční ubytování. 

Zahrnuje činnosti, které se snaží hostovi vytvořit pocit druhého domova a jejichž cílem je  

vracející se spokojený zákazník. Ten pak může ústní formou šířit reference o hotelu dále. 

Nově zrekonstruovaný hotel dnes nabízí celoroční kvalitní ubytování ve 24 pokojích 

s kapacitou 67 lůžek. Dva pokoje jsou tzv. mezonetové (dvoupodlažní) a lze se ubytovat i 

v apartmánu s vlastní kuchyňkou. Ke každému pokoji náleží koupelna se sociálním zařízením 

a lze přidat přistýlku.  

Pro ubytovaní hostů lze využít i horskou chatu u Sněženky, kde je kapacita 8 až 10 

lůžek. Práce se však touto skutečností dále nezabývá. 

Obr. 5.1 Ubytovací služby 
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U otázky č.6 (viz. Příloha 1) bylo úkolem hostů na škále od 1 do 4, určit míru jejich 

spokojenosti s jednotlivými prvky ubytovacích služeb. Výstupem otázky týkající se ubytování 

je graf na Obr. 5.1, na kterém jsou seřazeny jednotlivé aspekty ubytování dle míry 

spokojenosti hostů od nejlépe hodnoceného až po ten, který hostům přináší nejmenší 

spokojenost.  Nejkladněji hosté zhodnotily čistou pokojů průměrnou hodnotou 3, 7, dále také 

vybavení pokojů a překvapivým zjištěním je fakt, že cena za ubytování je v pořadí 

spokojenosti na třetím místě. Dále bylo zjištěno, že v hotelu Sněženka je téměř 30 % 

dotazovaných nespokojena s pohodlností postele, která je jednou ze základních podmínek 

uspokojení potřeb zákazníka hotelu. Jako zajímavost zde autor uvádí zjištění, kdy si 14 

ubytovaných hostů  ztěžovalo na teplotu pokojů, což  záporně ovlivnilo její pořadí 

spokojenosti. Raritou však je, že si v zimních měsících stěžovali na přetopení pokojů. 

I když je zde hovořeno o pořadí spokojenosti, lze si všimnout, že průměrné hodnoty 

jednotlivých faktorů ubytovacích služeb se pohybují ve velmi úzkém rozpětí. Z komplexního 

pohledu na graf tak lze usoudit, že hosté jsou se službami ubytování spokojeni 

 

5.1.2 STRAVOVACÍ SLUŽBY 

a) Snídaně a penze 

Snídaně a penze probíhají na hotelu v prostoru jídelny, která byla nově 

rekonstruována. Díky tomu, že prostor jídelny je oddělen od prostor restaurace, je personál 

schopen lépe korigovat čas, kdy se střetávají objednávky na restauraci od hostů a 

nehotelových hostů s objednávkami hostů s penzemi. Tento fakt je přínosný i v situacích, kdy 

jsou hosty hotelu školy či různé větší skupinové zájezdy s malými dětmi a nedochází tím 

pádem k rušení ostatních hostů, těmito skupinami. Navíc je zde díky jídelně vytvořena 

kapacita pro prostory oslav, pořádání rautů aj. 

Snídaně jsou zahrnuty, v ceně pobytu a využívá je tak každý hotelový host. Ovšem u 

polopenze (večeře) a plné penze (oběd i večeře) je to jinak, protože jsou zpoplatněné. 
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Obr. 5.2 Snídaně 

 

Obr. 5.3 Penze 

 

Obr. 5.2 zobrazuje pořadí spokojenosti se službami snídaní. Respondenti hodnotily 

opět spokojenost se službami pomocí škály od 1 do 4, stejně jak tomu bylo u Obr. 5.1. 

Výstupem je graf, na kterém jsou služby snídaně seřazeny od nejlepšího faktoru po 

nejhorší, tedy od toho, se kterým jsou hosté hotelu Sněženka spokojeni nejvíce až po ty, se 

kterými jsou spokojeni nejméně.  

Se službami snídaně byly hosté celkově spokojeni, což je patrné z průměrů 

oscilujících kolem hodnoty 3,5. Méně spokojeni jsou však hosté s výběrem jídel a nápojů u 

snídaní, naopak nejvíce spokojeni jsou s čistou jídelních prostor. 
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Obr. 5.3, hodnotí spokojenost s penzí poskytovanou hotelem. Penze jsou služby 

zpoplatněné, proto jsou znázorněny odděleně od snídaní.  

Penze v rámci pobytu využilo něco málo přes 72 % dotázaných. Ti byli 

nejspokojenější s cenou penze, ale obdobně, jak tomu bylo u snídaní, i zde se zdá hostům 

nabídka jídel nedostatečná. Hodnota průměru 3,1 je v rámci stravovacích služeb hodnotou 

nejnižší, proto je zjevná nižší míra spokojenosti s nabídkou penzí. 

x) Restaurace  

Restaurace je umístěna v prostorách hotelu a slouží nejen hotelovým hostům, ale i 

ostatním návštěvníkům.  

Obr. 5.4 Míra spokojenosti s restauračními službami hotelu 

 

Otázkou z dotazníku č. 8 byla získána data, která sloužila pro vytvoření grafu na obr. 

5.4. Jednotlivé hodnocené prvky byly hosty seřazeny od toho, který je uspokojil nejvíce, až po 

ten který je uspokojil nejméně. Na základě těchto zjištění byl nejhůře ohodnocen prvek doby 

čekání na objednávku. Je patrné, že zde selhává lidský faktor v prostorách kuchyně a 

hodnocení tomu odpovídá. Přes 11 % hostů hotelu označilo, že jsou s dobou čekání 

nespokojeni. Naopak lidský faktor v prostorách restaurace, tj. číšník nebo číšnice, byl 

ohodnocen jako prvek, se kterým byli hosté spokojeni nejvíce. Zde 80% hotelových hostů 

zhodnotilo obsluhu jako velmi spokojen a 20% jako spokojen.  

Nabídkou jídelního lístku hosté ohodnotili jako druhý prvek, se kterým jsou nejvíce 

spokojeni. Jídelní lístek tak můžeme označit za účinný nástroj podpory prodeje v restauraci. 
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5.1.3 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

y) Wellness 

Služby hotelu v oblasti wellness, přináší hotelu Sněženka určitou odlišnost na trhu. 

Oslovuje tak zejména zákazníky, kteří dbají na zdraví, relaxaci a odpočinek, ale i sport a 

vyžití se v přírodě.  

Do wellness služeb je zařazeno využití vnitřního bazénu, vířivky (whirpool), sauny, 

možnost zapůjčení ručníku a masáže. Těchto služeb smí být využito i návštěvníky hotelu 

(nehotelovými hosty), kteří se však řídí jinými cenami. (viz. Příloha 3)  

Wellness není zahrnuto do ceny ubytování a host je platí dle hotelového ceníku  (viz 

Příloha 4) nebo smí využít tzv. speciální nabídky WELLNESS PRODLOUŽENÝ POBYT.  

