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1 ÚVOD 

O čom nikto nevie, akoby ani neexistovalo. 

Aruleius Lucius 

 

S komunikáciou sa stretávame denno denne v rôznych podobách. Je to základ 

všetkých vzťahov medzi ľuďmi.  Komunikácia je umenie hovoriť jeden s druhým,  je to 

schopnosť predať druhým  informácie a prijať informácie od nich. 

V dnešnej dobe je komunikácia nevyhnutnosťou. Je dôležitá nielen medzi ľuďmi ale 

nezaobíde sa bez nej žiadna firma, ktorá chce byť na trhu úspešná. Komunikovať so 

zákazníkmi je dôležité nielen pri zavádzaní nového výrobku či služby, ale počas celej 

existencie na trhu. Zákazníkov treba nielen informovať o ponuke výrobkov a služieb ale 

najmä sa dostať do ich povedomia. Každá firma, organizácia či spoločnosť môže mať aj tie 

najlepšie výrobky, technológie alebo ponúkať najlepšie služby, ale pokiaľ sa o nej nevie 

akoby ani neexistovala. 

 Kvôli spomenutým skutočnostiam bude cieľ mojej diplomovej práce zanalyzovať 

súčasnú a zároveň navrhnúť ďalšiu marketingovú komunikáciu ubytovne, pre novú klientelu, 

ktorá majiteľke vznikla v minulom roku 2012. Zameriam sa na ubytovňu, v ktorej pracujem 

už niekoľko rokov. Ubytovňa sa nachádza v Opave a ponúka ubytovanie najmä pre 

zamestnancov rôznych firiem a pracujúcich mužov. V lete minulého roka 2012 boli vedľa 

ubytovne pristavené a skolaudované tzv. chatky, na ktoré sa vo svojej práci zameriam. Ku 

komunikácií so svojimi zákazníkmi využíva vlastnú internetovú stránku. K získaniu väčšieho 

počtu zákazníkov by mala majiteľka ubytovne využívať aj iné nástroje komunikačného mixu.  

Nástroje, ktoré by jej pomohli chcem zistiť pomocou marketingového výskumu. 

Najskôr si však musím zhromaždiť všetky potrebné informácie o ubytovni, o jej okolí, 

vplyvoch, ktoré na ňu pôsobia v oblasti marketingovej komunikácie a samozrejme odborné 

informácie o marketingovej komunikácií. Všetky tieto informácie sú sekundárne a budem ich 

získavať z odborných periodík, internetových stránok a vlastných skúseností získaných na 

ubytovni. K výskumu budem samozrejme potrebovať aj primárne informácie, ktoré získam 

prostredníctvom dotazníkového šetrenia, ktorý uskutočním priamo v ubytovni a v meste 

Opava. Budem sa snažiť získať najmä také informácie, ktoré mi neskôr pomôžu k navrhnutiu 

odporúčaní. 

Po uskutočnení výskumu si získané dáta roztriedim, nakódujem a vložím do matice 

prostredníctvom programu Microsoft Office Excel. Tie si potom presuniem do programu 



  8     

SPSS, prostredníctvom ktorého uskutočním všetky výpočty, získam potrebné výsledky 

a grafy. Pomocou výsledkov potom vyhodnotím vopred stanovené hypotézy, ktoré prijmem 

alebo neprijmem. Z prijatia alebo neprijatia hypotéz budú vychádzať moje odporúčania 

a návrhy. 
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2 Teoretické východiská marketingovej komunikácie 

Komunikácia je čoraz dôležitejšia v každodennom živote a je čoraz častejšie 

používaná aj v oblasti marketingu. Celá moja práca sa bude zaoberať marketingovou 

komunikáciou v oblasti ubytovacích služieb. Je dôležité pochopiť problematiku a pojmy, 

ktoré sa jej týkajú. V tejto kapitole teda vysvetlím všetky potrebné pojmy, ktoré budú 

potrebné pre vypracovanie a pochopenie práce. 

2.1 Komunikácia 

Nič nie je jednoduchšie ako rozprávať sa a zároveň nie je nič zložitejšie. Tento pojem 

skúmalo, skúma a skúmať bude veľa odborníkov. Každý ma na neho iný pohľad a názor, či už 

je to odborník alebo obyčajný človek, preto aj v odbornej literatúre nájdeme mnoho definícií. 

Jedná z nich hovorí o komunikácií ako o všetkom čo sa odohráva v kontakte dvoch 

alebo viacerých ľudí. Je to spoločné podieľanie sa ľudí na každej činnosti vo vzájomnom 

kontakte. Je to nielen prenos správ hovoreným slovom, ale aj podieľanie sa na komunikácií 

hoci len tým že sú ľudia prítomný, to znamená, že aj keď mlčíme komunikujeme. 

(http://prankster.tym.sk, 18.10. 2012) 

Ďalšia definícia z odbornej literatúry hovorí, že komunikácia je predávanie myšlienok. 

Znamená to, že človek ktorý nekomunikuje buď nemá žiadne myšlienky, alebo má myšlienky, 

ktoré nechce s nikým zdieľať. (Toman, 2003) 

V odborných literatúrach nájdeme okrem definícií aj typy komunikácie, ktoré sa delia 

podľa určitých hľadísk. Sociálnu komunikáciu delíme na ústnu, písomnú a vizuálnu. Ďalšími 

typmi komunikácie sú verbálna (komunikácia slovom) a neverbálna (komunikácia telom). 

Často počuť aj o komunikácií osobnej a neosobnej (masovej). (Vymětal, 2008) 

2.2 Marketingová komunikácia 

V dnešnej dobe sa na trhu statkov a služieb bojuje o priazeň, spokojnosť a loajalitu 

zákazníka. Každý jeden je pre podnik dôležitý. Aby bol podnik v tejto sfére úspešný, aby 

získal nových zákazníkov a udržal si terajších zákazníkov, musí s nimi komunikovať. Podnik 

však musí vedieť, aké nástroje a prostriedky použiť, čo komu povedať aby sa mu to podarilo. 

K tomuto slúži jeden z prvkov marketingového mixu a to marketingová komunikácia. 

Marketingová komunikácia je najviditeľnejším nástrojom marketingového mixu. 

Zahŕňa všetky nástroje pomocou, ktorých firma komunikuje s cieľovými zákazníkmi a snaží 

sa tak podporiť predaj výrobkov alebo služieb a snaží sa podporiť predaj výrobkov alebo 

image firmy ako takej. (De Pelsmacker, 2003) 
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Moderný marketing vyžaduje viac než prípravu daného produktu alebo služby, určenie 

ceny a zvolenia vhodných distribučných kanálov. Každý podnik systematicky sleduje potreby, 

priania, vnímanie, preferencie a spokojnosť zákazníka. To je ďalší dôvod prečo je 

marketingová komunikácia v dnešnej dobe tak dôležitá.  

Jej základným cieľom je ovplyvňovanie nákupného chovania zákazníkov a tým 

dosiahnutia ziskovosti firmy na trhu. Aby bol tento hlavný cieľ naplnený, slúžia k nemu 

čiastkové ciele, ktoré musia byť splnené (Bartáková, 2007): 

 informovanie – najskôr je potrebné informovať o svojom produkte a službe, aby 

bol vyvolaný záujem 

 presviedčanie – tento cieľ sa začína plniť, keď je trh preplnený konkurenciou 

a firma musí presvedčiť zákazníka, že práve jej produkt alebo služba je tá najlepšia 

 pripomínanie – cieľom je upevniť pozitívny postoj a vernosť zákazníkov, ktorí sú 

neustále otvorený ponukám konkurencie. 

Existujú dva základné druhy komunikačných kanálov, prostredníctvom, ktorých sa 

uskutočňuje komunikácia a to: (Kotler, 2007) 

 osobné komunikačné kanály – predstavujú komunikáciu dvoch alebo viacerých 

ľudí, ktorý môžu komunikovať tvárou v tvár, prostredníctvom telefónu, pošty 

alebo internetového chatu. Pri použití tohto komunikačného kanálu je umožnená 

okamžitá spätná väzba a reakcia. 

 neosobné komunikačné kanály – tu sa radia média, ktoré prenášajú informácie bez 

osobného kontaktu. Nie je tu možná okamžitá spätná väzba. Radia sa tu najmä 

tlačené média (noviny), vysielané média (rádio, TV), obrazové média (billboardy, 

plagáty) a on-line plus elektronické média. 

Pri komunikácií sa používa škála rôznych nástrojov (Jakubíková, 2009): 

 reklama 

 podpora predaja 

 osobný predaj 

 public relations 

 priamy marketing 

 internetová komunikácia  

 rôzne nové druhy komunikácie (digitálny, vírový, guerillový, mobilný marketing). 

Zložky komunikačného mixu, ktoré využijeme pri komunikácií s ubytovanými 

zákazníkmi dokážu vyvolať pozornosť, záujem, túžbu ku kúpe. Plánovité využitie celého 
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mixu môže účinnosť komunikácie s hosťom posilniť. Hotel sa totiž prostredníctvom 

komunikačného mixu snaží využiť možnosti na trhu, ovplyvniť a stimulovať vybrané 

segmenty k nákupu. 

Spôsob komunikácie s hosťami je v hoteli determinovaný charakterom a štádiom 

životného cyklu produktu, pozíciou hotelu na trhu, konkurenciu, distribučnou a cenovou 

stratégiou hotelu, charakterom jednotlivých zložiek komunikačného mixu a finančnými 

možnosťami hotelu. (Kiraľová, 2006) 

V ďalšej časti sa zameriam na komunikáciu v službách všeobecne, na komunikáciu 

v ubytovacích službách a na prvky marketingovej komunikácie. 

2.3 Komunikácia v službách 

Služba je činnosť alebo výhoda, ktorú jedna strana môže ponúknuť druhej. V zásade je 

nehmotná a jej výsledkom nie je vlastníctvo. Produkcia môže ale nemusí byť spojená 

s hmotným produktom. (Kotler, 2007) 

2.3.1 Špecifické vlastnosti služieb 

Poskytovanie služieb sa uskutočňuje vo vzájomnom pôsobení s poskytovateľom. 

Účasť príjemcu je nevyhnutná.(Boučková, 2003) 

Služby majú špecifické vlastnosti medzi ktoré patri: (Jakubíková, 2009) 

 nehmotnosť – službu nemožno pred jej kúpou vidieť, ochutnať, cítiť ani počuť 

 neoddeliteľnosť – dôležitá interakcia poskytovateľa služieb so zákazníkom 

 premenlivosť – kvalita poskytovanej služby závisí od toho kým je poskytovaná, 

kedy, kde a ako, vždy sa môže líšiť  

 pominuteľnosť – službu nemožno skladovať 

 absencia vlastnenia – službu nemožno vlastniť. 

2.1.1 Zásady komunikácie služieb 

Zásady marketingovej komunikácie môžeme využiť u väčšiny prvkov marketingovej 

komunikácie, závisí to však od odvetvia služby. 