(viz Příloha 5) 

Obr. 5.5 Míra spokojenosti s wellness 

 

To jak a pokud bylo wellness služeb využito, bylo zjišťováno otázkou č. 10 (viz 

Příloha 1). Ne všichni hosté vždy využijí wellness služeb, které jsou zpoplatněny. Ze 105 

respondentů, kteří navštívili hotel v průběhu dotazování, využilo wellness služeb 83 z nich, 

což je necelých 80%. Ti zhodnotili, že nejvíce spokojeni  jsou spokojeni s čistotou prostor, 

kde jsou služby wellness nabízeny. Nejméně spokojeni pak byli s cenou, která jim v rámci 

pobytu na hotelu připadá vysoká. Přesto nejčastěji označovanou variantou odpovědi byla 

hodnota 3, tedy spokojen. 
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z) Ostatní doplňkové služby 

Ostatní doplňkové služby hotel nabízí hostům proto, aby jim co nejvíce zpříjemnil 

pobyt na hotelu mimo domov. Mezi ně patří dětský koutek, venkovní hřiště a trampolína, 

billiárd umístěný v restauraci spolu se stolním fotbálkem a tenisem a také bowling, který je 

taktéž součástí restaurace. Mezi další služby, které hotel nabízí patří: Nekuřácké prostředí v 

celém hotelu, úschovna a půjčovna kol, gril a ohniště, možnost zakoupení map pro horské 

túry a základní hygieny, možnost kopě upomínkových předmětů, pohlednic a baterek, 

hotelový transport a Wifi v prostorách restaurace. 

Tab. 5.2 Ostatní doplňkové služby 

 
Bowling Billiárd aj. Dětský koutek Venkovní hřiště, aj. 

Škála 

spokojenosti 
Četnost % Četnost % Četnost % Četnost % 

nespokojen(a) 3 3 0 0 1 1 0 0 

spokojen(a) 22 21 32 30 41 39 29 28 

velmi spokojen(a) 65 62 46 44 20 19 11 10 

Službu využili 90 86 78 74 62 59 40 38 

Službu nevyužili 15 14 27 26 43 41 65 62 

∑ 105 100 105 100 105 100 105 100 

 

 

 

Obr. 5.6 Využití doplňkových služeb 
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Otázkou č. 9 ( viz. Příloha 1) bylo zjišťováno využití a spokojenost hostů s vybranými 

doplňkovými službami, které jsou znázorněny v tabulce Tab. 5.2. Hodnoty využití služeb jsou 

pro přehlednost znázorněny na Obr. 5.6.  

Téměř 86 % hostů, přesněji 90 ze 105 dotázaných, využilo při některém ze svých 

pobytů možnost, zahrát si v prostorách hotelu bowling. Mezi další nejvyužívanější službu 

patřil billiárd, ten využilo 74 % dotázaných a služeb dětského koutku využilo 62 respondentů, 

u kterých lze předpokládat, že se jednalo o rodiny s malými dětmi. Skutečnost, že hosté hotelu 

Sněženka v měsíci březen využívali venkovních služeb, by se mohla zdát být poněkud 

zarážející, ale vzhledem k vysokému podílu hostů, kteří již dříve hotel Sněženka navštívili. 

Nejvíce spokojeni byli klienti se službou bowlingu, avšak tři hosti podotkli, že 

bowlingová dráha je křivá a uvítali by možnost využití dětských zarážek pro své děti. O 

jistých nedostatcích bowlingové dráhy je obeznámeni i sám autor práce. Proto je vysoce 

pravděpodobné, že respondenti vyjádřili svou spokojenost ve vztahu k možnosti využití 

služby a ne ve vztahu ke kvalitě a spokojenosti se službou. 

5.2 Cena 

Vedení hotelu stanovuje ceny svých služeb na základě respektování kalkulace a 

zohledňování cen konkurence v oblasti Kralický Sněžník a Jeseníky. Ceník hotelových služeb 

je součástí příloh. (viz. Příloha ceník) 

 

Obr. 5.7 Ochota zaplatit maximální cenu 
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Z grafu na Obr. 5.7 je zjištění, jakou maximální cenu jsou zákazníci ochotni zaplatit za 

osobu na noc ve dvoulůžkovém pokoji ve tříhvězdičkovém hotelu. Cenu mohli učit 

z intervalů v rozpětí 400 až 600 Kč, 601 až 1000 Kč, 1001 až 1400Kč a 1401 a více Kč. Více 

jak polovina, tedy 63 hostů, což je 60%, by byla ochotna zaplatit maximální cenu z nejnižšího 

intervalu v rozsahu 400 až 600 Kč. Cenu do 1000 Kč by bylo ochotno zaplatit 40 hostů a 

pouze 2 tvoří 1,9 % ochotných zaplatit Do 1400 Kč.  

Tato zjištění přinesla přehled o tom, že současné nastavení ceny za ubytování na osobu 

a noc ve dvoulůžkovém pokoji v Hotelu Sněženka je z hlediska zákazníka optimální.  

5.3 Distribuční cesty 

Služby, které Horský hotel Sněženka poskytuje jsou koncentrovány na jednom místě, 

kde je vhodné produkt prodávat formou nabídky. Prodejním místem hotelu Sněženka, je 

zejména recepce hotelu, dále pak cestovní kanceláře a agentury, specificky zaměřené 

agentury, ale i informační tabule a prezentační materiály.   

Úvahy o placementu jsou přímo spjatá s prezentací služeb a kanály reklamy i prodeje. 

Proto jsou v rámci této kapitoly marketingové nástroje distribuce a propagace propojeny. 

Hotel sněženka využívá k prodeji svých služeb hlavně přímou distribuci, kdy zákazník 

kontaktuje hotel Sněženka a provede buď rezervaci nebo rovnou svou objednávku, na jejímž 

základě dojde k uzavření smlouvy mezi hotelem a zákazníkem. 

Hotel sněženka pro distribuci využívá i prostředníky, kterými jsou internetové portály 

a cestovní kanceláře. Mezi webové portály, kterým je vyplácena provize z ceny objednávky, 

patří např. hotel.cz  (provize 15 %), limba.cz (12% provize) a hotelypenziony.cz, kterému je 

ročně vyplácena paušální částka 1500 Kč za rok. 

Zákazníků, kteří skutečně nachází cestu do hotelu Sněženka přes cestovní kanceláře je 

jen nízký počet a marže z cen jsou vysoké. Cestovní kancelář Čedok si účtuje 20% marži a 

marži 15% zase REGIO - CK Pampeliška. 
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Obr. 5.8 Získaní kontaktních informací o hotelu  

 

Z Obr. 5.8 lze vyčíst, z jakých zdrojů hosté získali informace o hotelu Sněženka. Tato 

data byla získána otázkou č.1 (viz. Příloha dotazník), kterou hosté zodpovídali jednou možnou 

zvolenou odpovědí. V rámci nepřímé distribuce je možné použít informaci o míře využití 

jiných webových stránek, než jsou oficiální stránky hotelu Sněženka, kterou využilo téměř 10 

% hostů. Je však třeba si dát pozor, jelikož nebylo zjišťováno, zda hosté provedly pomocí web 

stránek i rezervaci aj. Navíc do pojmu jiných webových stránek řadíme i webové servery, 

které hotel Sněženka pouze propagují a PPC reklamu (viz podkapitola 5.4) Do přímé 

distribuce pak lze zařadit oficiální internetové stránky, kterých ke zjištění informací o hotelu 

využilo necelých 23 % zákazníků. 

Ani jeden z hostů neuvedl, že by provedl svou rezervaci prostřednictvím CK. 

5.4 Marketingová komunikace 

Komunikace je nedílnou součástí každého podniku fungujícího na trhu a v hotelu 

Sněženka tomu není jinak. Marketingová komunikace směrem ke klientovi zde hraje velmi 

důležitou roli, neboť její správný výběr a očekávání zákazníka způsobují, zda chce klient 

využít prezentované služby. Většina potencionálních zákazníků hledá informace, které 

vyhodnocuje z několika pohledů, protože ještě nemá zcela přesně stanovený účel své cesty.  
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Hotel Sněženka propaguje své služby především prostřednictvím využití internetového 

marketingu, dále pak formou reklamy v odborném tisku a propagačními materiály jako jsou 

letáky, aj. (viz. Příloha 6),  

 Pro podporu prodeje využívá malých upomínkových předmětů a značnou roli 

v propagaci sehrávají i zákazníci, kteří šíří povědomí o hotelu prostřednictvím referencí. 

 Hlavním spolupracovníkem v oblasti propagace je firma AT Solution s.r.o, , 

zajišťující internetový marketing hotelu, převážně za pomoci PPC reklamy a webovými 

stránkami, které pro hotel vytvořila. (viz. podkapitola 5.7) 

To, kde hosté hotelu Sněženka hledají informace o hotelu, bylo zjišťováno otázkou č. 

1 (viz. Příloha dotazník) a k ní byl vytvořen graf z Obr. 5.8. Z grafu lze vyčíst velmi kladné 

zjištění, že více jak 47 % hostům hotel Sněženka doporučil někdo z okruhu jejich známých, 

rodiny a přátel, k čemuž je možné připočíst i skupinu 12 %, které získala informace 

v zaměstnání. Zbylá procenta tvořící skupinu 12 % hostů, zvolila odpověď, že se dověděli o 

hotelu jinak. Ve všech případech se jednalo o situaci, kdy zákazníci znají obec Hynčice pod 

Sušinou a o hotelu Sněženka se tak dověděli díky návštěvě obce. 

Obr. 5.9 Faktory při výběru hotelu 

 

Jaké informace hledala klientela hotelu v prostředí reklamy, bylo zjištěno otázkou č. 2 

(viz. Příloha 1), jejíž úkolem bylo zjistit, jaké jsou tři nejdůležitější faktory pro výběr hotelu a 

které klienti vyhledávají. Respondenti tak měli za úkol vybrat nejméně jeden až maximálně tři 

z nabízených možností, dle důležitosti. V 80 % případů zvolily hosté faktor umístění hotelu. 

Umístění hotelu je však fakt, který vedení hotelu není schopen ovlivnit, ale naopak vybavení 
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hotelu se zdá být jako druhým nejdůležitějším faktorem, který byl zvolen ve 46 % případů. 

Dále pak dle důležitosti následuje v pořadí třetí , v téměř 38 % volený faktor zohledňující 

služby, které hotel poskytuje, pak možnost využití volného času a cena. Na méně důležitých 

příčkách se umístila dřívější zkušenost s hotelem, možnost stravování, pověst hotelu a téměř 

5% zvolilo možnost připojení se k internetu i jiné ostatní faktory. Mezi jinými faktory se 

objevily faktory, kdy klient vyhledává informace o tom, jaká je kvalita stravování a zda je 

hotel nekuřácký. 

5.5 Lidský faktor 

V oblasti provozu hotelu, je to právě lidský faktor představený zaměstnanci, vedením 

hotelu a zákazníky, který ovlivňuje konkurenceschopnost hotelu na trhu a vytváří zvláštní 

atmosféru hotelu.  

5.5.1 ZAMĚSTANCI A VEDENÍ 

Úlohou managementu hotelu, je co nejlépe se o své hosty postarat, a to ve všech 

ohledech. Je třeba si uvědomit, že hosté na hotel jezdí za odpočinkem a v době rekreace se 

nechtějí setkat s problémy. Management nesmí opomíjet ani  bezpečnost hostů hotelu, proto 

se vždy jakýmkoli komplikacím snaží předejít. (viz. Příloha 7) 

Zaměstnanci hotelu Sněženka pracují ve dvousměnném provozu, v době trvání 

jednoho týdne. Jedna směna je tvořena kuchařem, pomocnou sílou v kuchyni, pokojskou a 

recepční. Směna nastoupí vždy v pondělí ráno a předá směnu opět v pondělí ráno směně 

druhé. Mezi stálé zaměstnance pak patří údržbář hotelu, který má pravidelnou týdenní 

pracovní dobu a vedoucí hotelu, spolumajitelka Jana Bednářová, která je dle potřeb schopna 

zastoupit veškeré pracovní pozice. 

 Kontaktní pracovník  

Tato funkce je zajištěna recepční, která se dostává do kontaktu se zákazníkem při 

rezervaci ubytování, samotném nastoupení pobytu a předání pokoje (tzv. check in) a při 

odjezdu hosta z hotelu se stará o tzv. check out, kdy host předá klíč od pokoje recepční a 

zaplatí za něj v hotovosti nebo kreditní kartou. Mezi další úkoly recepční lze zařadit rezervace 

wellness, poskytování hostům informace o destinaci a možnosti kulturního i sportovního 

vyžití a prodej upomínkových předmětů aj.  Funkci recepční v mnoha případech zastává i 

provozní hotelu. 
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 Obsluhující pracovník 

 Funkci obsluhujícího pracovníka vykonává servírka či číšník, mezi jehož úkoly patří 

servírování snídaní a penzí v hotelové jídelně, obsluha prostor restaurace, příprava nápojů, 

úklid prostor restaurace a objednávka bowlingu a billiárdu.  

 Koncepční pracovník 

 Spolumajitelka paní Jana Bednářová jako provozní hotelu vytváří koncepci 

poskytovaných služeb, marketingový mix a nabídku balíků služeb. Dále uzavírá smlouvy s 

dodavateli a komunikuje s orgány města a jinými institucemi. 

 Podpůrný pracovník  

Tuto funkci zajišťuje pokojská, která provádí úklid pokojů a ostatních hotelových 

prostor kromě restaurace, výměnu a praní lůžkového prádla apod. Patří sem i funkce účetní, 

která je plněna provozovatelkou hotelu a externí účetní, Radkou Bednářovou. Firma AT 

Solution s.r.o, zajišťuje službu webmastera a propagaci Hotelu na internetu. 

Obr. 5.10 Personál 

 

 

U otázky č. 11 (viz. Příloha 1) hodnotili hoteloví klienti spokojenost s personálem. Na 

škále od 1 do 4, stejně jako tomu bylo u otázek předchozích. Hosté volili převážně odpověď 

velmi spokojen a spokojen. Na základě hodnocení byly jednotlivým aspektům přiřazeny 
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průměrné známky spokojenosti, kdy nejlépe bylo ohodnoceno vyřízení objednávky a 

přátelské chování, pak ochota a plnění požadavků personálem a přihlášeni na recepci. 

S těmito aspekty bylo ve všech případech ´velmi spokojeno více jak 80% dotázaných. U 

informovanosti personálu označilo odpověď velmi spokojen 75 % .  

Celkově však byli hosté s personálem velmi spokojeni, což lze vypozorovat z malého 

rozptylu průměrných hodnot.  

Personál i vedení hotelu je dle výše zmíněných zjištění ke své klientele přátelský, 

přistupuje ke svým zákazníkům s ochotou a snaží se co nejlépe plnit jejich požadavky. 

5.5.2 ZÁKAZNÍK 

V případě hotelových služeb se zákazník stává spoluproducentem služby a je povinen 

dodržovat ubytovací řád hotelu, ve kterém je např. čas nastoupení a ukončení pobytu a 

pravidla slušného chování po dobu, kdy jsou klienty hotelu Sněženka. (viz. Příloha 2) 

Hotel Sněženka obrací vysokou pozornost směrem ke svým klientům a snaží se o 

jejich maximální spokojenost, zejména proto, že tvoří součást referenčního trhu a podílí se na 

vytváření image hotelu a služeb jím poskytovaných. 