Medzi zásady komunikácie služieb patri: (Kiraľová, 2006) 

 poskytnúť hmatateľné dôkazy – na základe hmatateľných prvkov, ktoré sa zaradia 

do hmatateľných prvkov okolia základného produktu, budú zákazníci hodnotiť 

kvalitu služieb (poskytnúť fotky ubytovne, izieb, cenník a iné prvky, na základe 

ktorých si zákazníci môžu vyberať ubytovanie) 
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 vysvetlenie služby pre správne pochopenie – je veľmi náročné si predstaviť 

produkt, preto je dôležite ho detailne vysvetliť (na stránkach ubytovní, presne 

popísať služby, ktoré ponúka, nielen hlavnú službu, ktorou je ubytovanie ale aj 

ostatné doplnkové služby, pomocou ktorých sa môže odlíšiť od konkurencie) 

 kontinuita komunikácie – dosiahnutie diferenciácie a konzistencie činnosti po celú 

dobu propagácie (na plagátoch a všetkých propagačných materiálov, by mala 

ubytovňa využívať svoje loga a farby) 

 sľúbiť len splniteľné – nesmie sa zavádzať zákazníkov (hosťom prisľúbiť iba také 

služby, ktoré im ubytovňa môže poskytnúť, napr.: nesľubovať možnosť raňajok, 

keď nie je v silách ubytovne túto službu poskytnúť) 

 ústne podanie – ústna reklama má väčší význam a podľa nej si zákazníci vyberajú 

svojich poskytovateľov (ubytovňa sa musí snažiť uspokojiť svojich zákazníkov 

tak, aby podávali kladné referencie svojim známym a tým môže rozšíriť svoju 

klientelu o nových zákazníkov) 

 priama komunikácia zamestnancov – každý zamestnávateľ by mal motivovať 

svojich zamestnancov k lepšiemu a kvalitnejšiemu poskytnutiu služieb (recepčná, 

ktorá sa pri ubytovaní stretnú s hosťami, by mala pristupovať k hosťom tak, aby 

boli nadmieru spokojní). 

V budúcnosti budú mať určitú výhodu na trhu tie spoločnosti, ktoré budú zákazníka 

chápať ako spolu partnera a na tejto báze s ním aj budú komunikovať. Dnes už zákazníci 

nenakupujú drahšie služby, ale pýtajú sa či naozaj potrebujú ponúkaný servis. (Sedlář, 2011) 

2.4 Komunikácia v ubytovacích službách 

Ubytovacím zariadením rozumieme verejne ubytovanie, ktoré poskytuje za určitú 

stanovenú úhradu prechodné ubytovanie a služby s ním spojené. Toto ubytovanie môže 

ponúkať buď celoročne alebo sezónne.  

Na to, aby sa porozumelo marketingu v ubytovacích službách je uvedomiť si, že 

poskytujú služby nie jednému hosťovi ale veľkému počtu rôznych hostí, čo sa delí podľa 

segmentu. (Kiráľová, 2006) 

Marketing v oblasti ubytovania znamená zistiť čo hosť očakáva, po čom túži, ponúkať 

správny produkt, v správnom čase a na správnom mieste. Kvôli týmto skutočnostiam hrá 

marketingová komunikácia veľmi dôležitú úlohu, pretože zistenie všetkých potrebných 

informácií prostredníctvom komunikovania s klientom sa odráža potom na jeho konzumácií 

služieb. Väčšina klientov nemá úplne stanovený cieľ svojej cesty, a preto je tu možnosť 



  13     

predať klientovi všetko potrebné prostredníctvom marketingovej komunikácie. K tomuto 

účelu je potrebné využívať všetky dostupné komunikačné prostriedky. (http://www.mip-s.cz, 

01. 12. 2012) 

2.5 Komunikačný mix ubytovacích služieb 

Reklama, osobný predaj, práca s verejnosťou, publicita, internetová komunikácia ako 

aj aktivity podpory predaja ako zložky komunikačného mixu dokážu spoločne ale aj 

jednotlivo vyvolať u hosťa pozornosť, záujem aj túžbu po kúpe tejto služby. Hotel sa 

prostredníctvom komunikačného mixu snaží na trhu, ovplyvniť a stimulovať vybrané 

segmenty, na ktoré je zameraný, k nákupu tejto služby. (Kiráľová, 2006) 

2.5.1 Reklama 

Reklama sa zaraďuje do komunikačnej disciplíny, ktorej prostredníctvom možno 

efektívne predávať marketingové oznámenie cieľovým segmentom. Dokáže cieľovú skupinu 

informovať, presvedčovať a toto oznámenie aj účinne pripomínať. Reklama predstavuje tzv. 

„vlajkovú loď“ marketingovej komunikácie, hoci v poslednej dobe sa jej váha 

v komunikačnom mixe čoraz viac znižuje. (Karlíček, 2011) 

Reklama je platená neosobná forma masovej komunikácie, prezentácie myšlienok, 

výrobkov a služieb. Jej výhodou je, že ju možno využiť k dlhodobej imidži produktu, a aj to, 

že oslovuje široké spektrum geograficky rozptýlených zákazníkov. Jej nevýhodou je hlavne 

to, že sa jedná o jednosmerný spôsob komunikácie a je spojená s vysokými nákladmi. 

(Jakubíková, 2009) 

Reklama je spôsob ako značka môže posilniť svoj image.  Opakovanie reklamného 

oznámenia zvyšuje obľúbenosť značiek. Prostredníctvom reklamy sa so značkou najviac 

asociujú určité atribúty, ktoré zvyšujú jej atraktivitu. (Sutherland, 2000) 

Reklama môže byť v oblasti hotelierstva veľmi efektívna. Je dôležité popísať hotel 

spôsobom, ktorý bude lákať cieľový segment, pričom komunikačné oznámenie by malo byť 

nahovorené rečou zákazníka. Kľúčovou úlohou je vybrať správne médium pre komunikáciu. 

Hotelierstvo môže pre reklamu využívať časopisy, noviny, direct mail, televíziu, 

rozhlas, billboardy, mapy pre hostí, menu, kartičky na kľúče, internet a mnoho ďalších. 

(Kiráľová, 2006) 

Reklama je schopná osloviť široký okruh spotrebiteľov, pôsobí rýchlo a efektívne a je 

taktiež považovaná za jeden z najlacnejších nástrojov komunikačného  mixu, pretože náklady 

sú minimálne (za minimum nákladov oslovíme mnoho spotrebiteľov). Správa musí byť pre 
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spotrebiteľa atraktívna, zaujímavá, nápaditá a príťažlivá, pretože spôsob a forma sú 

dôležitejšia ako obsahová stránka. (Foret, 2006) 

Prostriedky, ktoré sú najčastejšie v reklame využívané sú: 

 inzercia v tlači 

 televízne a rozhlasové spoty 

 vonkajšia reklama (billboardy, vitríny, tabule, totemy, atd.) 

 reklama v kinách (reklamy, ktoré sú púšťané pred spustením filmu) 

 reklama na internete (tzv. online reklama). 

Reklamu, by sme mali vždy konkrétne zacieliť, pretože len presne zacielená reklama, 

ktorá je postavená na konkrétnych prianiach a potrebách zákazníka je budúcnosťou 

marketingu a reklamného priemyslu. (Kočička, 2011) 

2.5.2 Podpora predaja 

Časy, kedy stačilo na zákazníkov čakať v prevádzkach sú dávno preč. Dnes je 

konkurencia veľmi silná a preto sa organizácie musia snažiť s pomocou podpory predaja 

ponúknuť svoje výrobky a služby zákazníkom a tým ich získať. (Bartáková, 2007) 

Predstavuje jednoznačný a konkrétny motív kúpy. Tento prvok komunikačného mixu 

definujeme, ako súbor marketingových aktivít, ktoré priamo podporujú kúpne chovanie 

spotrebiteľa, zvyšujú efektívnosť obchodných medzičlánkov či motivujú predajný personál. 

Patrí tu účasť na veľtrhoch a výstavách, predvádzanie produktu, súťaže, kupóny, zvýhodnené 

ceny, nákupné rabaty a mnoho ďalších akcií. (Přikrylová, 2010) 

Podpora predaja teda využíva krátkodobé ale účinné podnety a pozornosti zamerané 

na urýchlenie predaja a odbytu. Zameriava sa nielen na zákazníka, ale aj na obchodné 

organizácie a obchodní personál. (Foret, 2003) 

Formy podpory predaja môžeme rozdeliť nasledovne (Nízka, 2007): 

 spotrebiteľská podpora predaja 

o  vzorky 

o  multibalenia 

o  darčeky 

o  displeje a výstavky 

o  odmeny za vernosť 

o  súťaže a hry šťastia 

o  zber čiarových kódov, známok a obalov. 
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 podpora predaja zameraná na obchodníkov a predávajúci personál: 

o  zľavy pri nákupe 

o  merchadising 

o  spoločná reklama 

o  reklama na mieste predaja 

o  organizovanie súťaží v predaji o zaujímavé ceny. 

Výstavy a veľtrhy sú viac osobným a najstarším komunikačným nástrojom. Sú to 

miesta, kde sa obchodníci, podnikatelia a výrobcovia stretávajú, aby prezentovali svoje 

výrobky či služby, aby nadväzovali kontakty, vymieňali si nápady, či výrobky a služby 

predávali. (Jakubíková, 2009) 

Aktivity podpory predaja využíva hotelierstvo k posilneniu efektívnosti ostatných 

zložiek komunikačného mixu. Ide predovšetkým o zníženie cien, niektorých ponúkaných 

služieb, poskytnutie niečoho navyše, na čo hostia reagujú najcitlivejšie. Veľmi účinnou 

aktivitou podpory predaja v hoteli môže byť poskytnutie určitej zložky produktu navyše: 4 

noci za cenu troch, fľaša vína pre páry a iné. Ďalšou variantou je bezplatné poskytnutie 

darčekového predmetu napríklad tašky, odznaku, pera a pod.  

Z uvedeného vyplýva, že aktivít na podporu predaja je mnoho a závisí len od 

kreativity a fantázie hotela, ktorú, ako a kedy využije. (Kiráľová, 2006) 

2.5.3 Internetová komunikácia 

Internet vždy menil a vždy meniť bude spôsob, ktorým ľudia užívajú, vytvárajú a 

distribuujú obsah ďalej. (Powellová, 2009) 

Žiadne iné médium nemalo tak zásadný a celosvetový vplyv na oblasť obchodu, 

marketingu a komunikácie a zároveň nezaznamenalo tak obrovský rozvoj ako internet. Preto 

je neoddeliteľnou súčasťou takmer každej spoločnosti. (Přikrylová, 2010) 

Internetová komunikácia je obojsmerná forma komunikácie, ktorá umožňuje 

komunikovať s neobmedzeným počtom osôb. Je porovnateľná s reklamou v klasických 

médiách. Má mnoho výhod, ktoré sa dajú zhrnúť do štyroch základných bodov: (Foret, 2006) 

 zacielenie 

 doručiteľnosť 

 flexibilita 

 interaktivita.  
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Medzi internetovú reklamu zaraďujeme e-mail a web. Takmer každá spoločnosť má 

dnes už svoje webové stránky vytvorené profesionálmi. Základom je ľahko zapamätateľná 

a výstižná doména. Pri tvorbe stránok je dôležité dodržať zásady samozrejmosti (prehľadnosť, 

aktuálnosť, interaktivita). (Stuchlík, 2000) 

Propagovať a správne ponúkať služby  je cieľ, ktoré možno dosiahnuť kombináciu 

internetových faktorov, neustálou aktuálnosťou ako aj ponúkaním noviniek. Je dôležité 

neustále aktualizovať svoje webové stránky. Ďalšou dôležitou záležitosťou je mať webové 

stránky prístupné aj zahraničným návštevníkom, čo znamená mať stránky nielen v rodnom 

jazyku ale aspoň aj v angličtine. 

Hotel môže využívať možnosti internetu vo všetkých marketingových oblastiach, 

najmú však na (Kiráľová,2006): 

 výskum 

 poskytovanie informácií 

 podporu zákazníckeho servisu 

 diskusné fóra 

 komunikáciu so zamestnancami 

 publicitu 

 podporu predaja 

 posielania direct e-mailov a pod. 