Tab. 5.1 Výsledky otázek zaměřených na zákazníka 

Otázka Odpověď Četnost % 

č. 14 
Využili byste služeb 

hotelu znovu? 

Ne 2 1,9 

Ano 103 98,1 

∑ 105 100,0 

č.15 
Doporučili byste hotel 

svým známým? 

Ne 0 ,0 

Ano 105 100,0 

∑ 105 100,0 

 

Zda-li ubytovací služby naplňují svůj účel, bylo zjišťováno otázkami z dotazníku č. 14 

a 15. (viz Příloha 1) 

Výsledky šetření jsou uvedeny v tab.5.1. Na otázku č. 14 odpověděli pouze 2 

respondenti ze 105, že by nevyužili služeb hotelu Sněženka znovu. Tedy více než 98 % 

hotelových hostů, jež navštívili hotel Sněženka, by se opět na hotel vrátilo a všichni by hotel 

doporučili svým známým. 

To, zda se hosté na tvorbě image a šíření povědomí o hotelu budou podílet kladným 

způsobem, bylo zahrnuto v otázce č. 15, která zjišťovala, zda by host doporučil hotel 

Sněženka svým známým. Host volil z možností odpovědí ano nebo ne, kdy všichni shodně 
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zvolili odpověď ano. Management hotelu Sněženka tak plní svou úlohu v oblasti spokojenosti 

zákazníků se službami, které jim poskytuje. 

Obr. 5.11 Účel návštěvy hotelů 

 

To, kam směřuje poptávka hostů po hotelových službách bylo zjišťován otázkou č. 16 

(viz. Příloha 1). I této otázky je třeba si uvědomit, že dotazování proběhlo v zimní sezóně, 

proto téměř 88 % respondentů odpovědělo, že využívají služeb hotelu pro zimní dovolenou. 

Dále již byla 53 % hostů hotelu označena varianta letní dovolené a 33% využívá hotel za 

účelem wellness pobytu a okolo 10 % klientů využívá hotel pro absolvování školení, 

seminářů a kurzů. 

 Je tedy patrné, že hosté, jež navštívili hotel sněženka, se zaměřují na využívání služeb 

hotelů, které jim poskytuje i sám hotel Sněženka. 

5.6 Balíky služeb 

Balíčky služeb, tzv. package, jsou brány jako výhoda zejména pro zákazníka, ale 

stejně tak i pro podnikatele. Speciální nabídka hotelu Sněženka je nabídka balíků služeb, která 

přináší výhodu jak hostům, tak samotnému hotelu. Služby wellness mohou být využity i 

návštěvníky hotelu, kteří se však řídí jinými cenami. (viz. Příloha 3) 

Výhody, které jsou balíky služeb přinášeny hostům Sněženka, jsou akční ceny pro 

školy a větší skupiny, kdy je např. pro pedagogy s dvaceti žáky ubytování s plnou penzí 
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zdarma. Navíc je hotel schopen provést organizaci ozdravných pobytů a poskytnout hostům 

speciálně upravené jídelníčky. 

Hotel sněženka umožňuje hostům, vybrat si   následujících zvýhodněných balíků: 

 Školy v přírodě a lyžařské kurzy 

 Wellness pobyt 

 Balíček pro seniory - dovolená s dětmi 

 Aktivní dovolená Jeseníky 

 Skupinové pobyty, firemní akce, ubytování 

 GO kurz 

Podrobnější popis balíků služeb hotelu lze nalézt v příloze č. 5. 

Obr. 5.12 Využití balíků služeb ve vztahu k návštěvnosti hotelu 

 

Otázkou č. 17 (viz. Příloha 1) bylo zjištěno, zda hosté využili některého z nabízených 

balíků služeb. Kdy více jak 80 respondentů odpovědělo, že ne a jen 21 hostů ze 105 

odpovědělo, že ano.  

Z otázky č. 13 v dotazníku bylo zase zjištěno, zda respondenti, kteří trávili svůj pobyt 

na hotelu v době, kdy probíhalo dotazování, již někdy dříve hotel Sněženka navštívili. Z nich 

56 respondentů, tedy více než polovina odpovědělo, že hotel již dříve navštívili a zbylých 46 

% , že jsou na hotelu poprvé. 
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Obrázek 5.12 byl využit pro znázornění vztahu mezi využitím balíků služeb a 

opakovanou návštěvností hotelu Sněženka. Je patrné, že vliv předchozí návštěvy ovlivnil 

využití balíků. Zatímco skupina respondentů, která balíky nevyužila, byla téměř shodně 

rozdělena na polovinu, tak u hosté, kteří využili zvýhodněný balíček, byla větší číst těch, kteří 

hotel již někdy dříve navštívili. 

5.7 Kooperace 

Hotel jen stěží může na dnešním trhu uspět sám, bez kooperace s ostatními účastníky 

trhu. Proto ani hotel Sněženka neopomíjí spolupracovat s dodavateli a ostatními účastníky 

cestovního ruchu v oblasti Kralický sněžník. 

Vedení hotelu se angažuje v údržbě okolí hotelu a celé obce, spolu se  samotnou 

správou obce, tedy se správou Starého Města. 

Hlavním spolupracovníkem je firma se sídlem v Prostějově AT Solution s.r.o, 

zajišťující propagaci Hotelu na internetu, převážně za pomoci PPC reklamy, která probíhá 

prostřednictvím služeb Seznam Sklik a Google AdWords a je zpoplatněna tzv. cenou za klik 

(pey per click ).Dále také  zastává služeb webmastera oficiálních internetových stránek hotelu 

Sněženka. 

Spolupráce probíhá i s cestovními kancelářemi a internetovými portály a vedení hotelu 

neopomělo ani oblast sponzoringu, ve které spolupracuje s handicapovanými sportovci. 

5.8 Celkové zhodnocení služeb  

V rámci získání přehledu o tam, jak hosté celkově hodnotí služby hotelu Sněženka, 

byla sestavena poziční mapa, která nám dává přehled o tom, jak jsou hodnocené faktory 

důležité pro klientelu na trhu hotelů a jak byli s těmito službami spokojeni klienti hotelu 

Sněženka. 
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Obr. 5.13 Poziční mapa silných a slabých stránek hotelu 

 

 

Poziční mapa byla utvořena na základě otázek dotazníku č. 3 a 5 (viz Příloha 1).  

Hosté otázkou číslo tři vyjadřovali známkováním od 1 do 5 (jako ve škole) to, jaké 

faktory jsou pro ně při návštěvě hotelu důležité. V datové matici bylo hodnocení poupraveno 

tak, aby známka jedna vyjadřovala největší důležitost a známka 5 nejmenší důležitost, proto 

známce 1 byla přiřazena hodnota 5, známce 2 hodnota 4, atd. Otázka č.5 byla zodpovídána 

obdobným způsobem, jen s tím rozdílem, že hosté vyjadřovali svou spokojenost s daným 

faktorem v rámci služeb hotelu sněženka. 

Nejsilnější stránkou, která by měla být vedením hotelu udržována, se ukázal být 

personál. Ten je pro hosty v rámci služeb hotelnictví důležitý a v hotelu Sněženka s ním byli 

hosté spokojeni nejvíce. Jako další silnou stránku hotelu lze označit doplňkové služby hotelu.  

S těmi jsou hoteloví hosté sice spokojeni, ale nepřikládají jim přílišnou váhu. 

Mezi faktory, u kterých je třeba do budoucna zvážit úsilí spojené s jejich zlepšením, je 

dle hostů cena a služby wellness. Cena se ukázala být pro hosty hotelu, jako nejméně 

uspokojující faktor, kterému však zároveň není přikládána natolik vysoká míra důležitosti. 