Aby hotelové webové stránky prilákali návštevníkov musia byť atraktívne, aktuálne so 

zaujímavým obsahom. Ich tvorba musí byť integrálnou súčasťou marketingového plánu. Vo 

väčšine prípadov ju robia odborníci na design aj obsah stránok. Obsah by však mal byť 

obnovovaný, pretože návštevníci internetu nemajú radi statické stránky. (Kiráľová, 2006) 

2.5.4 PR 

PR môžeme definovať ako riadenú obojsmernú komunikáciu určitého subjektu 

s väzbou na rôzne druhy verejnosti s cieľom poznávať a ovplyvňovať jej postoje, získať jej 

porozumenie a vybudovať dobré meno a pozitívny obraz daného subjektu v očiach verejnosti. 

Jedná sa o komplexnú oblasť, združujúcu niekoľko samotných oborov ako sú sociológia, 

psychológia, žurnalistika a pod. (Přikrylová, 2010) 

Public relations teda predstavuje neosobnú formu stimulácie dopytu po službách 

organizácie publikovaním pozitívnych informácií. Je dôležité vyvolať kladné postoje 

verejnosti k podniku. To potom vyvolá pozornosť a záujem aj zo strany zákazníkov. Úlohou 

vzťahov s verejnosťou je budovať dôveryhodnosť organizácie (Vaštíková, 2008) 
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Oproti reklame ľudia vnímajú vzťahy s verejnosťou objektívnejšie, vierohodnejšie 

a zaujímavejšie. Je to spôsobené tým, že PR sa nedá priamo kúpiť a nie je ani priamo 

spoplatnená, ale musí sa vybudovať dlhodobým úsilím. (Karlíček, 2011) 

Nevýhodou tohto komunikačného kanálu je nízka možnosť kontroly nad finálnym 

oznámením médií. Meranie efektívnosti a vplyvu PR je veľmi obtiažne (Pelsmacker, 2003) 

Dobrý vzťah s verejnosťou k hotelu je predpokladom úspešnosti na trhu cestovného 

ruchu, pričom základom takéhoto vzťahu musí byť dobrý vzťah hotelu k verejnosti. Hotel by 

mal verejnosť informovať o svojej činnosti. Informácie musia byť pravdivé, pretože klamlivé 

informácie budú skôr či neskôr odhalené a hotelu prinesú viac strát než osohu. 

Zamestnanci každého hotelu musia byť školený, aby boli ochotní, nápomocní, úctivý, 

pretože oni reprezentujú hotel a budujú vzťah zákazníkov k nemu. 

Public relations pomáhajú vytvárať dobré meno a image ubytovacieho zariadenia, 

ovplyvňujú výber hosťa, budujú loajalitu hostí a zamestnancov. (Kiráľová, 2010) 

Kvôli spomenutým skutočnostiam musí byť činnosť v rámci public relations sústavná, 

komplexná, tvorivá, motivačná a pravdivá. Je potrebné, aby všetko čo chceme povedať bolo 

predložené krátko, jasne, zapamätateľne a presne. Výsledkom je komplex informácií 

o organizácií a jej imidži. (Bartáková, 2007) 

2.5.5 Ostatné formy marketingovej komunikácie 

Osobný predaj 

Definuje sa ako interpersonálny ovplyvňovaní proces prezentácie výrobku, myšlienky 

a pod. predávajúci v priamom kontaktu s kupujúcim. (Přikrylová, 2010) 

Kvôli priamemu osloveniu zákazníka je veľmi silným nástrojom komunikačného 

mixu. Ponúka mnoho možností ako osloviť a upútať pozornosť potencionálneho zákazníka. 

Obsah a forma by mali byť prispôsobené konkrétnemu zákazníkovi alebo skupine 

zákazníkov, na ktorých sa chce spoločnosť zamerať. (Boučková, 2007) 

Najväčšia výhoda osobného predaja je priamy kontakt so zákazníkom. Ďalšími 

výhodami sú okamžitá spätná väzba, individualizovaná komunikácia a v konečnom dôsledku 

aj vyššia vernosť zákazníkov. Vďaka priamemu kontakt je predajca schopný dobre pochopiť 

prianie zákazníka, jeho názory a zvyklosti. (Karlíček, 2011) 

Osobná komunikácia je dôležitá aj v oblasti hotelierstva. Je viac ako akákoľvek 

„umelá“ prezentácia. Dobré slovo, vľúdne odporúčanie, okamžitá reakcia, kreativita, znalosť 

prostredia a požiadavky hosťa, to žiadna z moderných technológií nevie nahradiť a správne 

podať. K osobnej komunikácií napomáha aj celková atmosféra, vľúdne zaobchádzanie zo 
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strany personálu, čistota a kvalita, pokoj a pohoda, jednoducho všetko čím sa dá hýčkať si 

zákazníka a tím ho prinútiť k ďalšej návšteve. (http://www.mip-s.cz, 01. 12 2012) 

Pre každú organizáciu je teda veľmi dôležité, aby mala metódy osobného predaja 

prepracované do najmenších detailov, a aby bol personál, ktorý komunikuje so zákazníkmi 

starostlivo vyberaný. (Bartáková,2007) 

Priamy marketing 

Priamy marketing predstavuje priamu komunikáciu so starostlivo vybranými 

individuálnymi zákazníkmi, s cieľom získať okamžitú odozvu a vybudovať dlhodobé vzťahy 

so zákazníkmi. (Přikrylová, 2010) 

Obchodný zástupcovia, už nemusia navštevovať každého potencionálneho zákazníka 

osobne. Stačí zaslať ponuku poštou a tím sa znížia aj náklady. Vďaka svojim charakteristikám 

je dnes jednou z vysoko používaných zložiek marketingového mixu. (Karlíček, 2011) 

Priamy marketing nemá len mnoho výhod, má aj svoje nevýhody. Jeho použitie nie je 

vhodný pre masový trh, je skôr využiteľný pre konkrétnejšie cieľové skupiny. Náklady na 

vytvorenie databáz sú pomerne vysoké. Ďalšou nevýhodou je, že ľudia dnes dostávajú do 

svojich schránok mnoho emailov, a preto to občas môže pôsobiť negatívne. (Přikrilová, 2010) 

Priamy marketing definuje presne zacielenie, výraznú adaptáciu oznámenia s ohľadom 

na charakteristiky jedincov a vyvoláva okamžitú reakciu potencionálného zákazníka. Za 

najpoužívanejší nástroj direct marketingu možno považovať direct mailing, teda predávananie 

informácií prostredníctvom adresovaných počtových či kuriérových zásielok. Táto forma 

priameho marketingu je uskutočňovaná najčastejšie formu listu. (Karlíček, 2011) 

Tento osobný typ média, ktorý umožňuje efektívne komunikovať s vybraným 

segmentom môže žiadať hosťa o odpoveď, čím umožňuje merať efektívnosť komunikácie. 

Nevýhodou môže byť, že hotel nemusí vždy získať správny mailing list (zoznam adries hostí). 

Základom úspechu je správne napísať meno a adresu a celý list bez chýb a preklepov.  

Listy sa zasielajú leteckou či doporučenou poštou. Posielajú sa taktiež dotazníky, 

brožúry, pohľadnice, kalendáre, faxy a iné. Toto oznámenie musí byť osobné. Dôležitý je 

druh a kvalita papiera, typ písma a štýl listu.  

V dnešnej dobe dochádza k využívaniu cielenej reklamy aj v internetovom prostredí. 

Napr. u Googlu vyplnením profilu vrátane koníčkov a aktivít získa užívateľ reklamy, ktoré 

priamo odpovedajú jeho záujmu. (Břešťan, 2011) 
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Ďalšou formou direct marketingu je forma, ktorá využíva internet a e-mail, a to direct 

mail. Zasielanie na e-mail má nízke náklady. Podstatný je však súhlas príjemcu so zasielaním 

na jeho e-mail. (Kirš, 2010) 

Platená forma reklamy má zákazníkov priviesť prvý krát, direct mail je potrebné 

použiť, aby sa vrátili. V emaily sa uvádzajú všetky akcie konané v najbližšej dobe. Často sa 

spolupracuje s cestovnými kanceláriami. (Kiráľová, 2006) 

Nové formy komunikácie 

So zmenami prostredia sa rodia nové formy komunikácie. Ich cieľom je priniesť niečo 

nové, zaujať vtipom, kreativitou, aby oslovili a zaujali konečného zákazníka. Medzi niektoré 

nové formy komunikácie patria (Jakubíkova, 2009): 

 Guerilla marketing – založený na spolupráci podnikateľských subjektov a na 

ponuke kvalitných produktov 

 Mobilný marketing – výhodami pre komunikačné kampane sú efektívnosť a rýchla 

pripravenosť akcie, schopnosť oveľa pružnejšie reagovať na potreby trhu 

a zákazníkov 

 Virálny marketing – reklamné oznámenie, s ktorým príde zákazník do kontaktu je 

pre neho tak zaujímavé, že je ním šírené ďalej 

 Event marketing – je to zinscenovanie zážitku v rámci firemnej komunikácie. 
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3 Charakteristika ubytovacieho zariadenia 

Predchádzajúca kapitola obsahuje popísané základné pojmy, ktoré sa týkajú 

marketingovej komunikácie ubytovacieho zariadenia. Presné definície napovedajú, čo 

konkrétny nástroj marketingovej komunikácie obsahuje, a prečo sa využíva ku komunikácií 

s ľuďmi v oblasti ubytovania.  

Pre svoju diplomovú prácu som si zvolila ubytovňu, ktorá sa nachádza v Opave. 

V tejto časti práce bude opísaná charakteristika tejto ubytovne, vplyvy prichádzajúce 

z prostredia, ktoré ovplyvňujú komunikáciu ubytovne so súčasnými aj potencionálnymi 

zákazníkmi a marketingová komunikácia, ktorú ubytovňa momentálne využíva. 

3.1 Predstavenie ubytovne 

Pre svoju diplomovú prácu som si vybrala ubytovňu, ktorú veľmi dobre poznám, 

pretože v nej pracujem ako brigádnička od jej vzniku, tj. šesť rokov. Táto ubytovňa sa 

nachádza na okraji mesta Opava, v tzv. zelenej časti. Ubytovňa je umiestnená vedľa 

Stříbrného jezera, nazývaného aj „Sádrak“, ktoré je rozložené v oblasti Kateřinek. Ubytovňa 

je od centra mesta vzdialená asi dva kilometre, kam sa dá dostať aj mestskou hromadnou 

dopravou, ktorá je od ubytovne vzdialená asi 200 metrov. (http://www.ubytovaniopava.cz/, 

20. 01. 2013) 

3.1.1 Od vzniku po súčasnosť 

Ubytovňa bola založená štyrmi zakladateľmi, ktorí kúpili budovu, z ktorej bola táto 

ubytovňa vybudovaná. Po rozsiahlych rekonštrukciách bola ubytovňa uvedená do prevádzky 

začiatkom roka 2007 pod názvom Ubytovna Slunečnice. Hlavnou prevádzkovateľkou 

ubytovne je pani Eva Škrobánková, ktorá má na túto činnosť živnostenské oprávnenie, ostatní 

traja zakladatelia sú spolumajitelia. 

Vzhľad ubytovne sa mení od začiatku jej prevádzkovania, postupne sa menili okná, 

zatepľovala sa celá ubytovňa, upravovalo sa parkovisko či sa vynovovali kúpeľne, kuchyne 

a jednotlivé izby. 

V jej začiatkoch mala ubytovňa jednu budovu s prízemím a jedným poschodím. 

Neskôr bola sprístupnená aj trávnatá plocha, ktorú si zákazníci prenajímali na kempovanie 

v stanoch. Tá je však momentálne neprístupná z dôvodu rekonštrukcie prístupovej cesty. 

V lete minulého roka (2012) boli do prevádzky zavedené aj chatky, ktoré sú ponúkané najmä 

zájazdom, rodinám ale aj pracujúcim ľuďom, ktorí hľadajú krátkodobé či dlhodobé 

ubytovanie. 
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3.1.2 Ponuka ubytovania 

Od svojho vzniku prechádza ubytovňa rôznymi zmenami, aby spĺňala vysoké 

požiadavky, ktoré sú kladené na možnosť jej prevádzky. Vďaka lokalite ubytovne je 

momentálne vhodná nielen pre zamestnaných mužov a zamestnancov firiem, ale aj pre rodiny 

s deťmi, školské výlety či ľudí, ktorí hľadajú relax a oddych. 

Ubytovňa Slunečnice dnes poskytuje ubytovanie priamo v ubytovni, ktorá je obytná 

celý rok, alebo v chatkách, ktoré sú prevádzkované len v letnej sezóne tj. v mesiacoch od 

mája do septembra. 

V ubytovni sa nachádzajú dvoj a štvorposteľové izby a apartmány. Celková kapacita 

tejto budovy je 60 lôžok. Každá izba je vybavená štandardným nábytkom, televíziou 

a ľadničkou. Apartmány majú navyše vlastné sociálne zariadenie a dva z nich majú aj vlastnú 

kuchynku. Hlavná budova ubytovne je rozdelená na tri časti, kde každá časť má pre jednotlivé 

izby toaletu, kúpeľňu a kuchynku. (http://www.ubytovaniopava.cz, 20. 01. 2013) 

Vedľa hlavnej budovy ubytovne je 15 novo-skolaudovaných chatiek. Každá z nich je 

rovnako ako izby v hlavnej budove ubytovne vybavená štandardným nábytkom, televíziou 

a ľadničkou. Každá chatka má vlastnú toaletu a kuchynku. Sprchy pre tieto chatky sú 

umiestnené v hlavnej budove. 

Cena ubytovania je stanovená tak, aby bola majiteľka schopná obstáť v boji 

s konkurenciou a zároveň si zákazníci mohli toto ubytovanie dovoliť. Ceny sú rozdielne. 

Závisia od druhu vybranej izby, počtu ubytovaných hostí naraz a počtu predplatených nocí.  

Ubytovaný zákazníci si môžu so sebou vziať aj svojich domácich „miláčikov“, pretože 

ubytovanie je možné aj s nimi. Za domáceho „miláčika“ sa platí príplatok vo výške             

80,-- Kč/noc. (vid Príloha č. 1 Cenník) 

Ubytovňa Slunečnice využíva priamu aj nepriamu formu distribúcie. Pri priamej 

forme zákazník kontaktuje ubytovňu a objednáva si jej ubytovacie služby. V prípade 

nepriamej distribúcie využíva ubytovňa Slunečnice katalóg Camping, kde má umiestnenú 

inzerciu o poskytovaní svojich služieb. 

Prevádzka ubytovne funguje na základe živnostenského oprávnenia, preto v nej nie je 

mnoho zamestnancov. Všetky osoby prichádzajúce do kontaktu so zákazníkmi, by mali s nimi 

komunikovať tak, aby sa zákazníci chceli opäť vrátiť.  

Objednávky na ubytovanie prijíma samotná majiteľka, alebo recepčná, ktorá si ich 

zaznamená. Recepčná má za úlohu aj samotné ubytovanie, vybranie poplatku za ubytovanie 

a predanie izby zákazníkovi. Tak isto chystá prácu ďalšou zamestnankyni, ktorou je 

upratovačka. Tá sa stará o poriadok a čistotu ubytovne.  
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Zákazníci môžu nastúpiť na ubytovanie od 11:00 do 20:00 hodín. Pri príchode sú 

zapísaný do knihy ubytovaných, zaplatia poplatok za ubytovanie a sú mu vydané kľúče od 

izby. Po uplynutí ubytovania musia zákazníci do 10:00 hodín vyprázdniť izbu a odovzdať 

kľúče.  

3.1.3 Doplnkové služby 

Okrem ubytovacích služieb ubytovňa poskytuje parkovanie pre ubytovaných zadarmo 

na parkovisku ubytovne. Za poplatok 50,-- Kč/mesiac ponúka ubytovňa aj wi-fi pripojenie. 

Pre dlhodobejšie ubytovaných je tu aj ponuka prania bielizne. Tu je cena rozdelená podľa 

toho či má zákazník vlastný prášok (80,-- Kč/1 pračka) alebo mu poskytne prášok ubytovňa 

(100,-- Kč/1 pračka). 

 Areál ubytovne dopĺňa krčma, kde si nielen ubytovaný môžu dať čapované pivo či 

kofolu, alebo chladené alkoholické aj nealkoholické nápoje. Krčma má vlastnú záhradku, 

ktorá je k dispozícií v teplých letných mesiacoch. V záhradke sa nachádza aj kútik pre deti 

a je tu možnosť súkromného grilovania. Ak má ubytovaný záujem o stravovanie v areáli 

ubytovne, je možné sa dohodnúť s majiteľom krčmy. (http://www.ubytovaniopava.cz/, 20. 01. 

2013) 

Ubytovňa je umiestnená v časti Opavy, kde je množstvo príležitostí na využitie 

voľného času. (vid Kapitolu 3.2.1 Vybrané vonkajšie faktory prostredia – Prírodné prostredie) 

3.2 Analýza prostredia 

Význam analýzy prostredia je veľmi dôležitý. Jej cieľom je získať informácie ohľadne 

vplyvov, ktoré pôsobia na ubytovňu, a situáciu, v ktorej sa ubytovňa momentálne nachádza. 

Táto analýza je tiež predpokladom navrhnutia vhodných nástrojov marketingovej 

komunikácie. Zameriam sa na vplyvy prichádzajúce z prostredia, ktoré ovplyvnia 

komunikáciu ubytovne Slunečnice. 

3.2.1 Vybrané vonkajšie faktory prostredia 

Analýza týchto faktorov je dôležitá najmä pre správny chod podniku a jeho schopnosť 

odolávať konkurencii. V nasledujúcej časti sú postupne rozpísané vonkajšie faktory, ktoré 

vplývajú na chod ubytovne. Tieto faktory sa nedajú ovplyvniť, môžeme sa im iba prispôsobiť, 

preto je potrebné ich neustále sledovať. 
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Demografické prostredie 

Trhy vytvárajú ľudia, a preto je nutné sledovať demografické zloženie krajín, 

domácnosti a rodín. Je tu veľký predpoklad, že o ubytovanie v meste Opava budú mať najmä 

obyvatelia Českej republiky. Ubytovňa sa nachádza v Moravskoslezskom kraji, preto 

najpotenciálnejší zákazníci budú pochádzať práve odtiaľto. 

Česká republika má momentálne 10 516 125 obyvateľov.  Z toho                                    

v Moravskoslezskom kraji ich žije 1 226 602. Okrem počtu obyvateľov je v tomto prípade 

dôležitá aj skladba obyvateľstva. Z celkového počtu obyvateľov v Moravskoslezskom kraji je 

600 480 mužov a 626 122 žien. Podľa poznatkov zistených z českého štatistického úradu 

pôrodnosť z roka na rok klesá, v minulom roku 2012 sa živo narodilo v Českej republike    

108 576 detí, z toho bolo 55 536 chlapcov a 53 040 dievčat, je to skoro o 1 000 detí menej ako 

v predchádzajúcom roku 2011. V Moravskoslezskom kraji to bolo 6 048 chlapcov a 5 739 

dievčat. Pri ponúkaní ubytovacích služieb je dôležitá aj skladba rodiny. V minulom roku bolo 

v Českej republike 108 189 rozvodov, z toho v Moravskoslezskom kraji to bolo 3 159, čo sa 

môže prejaviť v znížení návštevnosti ubytovne, keďže na výlety chodia väčšinou rodiny 

s deťmi. Rozvedený ľudia budú musieť platiť vysoké alimenty a nebudú mať toľko financií na 

výlety. Rovnako sa druhý rodič bude musieť o dieťa postarať, takže bude šetriť čo najviac 

peňazí. Ak sa rozvedú ľudia, ktorí nemajú deti, môžu síce chodiť na rôzne turistiky a výlety 

s partiou kamarátov, ale myslím si že väčšina sa v tomto prípade vyberie do zahraničia. 

Okrem skladby obyvateľstva Českej republiky, je dôležitá aj návštevnosť krajiny 

zahraničnými turistami. Podľa výsledkov Českého štatistického úradu navštívilo hromadné 

ubytovacie zariadenia celkovo 13 647 655 ľudí. Z toho kempy, chatové osady a turistické 

ubytovne navštívilo 1 241 818. Počet prenocovaných nocí bolo viac ako 39 miliónov,             

v kempoch, chatových osadách a turistických ubytovniach ich bolo 3 571 766.  

V nasledujúcom grafe č. 3-1 môžeme vidieť rozdelenie návštevnosti podľa 

prenocovaných nocí, hostí podľa toho či to boli rezidenti alebo nerezidenti (cudzinci). Českú 

republiku navštívilo celkovo viac rezidentov ako nerezidentov, avšak Moravskoslezský kraj 

kde sa nachádza ubytovňa navštívilo viac rezidentov, to znamená, že ubytovňa by sa mala 

zamerať najmä na obyvateľov Českej republiky. 
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Graf 3-1 Rozdelenie návštevníkov Českej republiky a Moravskoslezského kraja podľa odspatých nocí a počtu hostí 

Zdroj: www.czso.cz – vlastné spracovanie 

Zahraničný turisti utratili v roku 2012 v Českej republike o 2,1 miliardy korún viac 

ako v predchádzajúcom roku. Celková utratená čiastka sa vyšplhala na 137,8 miliardy korún. 

Z nasledujúcich dôvodov je potrebné zistiť, z ktorých krajín plynie najviac návštevníkov. Z 

tabuľky č. 3-1 vyplýva že najviac návštevníkov prichádza do ČR z Nemecka, Ruska a 

Slovenska. Moravskoslezský kraj navštívilo najviac Slovákov a Poliakov, čo je pochopiteľné, 

lebo sú to blízke susedné krajiny. Na tieto dve krajiny by sa mala ubytovňa zamerať, ak chce 

prilákať aj zahraničných zákazníkov. (http://www.czso.cz, 20. 02. 2013) 

Tabuľka 3-1 Rozdelenie zahraničných návštevníkov v Českej republika ako celku a Moravskoslezského kraja, zdroj: 

www.czso.cz – vlastné spracovanie 

  ČR MK 

Německo 1 418 161 14 757 

Rusko 698 040 16 473 

Slovensko 383 069 23 819 

Polsko 371 421 20 559 

Spojené státy americké 367 312 3 071 

Itálie 353 671 4 452 

Spojené království 346 973 3 253 

Francie 275 759 2 745 

Ostatní asijské země 247 803 2 611 

Rakousko 203 657 4 518 

Ostatní evropské země 129 771 4 467 
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Ekonomické prostredie 

Ekonomické prostredie je rovnako ako demografické pre ubytovňu Slunečnice 

dôležitý faktor, pretože ovplyvňuje kúpnu silu a spotrebné výdaje obyvateľstva a teda aj 

potencionálnych zákazníkov. Veľký vplyv bude mať výška dôchodku, miera nezamestnanosti 

a inflácie nielen v Českej republike, ale najmä v Moravskoslezskom kraji. 

Dôchodok 

V roku 2012 bola výška priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy 25 101 Kč. V 

medziročnom porovnaní bol prírastok 655 Kč (tj. 2,7 %) oproti roku 2011. V podnikateľskej 

sfére sa reálne zvýšila o 1,4 %, v nepodnikateľskej poklesla o 1,5 %.  