Naopak existence poskytování wellness služeb, není brán na trhu hotelnictví jako příliš 

důležitý faktor a hosté hotelu s nimi sice byli spokojeni, ale ne v takové míře jako s jinými 

faktory. 
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Za faktor, který je třeba v hotelu Sněženka posílit, byla určena kvalita. Hosté jí 

přikládají největší důležitost, ale zároveň jsou s ní v hotelu Sněženka spokojeni naprosto 

nejméně.  

5.9 Návrhy a doporučení hostů hotelu Sněženka 

Obr. 5.14 Návrhy hostů hotelu Sněženka 

 

U otázky č. 12 měli respondenti možnost, vyjádřit svá přání a požadavky, kterými by 

vedení hotelu mohlo přispět k jejich spokojenosti. Vybírali si z nabízených možností i více 

odpovědí nebo vyjádřili své osobní přání prostřednictvím možnosti odpovědi jiné. 

Při detailnějším pohledu na odpovědi klientů na otázku jiné, bylo zjištěno, že hosté by 

uvítali např. wifi připojení přímo na pokoji, možnost zapůjčení varné konvice na pokoj, 

možnost zapůjčení fénu, přídavného topení aj. Mezi nejčastější návrhy pak patřilo i opravit 

chybné naladění programů televizí na pokojích. Z těchto dílčích zjištění vyplynulo, že existuje 

problém v komunikaci mezi vedením hotelu a zákazníkem. 

Několik hostů zmínilo přání zlepšit stav pozemní komunikace u hotelu a zajištění 

lepšího pokrytí signálu mobilního operátora Telefónica O2. 
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6. Návrhy a doporučení 

Protože je portfolio marketingového mixu vrtkavé, módní a nestálé,  je nezbytně nutné 

aby management hotelu Sněženka pravidelně analyzoval jednotlivé dílčí aktivity a neustále 

nacházel nové a kreativní marketingové nástroje.  

6.1 Ubytovací úsek 

Mozkem ubytovacího úseku hotelu Sněženka je recepce. Ta zajišťuje prvotní kontakt a 

komunikaci s hosty, tzv. Front Office.  

Z průzkumu vyplynulo, že toto komunikační místo, které má provázet hosta celým 

pobytem, ve své funkci selhává. Hosté vyjádřili svá přání a požadavky ve vztahu ke službám, 

které postrádají, avšak hotelem ve skutečnosti poskytovány jsou (např. zapůjčení fénu, 

přídavného topení aj.).  Tento problém, lze řešit dvěma způsoby. Buď umístit do prostor Front 

Office či na pokoje soupis služeb, o které mohou hosté zažádat nebo se zaměřit na hlubší 

kvalifikaci zaměstnanců v této oblasti.  

V případě prvního návrhu, jde o pasivní formu sdělení, kdy nutíme hotelové hosty, aby 

si informace daného typu vyhledali sami. Mnohem účinnější však bude aktivitu nechat na 

pracovníkovi v prostorách recepce, který by měl být pravidelně školen v oblasti řízení 

hotelového provozu, se zaměřením na Front Office. 

Další zjištěné nedostatky lze také odstranit. S ohledem na zaměření hotelu na relaxaci 

a wellness se vyplatí investice do koupě nových matrací a zajistit tak pohodlnost postelí, která 

je významným faktorem, jež může ovlivnit spokojenost zákazníka. Investice by se 

pohybovala zhruba ve výši 90 tis. Kč. 

 Teplotu na pokojích lze regulovat prostřednictvím termohlavic, které jsou v každém 

pokoji. O této možnosti je nutné informovat zákazníka, což lze organizačně zajistit 

prostřednictvím recepční nebo informací v brožuře, která je součástí každého pokoje. 

6.2  Stravovací úsek 

Vedení stravovacího úseku vyžaduje vysokou míru odborných znalostí a dovedností 

nejen v oblasti gastronomie, ale i řízení lidí a finančního řízení. Hotel Sněženka musí vždy 

důkladně zvážit, zda se mu vyplatí vynakládání nákladů ve stravovacím provozu, protože ty 

jsou ve velkém nepoměru k potencionálu generování výnosů. 
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U snídaní je třeba, aby vedení hotelu zjistilo, které konkrétní potraviny zákazníkům při 

snídaní schází a zda takové požadavky jsou akceptovatelné z hlediska nákladovosti. 

Z výsledků šetření týkajících se restaurace je patrné, že zde selhává lidský faktor 

v prostorách kuchyně. Ten je v hotelu Sněženka pravidelně řešen při vzniku situace, kdy sedí 

hosté na restauraci v době výdeje penzí (večeří). Pracovníci kuchyně pravidelný nával 

objednávek nejsou schopni zvládat a nastává tak problém, který je třeba řešit. Proč je doba 

čekání na objednávku příliš dlouhá, může být zapříčiněno např. tím, že chybí pomocná síla, 

vybavení kuchyně aj. Tato úzká místa je třeba odhalit a následně odstraněnit. 

6.3  Doplňkové služby 

 Významný konkurenční nástrojem hotelu je wellness, který však hosté řadili spíše 

mezi slabší služby hotelu, a to zejména v důsledku toho, že hosté nebyli vždy spokojeni s 

cenou wellnes služeb. Bohužel není možné s ohledem na náročnost provozu a vysoké 

pořizovací náklady cenu snižovat.  

Vliv výše ceny je možné potlačit tím, že služby wellness zahrnem do cen balíčků, kde 

může hotel zvýhodnit služby pro určitá období, která nejsou plně obsazena, např. 

mimosezónu, pondělí až pátek, skupinové pobyty apod. V takovém případě by zákazník mohl 

cenu wellnes vnímat příznivěji. 

Důležitost ostatních doplňkových služeb management hotelu vnímá, a proto v 

současnosti zvažuje investici do rekonstrukce venkovního hřiště, tj. vyměnit povrch hřiště a 

rozšířit ho na parametry tenisového kurtu. Zvažuje i doplnit dětské zarážky u bowlingu, 

vzhledem k tomu, že jednou z hlavních skupin návštěvníků tvoří rodiny s dětmi.  

6.4 Cena 

 Ačkoliv převážná většina zákazníků v dotazníku cenu považuje za přiměřenou, lze s 

ohledem na poměrně velkou skupinu zákazníků, kteří by byli ochotni zaplatit i více, zvážit 

mírné zvýšení ceny. Ty navrhuji zvýšit o 10% z cen stávajících. 

6.5 Balíky služeb 

Výkyvy v mimosezónně bych navrhovala zajistit tak, že se začne více pracovat s 

balíčky služeb tak, kterých hosté hotelu Sněženka příliš nevyužívají. Navíc b bylo by přínosné 

zvýhodnit ubytování v mimosezóně, při ubytování 3 a více nocí, skupinové pobyty a zavést 

věrnostní program. 
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6.6 Distribuční cesty 

Jeden ze základních problémů hotelu Sněženka spočívá v tom, že nedisponuje žádnou 

databází hostů, kterou by mohl do budoucna využít pro poskytnutí věrnostních programů 

stálým zákazníkům, a to např. prostřednictvím e-mailů . Vedení hotelu v důsledku absence 

databáze není schopno  sledovat, kdo je jejich zákazníkem, a tím pádem ani není schopno 

odhalit na jaké distribuční kanály by se mělo zaměřit.Proto je třeba doporučit provést 

segmentaci zákazníků a zacílit se na cílovou skupinu.   