V Moravskoslezskom kraji dosiahla priemerná hrubá mesačná nominálna mzda výšku 

22 919 Kč, oproti roku 2011 vzrástla rovnako ako v ČR o 2,7 %.  

Ubytovňa Slunečnice je určená pre skupinu ľudí so stredne vysokým príjmom. Ľudia s 

vysokými príjmami, budú pre svoje dovolenky vyhľadávať hotely s vyšším štandardom a 

inými službami. Vzhľadom na túto skutočnosť, rastúci príjem zvyšuje potenciál návštevnosti 

ubytovne. Zároveň však rastúci príjem znamená, rastúce náklady na zamestnancov. 

(www.czso.cz, 20. 02. 2013) 

Miera nezamestnanosti 

V nasledujúcom grafe č. 3-2  je vidíme, že v minulom roku od Júla miera 

nezamestnanosti stúpala až dosiahla svojho vrcholu v decembri 2012 vo výške 9,4 %. V 

Januári 2013 klesla miera nezamestnanosti rapídne dolu o 1,4 %. Počet voľných pracovných 

miest (33 794) je oproti celkovej nezamestnanosti (585 809) oveľa nižší. 

V grafe č. 3 – 2 je tiež vidieť vývoj miery nezamestnanosti Moravskoslezského kraja. 

Celý čas je oveľa vyššia, než v Českej republike, ale ide s ňou súmerne, či už stúpa alebo 

klesá. Najvyššia nezamestnanosť bola k januáru 2013 zaznamenaná v okrese Bruntál (14 %), 

ktorý patrí do Moravskoslezského kraja. V tomto kraji je momentálna celková 

nezamestnanosť 10 %.   

Nezamestnanosť je vysoká a je pravdepodobné, že bude opäť rapídne stúpať, pretože 

na konci zimy končia sezónne práce a tiež zmluvy na dobu určitú. Výška nezamestnanosti má 

negatívny vplyv na návštevnosť ubytovne, pretože nezamestnaní ľudia nemajú príjem a 

nemôžu si dovoliť jazdiť na dovolenky. (http://www.kurzy.cz, 20. 02. 2013) 
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Graf 3-2Miera nezamestnanosti Českej republiky a Moravskoslezského kraja od 1.1.2012 do 1.1.2012, 

zdroj:www.czso.cz – vlastné zpracovanie 

Inflácia 

V januári 2013 vzrástli spotrebiteľské ceny oproti decembri 2012 o 1,3 %. Tento rast 

bol z časti spôsobený zvýšením DPH zo 14 % na 15 % a z 20 % na 21 %. Zvýšenie dane zo 

14 % na 15 % sa týkalo najmä bývania. Zvýšili sa ceny vodného (o 6,6, %), stočného (o 6,9 

%), elektriny (o 3,3 %), zemného plynu (o 2,0 %), teplej vody (o 3,6 %) a čisté nájomné v 

nájomných bytoch sa zvýšilo o 0,9 %. Medziročne inflácia v minulom roku klesala. Oproti 

decembri 2012 sa v januári tohto roka ešte viac spomalila, a to z 2,4 % na 1,9 %. 

Ceny sú pri výbere ubytovania pre potenciálneho zákazníka dôležitým faktorom 

rozhodovania. V marci 2012 sa majiteľka ubytovne stala platkyňou  DPH, čo znamená že 

tohtoročné zvýšenie sa týkalo aj jej. Zvýšením DPH sa zvýšili ceny za ubytovanie a stúpli aj 

náklady súvisiace s údržbou a chodom ubytovne. (http://wiki.aktualne.centrum.cz/finance, 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/, 20. 02. 2013) 

Prírodné prostredie 

Návštevnosť ubytovacích zariadení v dnešnej dobe ovplyvňujú aj prírodné faktory. 

Trendmi súvisiacimi s cestovným ruchom  sú najmä dostatok voľného a atraktívneho 

prírodného priestoru, klíma prostredia, čistota ovzdušia a ostatné faktory prírodného 

prostredia. (Jakubíková, 2009) 

Ubytovňa sa nachádza v tzv. zelenej časti Opavy, čo je pre ňu výhodná lokalita. 

Umiestnením v tejto okrajovej časti získala nielen výhodu pekného prírodného prostredia, ale 

aj zákazníci tu majú možnosť relaxu a oddychu od rušného hlučného mesta. 
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Rovnako je pre potenciálnych zákazníkov dôležité, či je v blízkom okolí možnosť 

uskutočňovať rôzne aktivity, či už v lete alebo zime. Opavské Slezsko je významná turistická 

oblasť, ktorá sa nachádza medzi Jeseníkmi a Beskydami. Táto oblasť na území Opavska, 

Hlučínska a Vítkovska má rôznorodý geologický, prírodný a kultúrny charakter a vytvára 

zaujímavé miesta k turistike, rekreácií a odpočinku. 

V blízkosti sa dá navštíviť mnoho areálov, pamiatok či historických miest. Medzi 

zaujímavé objekty patria napríklad Arboretum Nový Dvůr, Areál Albertovec, Bolatice, 

Hradec nad Moravicí, Pamätník Petra Bezruča, Slezské zemské múzeum, Zámek Bílovec 

a mnoho ďalších. (vid Príloha č. 7 Tipy na výlety) 

Okrem spomenutých objektov sa dajú v blízkosti ubytovne využiť aj tenisové kurty, 

tenisová a badmintonová krytá hala, kúpalisko, minigolf či futbalový štadión a ďalšie 

možnosti na strávenie voľného času. Pre ľudí obľubujúcich nočný život sa nachádza v centre 

mesta množstvo nočných barov, ktoré môžu navštíviť. 

Sociálne-kultúrne prostredie 

Sociálno-kultúrne prostredie výrazne formuje celkový charakter spotrebného a 

nákupného chovania, najmä podobu dopytu, motiváciu k spotrebe, k reklame či samotnej 

firme. (Kozel, 2011) 

Veľký význam má najmä vzdelanie, náboženstvo, životný štýl, preferencie, zdravotný 

stav či postoje zákazníkov. Rovnako ako tieto spomenuté faktory je dôležitý aj postoj 

k reklame. Treba vnímať či je pozitívny alebo negatívny, aká reklama má najlepší vplyv na 

zákazníkov a čo by mala obsahovať. 

Spoločnosť Marktest a.s., uskutočnila výskum, kde zisťovala, či si respondenti kupujú 

výrobky alebo služby na základe reklamy. Z nasledujúceho grafu č. 3-3 je vidieť, že kúpa 

podložená reklamou sa neustále pohybuje medzi 30 – 40 %, čo je takmer polovica 

respondentov. Reklama, má teda stále veľký vplyv na nákup produktu či služby. ( 

http://www.cms-cma.cz, 08. 04. 2013) 
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Graf 3-3 Vývoj nákupu na základe reklamy 1994 – 2012, zdroj: http://www.cms-cma.cz 

Česká marketingová spoločnosť sa pri výskume o vplyve reklamy na obyvateľov 

pýtala aj aká reklama ich najviac ovplyvňuje. Z ich výsledkov vyplýva, že najväčší vplyv 

majú vyvesené letáky (38 %), televízna reklama (34 %) a naopak najmenší reklamy v kine, 

rozhlase a telefóne (1 %). (www.cms-cma.cz, 08. 04. 2012) 

Vzdelanosť obyvateľstva neustále rastie. Z grafu č. 3-4 vidíme, že študentov 

a absolventov vysokých škôl je z roka na rok viac. V roku 2011 to bolo v Českej republike 

1 372 700 študentov vysokých škôl, čo predstavovalo 15,2 %, z toho v Moravskoslezskom 

kraji ich bolo 128 700. 

 

Graf 3-4 Študenti a absolventi vysokých škôl v ČR, zdroj: www.czso.cz 

Vyššia vzdelanosť, znamená vyššie príjmy čo znamená, že ľudia vyžadujú vyššiu 

kvalitu služieb. V dnešnej dobe majú ľudia mnoho možností ako tráviť voľný čas a s vyšším 

príjmom si ľudia môžu dovoliť dovolenky v zahraničí. Rovnako si môžu vybrať či budú tráviť 

dovolenku aktívne (poznávacie zájazdy) alebo pasívne. Tieto možnosti nezávisia iba od 

príjmu ale aj od preferencií a životného štýlu obyvateľov. 
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Rovnako ako všetky spomenuté faktory má veľký význam aj okolie, ktoré ovplyvňuje 

hodnoty, rozhodnutia a chovanie zákazníkov. 

Pre ubytovňu je dôležité, aby sa snažila o svoju vyťaženosť. V dnešnej dobe sa rozvíja 

dopyt po cestovaní, čím sa vytvárajú veľké nároky na propagáciu. Môžeme tvrdiť, že reklama 

je neustále všadeprítomná a na respondentov neustále vplýva, čoho by mala využiť aj 

majiteľka ubytovne. Prostredníctvom reklamy si môže zaistiť propagáciu na rôznych 

kultúrnych či športových podujatiach, kde môže získať nových zákazníkov. 

Technologické prostredie 

Existuje mnoho technologických noviniek, ktoré môžu znamenať konkurenčnú 

výhodu. Ubytovňa Slunečnice má svoje vlastné webové stránky, kde môžu potencionální 

zákazníci nájsť telefónny kontakt priamo na majiteľku, či emailovú adresu, na ktorej si môžu 

objednať ubytovanie. 

Súčasným trendom je bezdrôtové internetové pripojenie. Ubytovňa toto pripojenie má 

a ponúka ho svojím zákazníkom za poplatok. 

Pri ubytovacích službách je dôležitá aj bezpečnosť a zdravotná nezávadnosť. Tú 

zaisťujú pravidelné upratovania zamestnanou upratovačkou a kontroly ubytovne recepčnou 

alebo majiteľkou ubytovne. Ubytovňa je taktiež pravidelne kontrolovaná odborníkmi z 

hygieny a hasičmi. 

Aby mohla ubytovňa fungovať musí spĺňať viaceré normy: 

 ČSN ISO 18 513 Služby cestovního ruchu – Hotely a ostatní turistická zařízení 

 Zákon č. 649/1919 Sb. Zriadený Inštruktorátom pre podniky k prechovávaniu 

cudzincov 

 Oborová norma ON 735412, atd. 

Pri neustálom vývoji technológií je potrebné, aby ubytovňa neustále zdokonaľovala 

svoje služby, využívala mnohé novinky na trhu a inovovala svoje zariadenia, aby bola 

schopná odolávať konkurencii. 

3.3 Charakteristika vybraný subjektov konkrétneho trhu 

Pre správne stanovenie marketingovej komunikácie je dôležité vedieť, ktoré subjekty 

na trhu ubytovňu ovplyvňujú, či už pozitívne alebo negatívne. Ubytovňu Slunečnice bude 

ovplyvňovať najmä konkurencia, zákazníci a verejnosť. 
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Zákazníci 

Zákazníci sú pre ubytovňu veľmi dôležitý. Sú to práve oni, kto môže pre ubytovňu 

získať ďalších nových zákazníkov. Je teda veľmi dôležité poznať zákazníkov ubytovne, aby  

sme boli schopný splniť ich priania a potreby. Môžeme ich rozdeliť podľa miesta bydliska 

a podľa spoločenského zaradenia. Každú skupinu môžeme rozdeliť na podskupiny. 

Podľa miesta bydliska 

V tejto skupine môžeme rozdeliť zákazníkov na miestnych a prechádzajúcich a na 

zahraničných a pochádzajúcich z Českej republiky. V súčasnosti je väčšina zákazníkov 

pochádzajúcich z Českej republiky a zo Slovenskej republiky, pretože ubytovňa bola doteraz 

zameraná na poskytovanie ubytovania pre zamestnancov firiem. Tí tvoria najväčší zdroj 

príjmov. Obyvatelia Opavy najčastejšie navštevujú ubytovňu iba kvôli krčme, ktorá je jej 

súčasťou. 

Podľa spoločenského zaradenia 

Do tejto skupiny patria zákazníci, ktorí navštevujú Opavu za účelom rekreácie, práce, 

športového či kultúrneho vyžitia. Môžu to byť rodiny s deťmi, mladomanželia, turisti, 

podnikatelia, zamestnanci firiem, športovci, ale aj jednotlivci a obyvatelia Opavy. 

Z tejto klientely má ubytovňa iba zákazníkov, ktorí hľadajú ubytovanie, kvôli 

dochádzaniu za prácou. Okrem spomínaných zamestnancov firiem využívajú ubytovanie aj 

podnikatelia, ktorí prechádzajú mestom alebo majú v meste rokovania. Tí sú ubytovaní 

krátkodobo, a preto neprinášajú ubytovni taký príjem ako zamestnanci firiem. 

Priania a potreby zákazníkov 

Ako sa hovorí najlepšou reklamou sú spokojní zákazníci, preto je vzťah s nimi veľmi 

dôležitý. Aby boli zákazníci spokojní je potrebné zistiť, aké sú ich priania a potreby. Každá 

uvedená skupina má iné priania a potreby.  

Najpočetnejšia časť potenciálnych zákazníkov tvoria rodiny s deťmi, ktoré budú 

vyhľadávať ubytovacie zariadenia, ktoré budú ponúkať atrakcie aj pre deti, či už to bude 

detské ihrisko v areáli ubytovne, alebo iné služby pre deti v blízkosti ubytovne. Pri ubytovni 

Slunečnice je les a jazero, ktoré môžu byť pre rodiny s deťmi veľkým lákadlom, najmä v 

období letných prázdnin. Rovnako ich bude zaujímať aj cena ubytovania a akcie pre deti, 

napr. za dieťa nižšia cena ako za dospelého, do určitého veku dieťa zdarma a podobne. 

Iné záujmy budú mať mladomanželia, mladé páry alebo skupinky kamarátov či žiaci 

škôl, ktorý sa vyberú na výlet. Tých bude zaujímať najmä aké športové či kultúrne akcie sú v 
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okolí ubytovne, čo môžu v okolí ubytovne navštíviť a využiť. Tiež ich bude zaujímať cena 

ubytovania a zľavy pri skupinovom ubytovaní. 

Pri ubytovávaní zamestnancov firiem, ktorí sú na ubytovni ubytovaní dlhodobejšie, je 

rovnako ako pre firmu, ktorá im zháňa ubytovanie, tak aj pre zamestnancov, ktorí sa 

ubytovávajú sami najdôležitejšia cena. Chcú vedieť či sú pri ubytovaní viacerých ľudí zľavy a 

aká je cena pri dlhodobom alebo pravidelnom využívaní ubytovacích služieb. 

Cena je rozhodujúcim faktorom aj pri využívaní ubytovacích služieb obyvateľmi 

mesta Opava, ktorí ich môžu využívať za účelom ubytovania pre svojich známych či rodinu. 

Konkurencia 

Ďalší subjekt na trhu, ktorý ovplyvňuje ubytovňu je konkurencia, ktorá predstavuje 

skôr hrozbu než príležitosť. Konkurenciu môžeme rozdeliť na priamu a nepriamu 

konkurenciu. 

Priamu konkurenciu predstavujú kempy, chatky a chaty, ktoré ponúkajú rovnaké 

služby ako Slunečnice. Nepriama konkurencia sú ostatné chalupy, hotely, rekreačné areály,  

ubytovne, penzióny a motoresty ktoré ponúkajú obdobné služby. 

Medzi najväčšiu konkurenciu patrí Ubytovna u Sříbrného jezera, ktorá sa nachádza 

asi 200 metrov od ubytovne Slunečnica. Má rovnaké výhody ako ubytovňa Slunečnice. V 

tomto prípade bude pre zákazníkov rozhodujúca cena a vzhľad ubytovne.  Cena ubytovania v 

tejto ubytovni je od 120,-- Kč. (Príloha č. 2, Obrázok č. 1) 

Ďalšiu veľkú konkurenciu predstavuje ubytovňa, ktorá sa tiež nachádza priamo v 

Opave, a to Ubytovna Dora Hromadová. Táto ubytovňa sa nachádza v blízkosti centra a v 

jej priestoroch je možnosť parkovania. Ubytovať sa je možné v dvojlôžkových až 

sedemlôžkových izbách. Na recepcii je možnosť zakúpiť občerstvenie. Kapacita tohto 

ubytovania je 60 miest. (http://ubytovani.kamsi.cz/slezsko/ubytovna, 21. 02. 2013) 

Levné ubytování u Opavy sa nachádza pár kilometrov od Opavy, v oblasti nazývanej 

Kravaře. Ponúka jedno, dvoj a päť lôžkové izby, parkovanie a jej súčasťou je aj terasa a 

záhrada. Je vhodná nielen pre firmy ale aj pre rodiny s deťmi či na ubytovanie svadobných 

hostí. (Príloha č. 2, Obrázok č. 2) (http://www.ubytovanikravare.cz/, 21. 02. 2013) 

V Horní Lhote sa nachádza turistická ubytovna, ktorá je určená pre športovcov, 

detské tábory, skupinové pobyty a iné. Má kapacitu 50 lôžok v 5 izbách. V blízkosti je Ski 

Areál, antukový kurt pre tenis, volejbal či nohejbal, priamo v areáli sa nachádza futbalový 

štadión. (Príloha č. 2, Obrázok č. 3) (http://www.sokolhl.estranky.cz, 21. 02.2013) 
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Kemp Dery nachádzajúci sa 10 km od Opavy, v Hradci nad Moravicí, ponúka 

ubytovanie v 2-5 lôžkových chatkách a 4-7 lôžkových izbách. V areáli je niekoľko možností 

pre športové vyžitie ako stolný tenis, maxi šachy a detské preliezačky. (http://www.hotel-

ubytovani.com, 21. 02. 2013) 

Komparačná tabuľka 

Tabuľka 3-2Súčasná konkurencia ubytovne Slunečnice 

Názov Umiestnenie Cena od 
Kapacita 

(počet lôžok) 
Krčma v areáli Parkovisko WI-FI 

Ubytovna u 

Sříbrného jezera 
Opava Kateřinky 120,-- Kč 33 NIE ÁNO NIE 

Ubytovna Dora 

Hromadová 
Opava centrum 110,-- Kč 60 ÁNO ÁNO ÁNO 

Levné ubytování   u 

Opavy 
Kravaře 260,-- Kč 12 NIE ÁNO ÁNO 

Turistická ubytovna Horní Lhota 144,-- Kč 50 ÁNO ÁNO NIE 

Kemp Dery 
Hradec nad 

Moravicí 
110,-- Kč 173 ÁNO ÁNO ÁNO 

Verejnosť 

Všetci, ktorí môžu pozitívne alebo negatívne ovplyvniť ubytovňu sú verejnosťou. Aby 

mala ubytovňa čo najlepšie referencie je nutné, aby vychádzala so všetkými čo najlepšie.  

Všetci obyvatelia Opavy, susedných dedín, miest a obcí tvoria miestnu verejnosť. 

S touto verejnosťou musí mať ubytovňa čo najlepšie vzťahy, pretože oni môžu byť nielen jej 

zákazníkmi, ale môžu prísť do kontaktu so zákazníkmi z iných vzdialenejších miest. 

Ďalšou dôležitou skupinou sú zamestnanci ubytovne, ktorý tvoria vnútornú verejnosť.  

Aby bol poskytovaný vysoký štandard služieb, musia byť zamestnaní kvalitní zamestnanci. 

Zamestnanci vplývajú na konečné pôsobenie služby na zákazníka, preto sa kladie dôraz aj na 

vzájomné vzťahy medzi zamestnancami a vedením. 

Vysoký vplyv na ubytovňu má aj finančná verejnosť, kde zaradíme v tomto prípade 

najmä banku, ktorú využíva majiteľka ubytovne. Ubytovňu ovplyvňuje najmä úrokom, ktorý 

súvisí s vedením účtu. Majiteľka má účet v Unicredit Bank. Poistenie ubytovne má majiteľka 

u banky Genereali. 

3.4 Súčasná komunikácia ubytovne 

Ubytovňa Slunečnice ku komunikácií so zákazníkmi využíva viaceré marketingové 

nástroje. V oblasti reklamy využíva katalóg CAMPING (Kategorizované kempy a chatové 

osady Českej republiky). Tento katalóg je každoročne inovovaný a sú v ňom podrobné popsiy 

campingov, ktoré sú radené podľa turistických regiónov. Krátky popis tu má aj ubytovňa 
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Slunečnice, keďže prevádzkuje aj kemp, ktorý je však teraz kvôli výstavbe cestnej 

komunikácie zatvorený. 

Ďalšou využívanou neosobnou komunikáciou je internet, kde ubytovňa komunikuje 

prostredníctvom webovej stránky a emailu. Ubytovňu nájdeme na webovej stránke 

www.ubytovaniopava.cz. Na tejto stránke je ubytovňa v krátkosti predstavená (poloha, počet 

izieb). Nachádza sa tu aj podrobný cenník, krátka fotogaléria, ktorá však obsahuje málo fotiek 

na vytvorenie si obrazu o vzhľadu ubytovne. Samozrejme tu nechýba kontakt, na ktorom je 

možné si ubytovanie zarezervovať.  

Ubytovanie je možné rezerovať telefonicky priamo u majiteľky ubytovne, alebo 

u recepčnej, takmer celý deň.  Taktiež je možné si ubytovanie rezerovať aj ďalším 

komunikačným systémom a to e-mailom (info@ubytovaniopava.cz). Ten je taktiež 

umiestnený na webových stránkach ubytovne. 

Ubytovňa je propagovaná aj dvoma billboardmi. Jeden z nich sa nachádza na výjazde 

smerom z Ostravy do Opavy a druhý sa nachádza priamo v meste Opava. Oba sú ladené do 

červenej farby a obsahujú telefónny kontakt na majiteľku. Okrem billboardov sú umiestnené 

blízko ubytovne aj Áčková tabuľa a obdĺžnikový stojan, kde je priblížený smer, ktorým sa 

ubytovňa nachádza. Rovnako ako billboardy sú ladené do červenej farby. 

Ako podporu predaja je v ubytovni chápané znižovanie ceny podľa predplatených nocí 

a podľa počtu ubytovaných osôb. (vid Príloha č. 1 Cenník). Osobný predaj je uskutočňovaný 

najmä komunikáciou recepčnej so zákazníkmi. Recepčná by mala byť milá, ústretová a mala 

by sa snažiť vyriešiť všetky problémy a požiadavky, ktoré zákazník má. 

Zákazníci majú možnosť sa ubytovať od 11:00, kedy je izba pripravená na prevzatie 

do 20:00. Recepcia je však k dispozícií už od 6:00 hod. Tu môžu zákazníci hľadať odpovede 

na všetky svoje dotazy, pripomienky, či otázky. 
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4 Metodika zhromažďovania dát 

Po zhromaždení potrebných sekundárnych dát rozpísaných do predchádzajúcich dvoch 

kapitol, ktoré sa týkajú teoretických poznatkov o marketingovej komunikácií a charakteristiky 

ubytovne a jej terajšej komunikácie so zákazníkmi, sú pre moju prácu dôležité aj primárne 

dáta, ktoré získam prostredníctvom výskumu.  