Určitě by se měl do distribuce začlenit virální marketing, tedy oslovení klientely 

prostřednictvím sociálních sítí (především službou facebook), jež hotelu pomůže zaměřit se 

na cílovou skupinu, kterou zjistí právě díky provedení segmentace. 

6.7 Lidský faktor 

Ačkoli personál byl označen hosty za nejsilnější stránku hotelu. Personál by tak neměl 

ve svém přístupu polevovat a měl by se nadále snažit tuto silnou stránku udržet. 

Toho bude schopen dosáhnout neustálým vzděláváním se v oboru a kladným 

přístupem směrem k hostům. 

  



56 

 

7. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit marketingový mix Horského hotelu Sněženka a 

zjistit tak, jak se hotel stará o své hosty, jaká je spokojenost hostů s jednotlivými službami, 

které jsou hotelem nabízeny a jak vedení hotelu motivuje své zákazníky k opakované 

návštěvě. 

Práce byla rozdělena na několik částí. V úvodní části byla pozornost věnována 

charakteristice trhu, na kterém hotel Sněženka působí, jímž je trh cestovního ruchu. Byly zde 

popsány faktory ovlivňující cestovní ruch v lokalitě, kde působí hotel Sněženka a samotná 

charakteristika hotelu i jeho konkurence. V části teoretické byla rozebrána východiska teorie 

marketingového mixu v cestovním ruchu, kdy bylo využito zdrojů informací z odborné 

literatury, periodik a internetových stránek. Vysvětlila a vymezila jsem zde vymezení pojmu 

služba a popsala nástroje marketingového mixu služeb v cestovním ruchu. V části zabývající 

se analýzou marketingového mixu hotelu, byl nastíněn současný stav Horského hotelu 

Sněženka, včetně jeho nabízených služeb. Ty jsem čerpala z internetových stránek a z 

informací, které mi poskytlo vedení hotelu a jeho klientela.  

Součástí mé bakalářské práce bylo vypracovat marketingový výzkumu, a to pomocí 

osobního dotazníkového šetření. Do výzkumu byli zahrnuti hosté hotelu, kteří v době 

dotazování trávili svůj pobyt na hotelu. Dotazník byl zodpovězen 105 respondenty, kteří nám 

tak poskytli informace o spokojenosti, zhodnotily jednotlivé služby, které jsou hotelem 

Sněženka nabízeny a sdělili tak i svá přání a požadavky. Na základě vyhodnocení výzkumu 

byla v závěru práce navrhnuta doporučení, která mohou sloužit vedení hotelu k nápravě a 

aktualizaci marketingových nástrojů a lépe tak oslovit potencionálního i stávajícího klienta. 
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SEZNAM ZKRATEK 
  

atd. - a tak dále  

aj. - a jiné 

cca – cirka, přibližně  

CR – cestovní ruch 

č. - číslo 

ČR – Česká republika  

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie  

HDP – hrubý domácí produkt 

HSU – Hotel Stars Union 

Kč – Koruna česká 

km – kilometr 

mil. – milión 

MS – Microsoft  

např.- například 

Obr. – obrázek 

PASW - Predictive Analytics SoftWare 

PPC – Pey Per Click 

SAS – Scandiavian Airlines System 

Sb. – sbírka 
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s.r.o. – společnost s ručeným omezením 

Tab. – tabulka 

tzn. – to znamená 

viz. – lze vidět 
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Příloha 1 – Dotazník 

 
Vážení hoteloví hosté! 
  

 

Děkuji Vám, že jste si pro svůj pobyt vybrali Horský hotel Sněženka ***. Jsem studentkou 3.ročníku 
ekonomické fakulty v Ostravě a v rámci své bakalářské práce zpracovávám návrhy a doporučení na vylepšení služeb  
Horského hotelu Sněženka *** . Splnit vaše přání a učinit Vás spokojenými, je pro hotel vždy na prvním místě, a 
právě proto jsou pro mou práci Vaše názory zcela nepostradatelné. 

Dotazník je zcela anonymní a údaje, které v něm sdělíte nebudou využity pro jiné účely, než je uvedeno výše. 
Tímto Vám velmi děkuji za spolupráci a čas strávený při vyplňování tohoto dotazníku. Vaší pomoci si velice vážím. 

Aneta Pikhartová  

 

Není-li uvedeno jinak, označte pouze jednu správnou odpověď pomocí zakřížkování. 

1. JAK JSTE SE DOZVĚDĚL(A) O HOTELU SNĚŽENKA? 
1.1 Od přátel, známých, rodiny      
1.2 Z oficiálních internetových stránek hotelu    
1.3 Z jiných internetových stránek      
1.4 Od cestovní kanceláře       
1.5 Z propagačních materiálů hotelu (brožury, letáky)    
1.6 V zaměstnání        
1.7 Jinak (napište prosím jak) ............................................................................................................................ 
 

2. JAKÉ FAKTORY JSOU PRO VÁS ROZHODUJÍCÍ PŘI VÝBĚRU HOTELU?  
(Označte maximálně 3 možnosti.) 
2.1 Vybavení hotelu        
2.2 Umístění hotelu        
2.3 Poskytované služby hotelu      
2.4 Možnosti využití volného času       
2.5 Možnost připojení k internetu      
2.6 Možnost stravování  v hotelu.      
2.7 Pověst hotelu        
2.8 Dřívější zkušenost       
2.9 Cena          
2.10 Jiné  .................................................................................................................................................................... 

 
3. OHODNOŤTE, JAK JSOU PRO VÁS PŘI POBYTU V HOTELU DŮLEŽITÁ NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉRIA 
(ohodnoťte jako ve škole, na stupnici od 1 do 5). 
        1 2 3 4 5 
3.1 Personál (příjemnost, ochota, informovanost)        
3.2 Vybavení pokojů (sociální zařízení, TV, …)        
3.3 Kvalita stravování          
3.4 Poskytované služby (bowling, půjčovna kol,…)       
3.5 Wellness (bazén, sauna, masáže,…)        
3.6 Možnosti využití volného času          
3.7 Cena            

4. JAKOU JSTE OCHOTEN(NA) ZAPLATIT MAXIMÁLNÍ CENU ZA OSOBU NA NOC VE DVOULŮŽKOVÉM 
POKOJI VE TŘÍHVĚZDIČKOVÉM HOTELU? 
4.1 400 – 600 Kč  

4.2  601 až 1 000 Kč 

4.3 1 001 až 1 400 Kč 
4.4 1 401 a více Kč 
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5. OHODNOŤTE PROSÍM, VAŠI SPOKOJENOST S Horským hotelem Sněženka ***, VZHLEDME K 
NÁSLEDUJÍCÍM KRITÉRÍM  (ohodnoťte jako ve škole, na stupnici od 1 do 5).   

1 2 3 4 5 
5.1 Personál (příjemnost, ochota, informovanost)       
5.2 Vybavení pokojů (sociální zařízení, TV, …)        
5.3 Kvalita stravování          
5.4 Poskytované služby (bowling, půjčovna kol,…)       
5.5 Wellness (bazén, sauna, masáže,…)        
5.6 Možnosti využití volného času           
5.7 Cena             

 

 URČETE PROSÍM VAŠI SPOKOJENOST ČI NESPOKOJENOST S NÁSLEDUJÍCÍMI KRITÉRII (pokud 
jste některých služeb nevyužil(a), neoznačujte). 