Táto kapitola sa celá zaoberá metodikou zhromažďovania primárnych dát. Je tu 

popísaný celý postup pri ich získavaní.  

4.1 Prípravná fáza 

Definícia problému 

V dnešnej dobe je veľmi ťažké presadiť sa v oblasti hotelierstva, rovnako ako udržať 

si, či získať nových zákazníkov. Najväčšou hrozbou je konkurencia, ktorou je ubytovňa 

obklopená. Tá je v dnešnej dobe v silne konkurenčnom prostredí, pretože v jej okolí sa 

nachádza množstvo iných hotelov, penziónov a ubytovní. 

Po skolaudovaní nových chatiek v areáli ubytovne vznikla majiteľke možnosť novej 

klientely. Problémom je  majiteľkina neznalosť vhodnej formy marketingovej komunikácie 

pre novú klientelu.  

Cieľ práce 

Z problému vyplýva, že cieľom je analyzovať súčasnú marketingovú komunikáciu, 

následne zistiť či je súčasná marketingová komunikácia pre novú klientelu vhodná a v závere 

navrhnúť novú marketingovú komunikáciu, ktorá bude úspechom v komunikácií so 

zákazníkmi. 

Definovanie hypotéz 

Po definovaní problému a stanovení cieľa vznikli jednotlivé hypotézy, o ktoré sa 

opierajú otázky v dotazníku. Hypotézami chcem potvrdiť alebo vyvrátiť predpoklady, ktoré 

by sa mali dokázať výsledkami výskumu.  

Po konzultácií s majiteľkou ubytovne si myslím, že najdôležitejšie je zistiť, odkiaľ 

majú respondenti informácie o ubytovni a či je podľa nich nejako propagovaná. Ďalšími 

dôležitými informáciami pre stanovenie marketingovej komunikácie sú: podľa čoho si 

respondenti vyberajú ubytovacie zariadenie a odkiaľ získavajú o nich informácie 

 H1: Viac ako polovica respondentov sa o ubytovni Slunečnice dozvedelo 

prostredníctvom známych 
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 H2: S propagáciou ubytovne Slunečnice sa stretlo menej ako polovica 

respondentov 

 H3: Pri výbere ubytovacieho zariadenia sú pre mužov webové stránky dôležitejšie 

ako pre ženy 

 H4: Viac než polovicu respondentov pri výbere ubytovacieho zariadenia ovplyvní 

internete 

Zhromažďovanie údajov 

Pre navrhnutie vhodnej marketingovej komunikácie, ktorá priláka zákazníkov do 

ubytovne je potrebné učiniť kvalifikované rozhodnutia, ktoré budú podložené 

kvalifikovanými informáciami a zisteniami. Vo svojom výskume som, preto využila ako 

informácie sekundárne, tak aj primárne.  

Sekundárne informácie, využívané v práci a výskume som čerpala z odborných 

publikácií, internetu, údajov získaných od majiteľky ubytovne a z vlastných skúseností 

získaných počas práce na ubytovni. Osobným dotazovaním som získala primárne informácie. 

Základný súbor budeme považovať obyvateľov Moravskoslezského kraja, je 

1 226 602, z toho je 51 % žien, a 49 % mužov. Pre svoj výskum som si vybrala obyvateľov 

starších ako 18 rokov, z dôvodu dovŕšenia dospelosti. Výberový súbor tvorilo podľa plánu 

180 respondentov. Respondenti boli vyberaný kvázi reprezentatívnou technikou výberu 

vzorku v centre mesta Opava. Pre stanovenie výberového súboru sme použili kvóty, uvedené 

v tabuľke 4-1.  

Tabuľka 4-1 Kvóty pre výber respondentov 

Demografické údaje Počet respondentov 

Pohlavie 
Muži 88  

Ženy 92 

Vek 

18 – 22 33 

23 – 30 36 

31 – 45 33 

46 – 55 28 

56 -65 25 

65 a viac 25 

Ako je už spomínané pre výskum, ktorým som získala primárne dáta, som si zvolila 

metódu osobného dotazovania. Nástrojom zberu dát bol teda štruktúrovaný dotazník. (vid 

Príloha č. 3 Dotazník) Ten obsahuje 19 otázok, na ktoré má respondent odpovedať a ktoré 

slúžia pre zistenie, potrebných údajov na vyhodnotenie stanovených hypotéz. Dotazník 

obsahuje aj krátky motivačný list, kde respondentov žiadam o anonymné odpovede, a ktorý 
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im objasňuje dôvod výskumu. Pre zníženie nákladov a optické zmenšenie, som dotazník 

vytlačila na dve strany formátu A5.  

Po zostavení dotazníka bolo potrebné overenie správnosti a pochopenie otázok. Na 

túto kontrolu som využila tzv. pretest (predvýskum), ktorý mi pomohol odhaliť a odstrániť 

nedostatky v dotazníku. Oslovení respondenti, ktorých bolo 10, odpovedali veľmi ochotne. 

Títo respondenti boli tvorený rodinnými príslušníkmi (rodičia, súrodenci) a známymi vo veku 

20 – 50 rokov v čase od 11. 02. – 13. 02. 2013. Na základe pripomienok, dotazov a návrhov 

som upravila dotazník do finálnej podoby. Pri predvýskumu boli zistené nasledujúce 

nedostatky: 

 otázka č. 2 – respondentom chýbali možností odpovedí, preto som túto otvorenú 

otázku, urobila polouzavretou 

 otázka č. 8 – pri tejto otázke sa respondenti nevedeli rozhodnúť pre jednu 

odpoveď, preto som sa rozhodla dať im možnosť viacpočetnej odpovede 

4.2 Realizačná fáza 

Najnáročnejšou časťou celej práce bol zber údajov. V priebehu získavania údajov som 

sa stretla ako s ochotou respondentov, tak aj s nezáujmom, ignoráciou a neochotou odpovedať 

na otázky 

Pre zber dát som si vytlačila 200 dotazníkov, z toho 10 bolo vytlačených pre potreby 

predvýskumu, zvyšné boli určené na hlavný výskum. Dotazovanie prebiehalo v meste Opava 

počas týždňa od 2. 3. 2013 do 10. 3 . 2013. Oproti plánu nastali zmeny a nakoniec bolo 

oslovených o 10 respondentov menej, tj. 160. 

Náklady na výskum boli vyčíslené v hodnote 700,-- Kč. Boli vynaložené na tlač 

dotazníkov, nákup kancelárskych potrieb a cestovné. 

Po zhromaždení dostatočného množstva dát, som uskutočnila kontrolu dotazníkov. 

Ako som už spomínala získala som o 10 respondentov menej ako bolo plánované, a 10 

dotazníkov som z výskumu musela vylúčiť, kvôli nesprávnemu vyplneniu. K spracovaniu 

teda ostalo 150 dotazníkov. 

Po kontrole nasledovalo kódovanie dát, kde som každej odpovedi priradila kód 

a zapísala ich do vopred pripravenej matice v programe MS Excel. Vyplnenú maticu som 

potom exportovala do programu SPSS, kde som všetky dáta nadefinovala a sformulovala 

varianty odpovedí. Po ukončení spomenutých úkonov, som za pomoci MS Excelu vytvorila 

grafy, použité v práci. Program SPSS som využila pre tvorbu frekvenčných tabuliek  pre 
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triedenie prvého stupňa a kontingenčných tabuliek pre triedenie druhého stupňa. Pre triedenie 

druhého stupňa som v tomto programe vytvárala aj grafy. 

Za pomoci programu SPSS som vyhodnocovala aj vopred stanovené hypotézy. Pri 

vyhodnocovaní som využila nasledujúce testy: 

 Binomický test – na vyhodnotenie prvej, druhej a tretej hypotézy 

 Test priemerov – na vyhodnotenie tretej hypotézy. 

Výberový súbor nakoniec tvorilo 150 respondentov. V dotazníku boli použité štyri 

identifikačné otázky pohlavie, vek, momentálny stav respondenta a či je pochádzajúci z mesta 

Opava, alebo nie. Z celkového počtu respondentov je 52,7 % žien (79) a 47,3 % mužov (71). 

Podľa vekového  rozloženia, bolo najviac respondentov vo veku 23-30 rokov (tj. 22 %), 

druhou najpočetnejšou skupinou boli respondenti vo veku 31-45 rokov (tj. 20,7 %). Kategórie 

18-22 rokov a 46-55 rokov bolo zastúpených rovnako, približne 16-timi %. Posledné dve 

vekové kategórie (56-65, 65 a viac) tvorilo 12 a 12,7%. Podľa momentálneho stavu bolo 

najviac opýtaných zamestnancov (48 %) a 53,3 % bolo prechádzajúcich respondentov. 

Stanovené kvóty na začiatku výskumu, boli približne splnené. Boli tu len mierne odchýlky, 

s ktorými sa počítalo. 

  

Graf 4-1 Pohlavie 

Graf 4-2 Vek 

Graf 4-3 Váš momentálny stav Graf 4-4 Pochádzajúci z mesta Opava, alebo nie 
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5 Analýza súčasnej marketingovej komunikácie 

Predchádzajúce kapitoly sa zaoberajú hlavne teoretickými poznatkami. Zoznámili sme 

sa s charakteristikou ubytovne Slunečnice, na ktorú je práca zameraná a zároveň s teóriou 

marketingovej komunikácie ubytovne. V kapitole č. 4 je popísaná samotná metodika 

výskumu.  

V tejto kapitole sa zameriam na analýzu výsledkov získaných dát. Na začiatku 

zhodnotím otázky, ktoré som si rozdelila do piatich častí (využitie ubytovacieho zaridenia, 

známosť ubytovne Slunečnice, komunikácia ubytovne Slunečnice, výber ubytovacieho 

zariadenia a komunikácia v oblasti reklamy a podpory ) a potom zhodnotím samotné 

stanovené hypotézy. 

5.1 Využitie ubytovacieho zariadenia 

Cieľom bolo zistiť za akým účelom, a ako často využívajú respondenti ubytovacie 

zariadenia. 

Zo získaných údajov vyplynulo, že ubytovacie zariadenia sú najčastejšie využívané 

pre účely dovolenky (78 % opýtaných). Práca bola označená ako druhá najčastejšia odpoveď 

(22 %) v otázke využitia ubytovacieho zariadenia. Tieto dokázané skutočnosti môžeme vidieť 

v nasledujúcom grafe č. 5-1. (vid Príloha č. 4, Tabuľka č.5 ) Podľa triedenia druhého stupňa, 

ktoré som uskutočnila podľa veku respondenta využíva ubytovacie zariadenia pre účely 

dovolenky najčastejšie veková skupina ľudí vo veku 23 – 30 a 31- 45 rokov. Pre prácu ich 

využíva najčastejšie tiež skupina ľudí vo veku 31 – 45 rokov. (vid Príloha č. 6 , graf č. 1, 

Príloha č. 5, Tabuľka č. 14) 

 

Graf 5-1Za akým účelom najčastejšie využívate ubytovacie zariadenie? - celkový prehľad 

78% 

22% 

Dovolenka 
Práca 
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Ubytovacie zariadenia sú využívané najčastejšie len 1x do roka, čo môže byť 

spôsobené tým, že respondenti uviedli, že najčastejšie ich navštevujú iba kvôli dovolenke. Až 

24 % respondentov uviedlo že ubytovacie zariadenia navštevujú v priemere každý štvrťrok. 