 
6. UBYTOVÁNÍ                               velmi            spokojen(a)      nespokojen(a)         velmi   
                     spokojen(a)               nespokojen(a) 
6.1 Vybavení pokojů.            
6.2 Provozuschopnost vybavení pokojů.          
6.3 Pohodlnost postele.            
6.4 Teplota v pokoji.             
6.5 Čistota pokojů             
6.6 Cena za ubytování.            

 

7. STRAVOVÁNÍ (snídaně,penze)                 velmi           spokojen(a)       nespokojen(a)           velmi   
                     spokojen(a)               nespokojen(a) 
7.1 Čistota jídelny.             
7.2 Výběr u snídaně.             
7.3 Kvalita snídaně.             
7.4 Výběr u penzí             
7.5 Kvalita (chuť) penze.            
7.6 Cena penze.             

 

8. RESTAURACE                      velmi  spokojen(a)      nespokojen(a)     velmi   
                        spokojen(a)               nespokojen(a) 
8.1 Otevírací doba restaurace.           
8.2 Obsluha restaurace.             
8.3 Nabídka jídel a nápojů            
8.4 Doba čekání na objednávku.           
8.5 Kvalita(chuť) pokrmů.            
8.6 Cena              

9. OSTATNÍ SLUŽBY                      velmi          spokojen(a)      nespokojen(a)           velmi   
                        spokojen(a)               nespokojen(a) 
9.1 Dětský koutek.             
9.2 Venkovní hřiště, trampolína           
9.3 Bowling.             
9.4 Billiárd, stolní fotbálek, stolní tenis          

 

10. WELLNESS (bazén, sauna)                            velmi     spokojen(a)     nespokojen(a)      velmi 
                                      spokojen(a)                     nespokojen(a)   
10.1 Služby poskytované v rámci wellness.          
10.2 Vybavenost relaxační zóny.           
10.3 Čistota relaxační zóny.            
10.4 Kvalita wellness služeb.             
10.5 Objednávka/rezervace wellnes           
10.6 Cena              
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11. PERSONÁL                                                  velmi     spokojen(a)         nespokojen(a)    velmi                           
           spokojen(a)                  nespokojen(a)  
11.1 Vyřízení Vaší objednávky           
11.2 Přihlášení na recepci hotelu           
11.3 Ochota personálu            
11.4 Informovanost personálu           
11.5 Plnění Vašich požadavků            
11.6 Přátelské chování personálu           

 

12. JE NĚCO, ČÍM BYCHOM MOHLI PŘISPĚT K VAŠÍ VĚTŠÍ SPOKOJENOSTI? (Lze vybrat více možností.) 
12.1 Tenisový kurt       
12.2 Fitness        
12.3 Squash        
12.4 Trezor na pokoji       
12.5 Rádio na pokoji       
12.6 Jiné (Vypište, prosím, všechny Vaše návrhy nebo doporučení.)  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
13. NAVŠTÍVILI JSTE HOTEL SNĚŽENKA  JIŽ DŘÍVE? 
13.1 Ne        
13.2 Ano         (doplňte prosím kolikrát)…………….. 

 

14. VYUŽILI BYSTE SLUŽEB HOTELU SNĚŽENKA ZNOVU? 
14.1 Ano         
14.2  Ne        

 

15. DOPORUČILI BYSTE HOTEL SNĚŽENKA SVÝM ZNÁMÝM? 
15.1 Ano         
15.2  Ne        

16. HOTELOVÉ SLUŽBY (UBYTOVÁNÍ) VYUŽÍVÁTE PŘEDEVŠÍM PRO ÚČELY: (Můžete zvolit více 
odpovědí.) 
16.1 a) Letní dovolená 
16.2 b) Zimní dovolená 
16.3 c) Společenské akce, oslavy 
16.4 d) Služební cesta 
16.5 e) Poznávací cesta 
16.6 f) Semináře, školení, kurzy 
16.7 g) Relax, wellness pobyty 
16.8 h) Jiná odpověď (vypište prosím)………………………………………….. 

 

17. VYUŽIL(A) JSTE NĚKTEROU ZE SPECIÁLNÍCH NABÍDEK PŘI POBYTU (slevové pobyty atd.)?  
17.1 Ano         (uveďte prosím jakou)………………….. 
17.2 Ne        
 

18. JSTE MUŽ NEBO ŽENA? 
18.1 Muž         
18.2 Žena        
 

19. DO JAKÉ VĚKOVÉ KATEGORIE PATŘÍTE? 
19.1 Do 25 let        
19.2 26 – 35 let        
19.3 36 – 45 let       
19.4 46 – 55 let        
19.5 56 – 65 let       
19.6  65 a více let       
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20. Ve kterém kraji bydlíte?(Vypište prosím.) 
 

………………………………………… 
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Příloha 2 – Ubytovací řád hotelu Sněženka 

 

U B Y T O V A C Í     Ř Á D 

 

1. V hotelu může být ubytován jen host, který se řádně přihlásí na hotelové recepci, 
k čemuž předloží občanský průkaz, nebo cestovní pas. 

 

2. Závazné objednávky se zaplacenou zálohou rezervuje hotel v den příjezdu do 21,00 
hodiny. 

 

3. Rezervace se stává závaznou až po zaplacení stanovené zálohy hostům. 

 

4. Check in v hotelu je od 14,00 hodiny. V případě, že je pokoj volný, může ubytování 
proběhnout i dříve, po dohodě s odpovědným pracovníkem. 

 

5. Check out je nejpozději do 10,00 hodiny. V případě, že daný pokoj nebude ten den 
obsazen dalším hostem, může být pokoj uvolněn i později.  Maximálně však do 12,00 
po dohodě s odpovědným pracovníkem. 

 

6. Ceny v hotelu se účtují dle platného ceníku a host je s nimi obeznámen      již při 
rezervaci pobytu. Hosté platí pobyt - doplatky záloh při ubytování.  Nejpozději  však 
v den odjezdu z hotelu na hotelové recepci. 

 

7. Host, ubytován v průběhu noci – bez předchozí rezervace – uhradí cenu      za 
ubytování stejnou, jako za celou noc. 

 

8. V době od 22,00 do 07,00 hodiny se v ubytovací části hotelu vyžaduje dodržování 
nočního klidu. 

 

9. Na pokojích nejsou povoleny návštěvy neubytovaných hostů bez ohlášení  na 
recepci. Návštěva se musí prokázat osobním dokladem. 
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10. V hotelu se neplnoleté osoby ubytovávají pouze v doprovodu odpovědné osoby 
starší 18 let. Taktéž je nežádoucí, aby se děti mladší 12 let samotně pohybovaly po 
hotelu. V opačném případě nenese hotel žádnou odpovědnost. 

 

11. Hosté nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem manipulovat zařízením na pokojích i 
v jiných částech hotelu, taktéž jej znehodnocovat. 

 

12. Host odpovídá za škody, způsobené na hotelovém zařízení a vybavení neuzavíráním 
oken, nebo vodovodních kohoutků. 

 

13. Není povoleno vstupovat do ubytovací části v lyžařských botech. Boty i lyže se 
odkládají do skříněk k tomu určených v botárně, lyžárně. Každý host má vlastní 
uzamykatelnou skříň na boty a uzamykatelnou skříň na lyže a hotel neručí za 
odcizení mimo tyto skříně. 

 

14. Ubytovat domácí zvíře smí host jen po dohodě na hotelové recepci. 
15. Zvíře nesmí do jídelny a po hotelu se smí pohybovat jen s ochranným náhubkem. 

V hotelovém pokoji musí mít svůj vlastní pelíšek. 

 

16. Na pokojích není povoleno používat elektrické spotřebiče (rychlovarné  konve a jiné 
el. spotřebiče). 

 

17. Na pokojích není povolena příprava a konzumace jídel a nápojů. 

 

18. Částečný úklid na pokojích probíhá v době od 10,00 do 14,00. Tehdy má  právo 
vstoupit po zaklepání pokojská. Úklid probíhá pouze na sociálním  zařízení, včetně 
vysypání odpadků. Na požádání je možné pokoj vyluxovat.  

 

19. Chráníme životní prostředí, proto přeje li si host výměnu ručníků a osušek během 
pobytu, upozorní na to pokojskou tak, že použitý odloží v koupelně na podlahu, nebo 
do vany, nebo sprchového koutu. V jiném případě probíhá výměna ručníků každý 3. 
den. 

 

20. Při ubytování obdrží host na recepci kartu od pokoje, klíč od skřínky na boty a na  
lyže. Při odjezdu je povinen všechny klíče odevzdat na recepci. 

 

21. Manipulovat a obsluhovat technické zařízení smí jen personál hotelu. 
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22. Hosté i zaměstnanci hotelu jsou povinni dodržovat ubytovací řád. Při jeho  hrubém 
porušení může dojít k odstoupení od dohody o ubytování. 

 

23. Stížnosti hostů se přijímají na recepci, nebo u odpovědné osoby. 

 

24. Na celém hotelu a zvlášť na pokojích je přísný zákaz kouření. Při zjištění  porušení 
tohoto zákazu bude host pokutován a následně může dojít  k odstoupení od dohody 
o ubytování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hynčicích pod Sušinou 1.11.2010 

 

Bednářová Jana        

jednatel firmy      
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Příloha 3 – Ceník hotelu 
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Příloha 4 – Ceník Wellness 
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Příloha 5 – Balíky služeb 
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Příloha 6 – Propagační materiály 
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Příloha 7 – Správné saunování 
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Příloha 8 – Třídění I. A II. stupně 
Tab.1  

Statistics 

 

Kontaktní 

informace Kraj Věková kategorie Pohlaví 

Ochota zaplatit max 

cenu 

Navštívili jste hotel 

Sněženka dříve? 

Využila jste 

některou ze 

speciálních 

nabídek? 

N Valid 105 105 105 105 105 105 105 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,54 3,01 2,77 1,63 1,42 1,53 1,20 

Median 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

 

Tab.2 

Kontaktní informace 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Od přátel, známých, rodiny 50 47,6 47,6 47,6 

Z oficiálních internetových stránek 24 22,9 22,9 70,5 

Z jiných internetových stránek 10 9,5 9,5 80,0 

V zaměstnání 8 7,6 7,6 87,6 

Jinak 13 12,4 12,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Tab.3 

Kraj 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid jihomoravský 13 12,4 12,4 12,4 

olomoucký 63 60,0 60,0 72,4 

pardubický 4 3,8 3,8 76,2 

jihočeský 2 1,9 1,9 78,1 

zlínský 4 3,8 3,8 81,9 

královéhradecký 1 1,0 1,0 82,9 

Moravskoslezský 13 12,4 12,4 95,2 

středočeský 5 4,8 4,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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Tab.4 

Věková kategorie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Do 25 let 13 12,4 12,4 12,4 

26 - 35 let 35 33,3 33,3 45,7 

36 - 45 let 27 25,7 25,7 71,4 

46 - 55 let 23 21,9 21,9 93,3 

56 - 65 let 7 6,7 6,7 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Tab.5 

Pohlaví 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid muž 39 37,1 37,1 37,1 

žena 66 62,9 62,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Tab.6 

Ochota zaplatit max cenu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 400 až 600 Kč 63 60,0 60,0 60,0 

601 až 1 000 Kč 40 38,1 38,1 98,1 

1 001 až 1 400 Kč 2 1,9 1,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Tab.7 

Navštívili jste hotel Sněženka dříve? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ne 49 46,7 46,7 46,7 

Ano 56 53,3 53,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Tab.8 

Využila jste některou ze speciálních nabídek? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ne 84 80,0 80,0 80,0 

Ano 21 20,0 20,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  
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Tab.9 

Statistics 

Pohlaví 

Kontaktní 

informace Kraj Věková kategorie 

Ochota zaplatit max 

cenu 

Navštívili jste hotel 

Sněženka dříve? 

Využila jste 

některou ze 

speciálních 

nabídek? 

muž N Valid 39 39 39 39 39 39 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,87 2,85 3,00 1,44 1,56 1,26 

Median 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 

žena N Valid 66 66 66 66 66 66 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,35 3,11 2,64 1,41 1,52 1,17 

Median 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

 

Tab.10 

Kontaktní informace 

Pohlaví Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

muž Valid Od přátel, známých, rodiny 19 48,7 48,7 48,7 

Z oficiálních internetových stránek 7 17,9 17,9 66,7 

Z jiných internetových stránek 2 5,1 5,1 71,8 

V zaměstnání 4 10,3 10,3 82,1 

Jinak 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

žena Valid Od přátel, známých, rodiny 31 47,0 47,0 47,0 

Z oficiálních internetových stránek 17 25,8 25,8 72,7 

Z jiných internetových stránek 8 12,1 12,1 84,8 

V zaměstnání 4 6,1 6,1 90,9 

Jinak 6 9,1 9,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Tab.11 

Kraj 

Pohlaví Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

muž Valid jihomoravský 5 12,8 12,8 12,8 

olomoucký 24 61,5 61,5 74,4 

pardubický 1 2,6 2,6 76,9 

jihočeský 2 5,1 5,1 82,1 

zlínský 2 5,1 5,1 87,2 

Moravskoslezský 3 7,7 7,7 94,9 

středočeský 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

žena Valid jihomoravský 8 12,1 12,1 12,1 

olomoucký 39 59,1 59,1 71,2 

pardubický 3 4,5 4,5 75,8 

zlínský 2 3,0 3,0 78,8 

královéhradecký 1 1,5 1,5 80,3 

Moravskoslezský 10 15,2 15,2 95,5 

středočeský 3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Tab.12 

Věková kategorie 

Pohlaví Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

muž Valid Do 25 let 3 7,7 7,7 7,7 

26 - 35 let 11 28,2 28,2 35,9 

36 - 45 let 11 28,2 28,2 64,1 

46 - 55 let 11 28,2 28,2 92,3 

56 - 65 let 3 7,7 7,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

žena Valid Do 25 let 10 15,2 15,2 15,2 

26 - 35 let 24 36,4 36,4 51,5 

36 - 45 let 16 24,2 24,2 75,8 

46 - 55 let 12 18,2 18,2 93,9 

56 - 65 let 4 6,1 6,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
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Tab.13 

Ochota zaplatit max cenu 

Pohlaví Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

muž Valid 400 až 600 Kč 24 61,5 61,5 61,5 

601 až 1 000 Kč 13 33,3 33,3 94,9 

1 001 až 1 400 Kč 2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

žena Valid 400 až 600 Kč 39 59,1 59,1 59,1 

601 až 1 000 Kč 27 40,9 40,9 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

Tab.14 

Navštívili jste hotel Sněženka dříve? 

Pohlaví Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

muž Valid Ne 17 43,6 43,6 43,6 

Ano 22 56,4 56,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

žena Valid Ne 32 48,5 48,5 48,5 

Ano 34 51,5 51,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

 

Tab.15 

Využila jste některou ze speciálních nabídek? 

Pohlaví Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

muž Valid Ne 29 74,4 74,4 74,4 

Ano 10 25,6 25,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

žena Valid Ne 55 83,3 83,3 83,3 

Ano 11 16,7 16,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

 

 

 

 