Táto skutočnosť môže byť spôsobená dochádzaním za prácou. (vid graf č. 5-2 , Príloha č. 4 

Tabuľka č. 6 )  

 

Graf 5-2 Početnosť návštev ubytovacieho zariadenia za rok - celkový prehľad 

Na základe predchádzajúcich skutočností môžem zhodnotiť, že ubytovacie zariadenia 

sú najčastejšie využívané kvôli dovolenkám. Je to pozitívna informácia aj pre vedúcu 

ubytovne Slunečnice, ktorá chce novo-skolaudované chatky ponúkať práve takýmto 

zákazníkom. 

5.2 Známosť ubytovne Slunečnice 

Cieľom tejto časti bolo zistiť či respondenti poznajú ubytovňu Slunečnice. Ak túto 

ubytovňu poznajú, tak odkiaľ sa o nej dozvedeli. Ako vidieť v grafe č. 5-3 známosť ubytovne 

medzi respondentmi nebola príliš veľká, poznalo ju len 56 %. (vid Príloha č. 4, Tabuľka č. 7) 

Z toho bol rovnaký počet miestnych a rovnaký počet prechádzajúcich (28 %). Respondentov, 

ktorý o ubytovni Slunečnince nevedeli bolo 44 %, z toho bolo 25,3 % prechádzajúcich a   

18,7 % miestnych respondentov. Z toho vyplýva, že povedomie o Slunečnici je celkom veľké 

aj mimo mesta Opavu, i keď respondentov, ktorí ju nepoznajú a sú z mesta Opava je tiež 

veľký počet. Majiteľka by sa mala snažiť o vyššiu propagáciu nielen mimo mesta ale aj 

v meste Opava, pretože aj oni môžu odporučiť ubytovanie v jej ubytovni. (vid Príloha č. 5 

Tabuľka č. 15) 
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Graf 5-3 Poznáte ubytovňu Slunečnice? - celkový prehľad 

Respondenti, ktorý poznajú ubytovňu Slunečnice, ďalej odpovedali na otázku odkiaľ 

sa o tejto ubytovni dozvedeli. Ako vidieť v nasledujúcom grafe č. 5-4 tak až tretina 

respondentov sa o ubytovni dozvedeli od svojich známych.  Dlhodobé povedomie, internet 

a zistenie o ubytovni pri cestovaní označilo približne rovnaký počet respondentov a to 19 %. 

Informačné centrum Opava, využíva najmenej respondentov a to len 8,6 %. (vid Príloha č. 4, 

tabuľka č. 8)  

 

Graf 5-4 Odkiaľ ste sa o ubytovni Slunečnice dozvedeli? 

Tím, že sa respondenti najviac dozvedajú o ubytovni od svojich známych, je dôležité 

aby každý zákazník odchádzal z ubytovne úplne spokojný. Preto sa ubytovňa musí snažiť 

o spĺňanie všetkých ich potrieb a prianí. Ďalším dôležitým zdrojom informácií je internet, kde 
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má ubytovňa umiestnené webové stránky, tie musia byť pre návštevníkov stránky zaujímavé 

a musia tam nájsť všetky informácie, ktoré potrebujú. 

5.3 Komunikácia ubytovne Slunečnice 

Každé ubytovacie zariadenie, využíva k svojej propagácií iné prostriedky. Hlavným 

cieľom tejto časti je, preto zistiť ako je na tom ubytovňa Slunečnice. Respondenti mali uviesť 

či vedia ako vypadá logo ubytovne, či sa stretli s nejakou propagáciou ubytovne a čo si myslia 

o označení ubytovne. V tejto časti na otázky odpovedali iba respondenti, ktorý ubytovňu 

Slunečnice poznajú. 

Logo si vybavuje 52,4 % respondentov. Každý jeden respondent, ktorý uviedol, že 

logo pozná a vie si ho vybaviť, toto logo aj správne popísal. (vid graf č. 5.5) 

 

Graf 5-5 Dokážete si vybaviť logo ubytovne Slunečnince? 

S propagáciou ubytovne sa stretlo viac ako 68 % opýtaných. Z toho 56,8 % uviedlo, že 

sa propagáciou ubytovne videli na billboarde, ktorý je umiestnený blízko hlavnej cesty 

v smere z Ostravy do Opavy. Ďalšia početná skupina (24,2 %) sa s propagáciou stretli v meste 

Opava, kde je taktiež umiestnený billboard. (vid grafy č. 5-6, 5-7, Príloha č. 4 Tabuľka č. 9) 

Respondenti, ktorí si všimli billboard v smere Ostrava – Opava, tvoria najpočetnejšiu 

skupinu ako z miestnych tak aj prechádzajúcich opýtaných. Zaujímavosťou je, že tento 

billboard si všimlo pri prechádzajúcich viac mužov, a naopak pri miestnych viac žien. (vid 

Príloha č 6, Graf č. 7, Graf č. 8) 
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Graf 5-6 Stretli ste sa s nejakou propagáciou ubytovne Slunečnice? 

 

Graf 5-7 S akou propagáciou ubytovne Slunečnice ste sa stretli? 

Z výsledkov teda vyplýva, že ubytovňa je propagovaná najmä billboardami. 

V kapitole 3.2.1 Vybrané vonkajšie faktory prostredia v časti Sociálno-kultúrne prostredie sú 

spomenuté výsledky výskumu agentúry, z ktorých vyplynulo, že najviac ovplyvňuje ľudí 

reklama prostredníctvom letákov. Majiteľka ubytovne by teda mohla využiť aj takúto formu 

propagácie, ale pritom nezabúdať, že billboardy jej priniesli známosť, a preto ich určite 

ponechať na svojom mieste. 

5.4 Výber ubytovacieho zariadenia 

Každý človek si vyberá ubytovanie podľa rôznych kritérií. Cieľom tejto podkapitoly, 

bolo zistiť kde respondenti hľadajú obvykle informácie o ubytovaní, ktoré kritéria sú pre nich 

pri výbere najdôležitejšie, ako si obvykle ubytovanie zarezervujú a čo ich pri výbere najviac 

ovplyvní. 
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Najčastejšie sú informácie o ubytovaní vyhľadávané prostredníctvom internetu (túto 

možnosť označila takmer polovica respondentov 46,8 %) . Toto nie je až také neobvyklé 

zistenie, kvôli dnešnému svetu, ktorý prostredníctvom internetu hľadá takmer všetko. Druhou 

najčastejšie využívanou možnosťou sú rodina a známy (31,9 %). Tí nám môžu odporučiť 

ubytovanie, ktoré sa im páčilo, poprípade vyvrátiť ísť sa ubytovať na miesta, ktoré sa im 

nepáčili. Najmenej využívanými možnosťami sú billboardy (5,5 %) a tlač (6,8 %). (vid Graf 

č. 5-8) 

Na základe triedenia druhého stupňa, sme zistili, že internet je u mužov najviac 

používaný vo vekovej kategórií 31 – 55 rokov, v tejto vekovej kategórií je rovnako často 

používaný ako zdroj informácií o ubytovaní rodina alebo známy. Čo sa týka žien, tak internet 

používajú najviac ženy vo vekovej kategórií vo veku 18 -30, a rodinu a známych vo veku 23 -

30 rokov. Ostatné vekové kategórie, v týchto dvoch prípadoch najviac používaných zdrojov 

informácií, boli zastúpené v menšej miere. (vid Príloha č. 6 Graf č.3, Graf č. 4, Príloha č. 5 

Tabuľka č. 16) 

 

Graf 5-8 Kde najčastejšie hľadáte informácie o ubytovaní? - celkový prehľad 

Pri zisťovaní dôležitosti kritérií výberu ubytovania hodnotili respondenti jednotlivé 

atribúty na škále od 1 (veľmi dôležité) po 5 (úplne nedôležité), mohli si vybrať aj možnosť x, 

ktorá znamenala, že nevedia posúdiť určitý atribút. V grafe č. 5-9  vidieť, že najlepšie 

ohodnotená je cena (1,57), čo znamená že toto kritérium je pri výbere pre nich najdôležitejšie.  

Ďalšími dôležitými kritériami sú poloha ubytovacieho zariadenia a ochota personálu. 

Najmenej podstatnými sú pre nich dostupnosť parkovacích miest a webové stránky 

ubytovacieho zariadenia. (vid Príloha č. 4 Tabuľka č. 10) 
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Graf 5-9 Dôležitosť pri výbere ubytovacieho zariadenia - celkový prehľad 

Ubytovanie si najčastejšie respondenti objednávajú telefonicky (37,6 %) a e-mailom 

(24,5 %). Sú to bežne asi najčastejšie využívané prostriedky, pretože prostredníctvom nich 

väčšinou dostaneme spätnú väzbu a uistenie o tom, že ubytovanie máme zarezervované. (vid 

Graf č. 5-10, Príloha č. 4 Tabuľka č. 11) 

V rozdelení podľa pohlavia a veku sme zistili, že telefonicky si objednáva ubytovanie 

najviac mužov vo veku 21-45 rokov (22,5 %), druhou najpočetnejšou skupinou mužov 

využívajúcich k objednávke telefón je vo veku 46-55 rokov. U žien je to 26,6 %, ktorých si 

objednáva taktiež ubytovanie telefonicky. (vid Príloha č. 6 Graf č. 3, Graf č. 4, Príloha č. 5 

Tabuľka č. 17) 

 

Graf 5-10 Spôsob rezervácie ubytovania - celkový prehľad 

Výber ubytovacieho zariadenia môže byť ovplyvnený rôznymi možnosťami, medzi 

ktoré patrí napríklad cestovná kancelária, internet, reklama, podpora predaja ubytovacieho 

zariadenia, veľtrhy a iné.  
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Najviac respondentov ovplyvní internet (74,7 %), kde je možné nájsť recenzie na 

rôzne druhy ubytovania, ako aj ďalšie informácie, podľa ktorých si človek vyberá ubytovanie. 

Rovnako známy a rodina ovplyvnia respondentov vo veľkej miere (69,3 %). Ako som už 

spomínala, opíšu ubytovacie zariadenie zo svojho pohľadu, podľa toho či boli spokojný alebo 

nie. Najmenej výber ovplyvňuje tlač (2 %) a veľtrhy (0,7 %). (vid graf č. 5-11) 

Muži, ktorých rovnako ako u všetkých respondentov najviac ovplyvňuje internet, sú 

vo veku 18-30 rokov a 46-55 rokov. Pri ženách je to 74,7 % vo veku 23-30 rokov. 69 % 

mužov vo veku 31-45 rokov, ovplyvňujú pri výbere známy a rodina. Pri ženách je to 69,6 % 

vo veku 23-30 rokov. (vid Príloha č. 5 tabuľka č. 18) 

 

Graf 5-11 Ovplyvnenie pri výbere ubytovania - celkový prehľad 

Po zistení spomenutých skutočností je zrejme, že majiteľka sa musí starať 

o spokojnosť svojich zákazníkov, pretože sú to vo veľkej miere práve oni, kto podáva o nej 

referencie. Samozrejme by nemala zabúdať na svoje webové stránky, ktoré by mala 

pravidelne aktualizovať a upravovať. Na ubytovni by mala mať príjemný personál, ktorý bude 

ochotný zákazníkom poskytnúť všetky informácie, ktoré budú chcieť a taktiež bude ochotný 

im odpovedať na všetky ich otázky. 

5.5 Komunikácia v oblasti reklamy  a podpory predaja 

To, ako ubytovňa komunikuje so zákazníkmi je veľmi dôležité, z hľadiska ich 

prilákania. Je preto dôležité vedieť ako s nimi komunikovať. Cieľom tejto časti bolo zistiť čo 

je pri reklame pre nich dôležité a čo vnímajú ako najlepšiu podporu predaja pri ubytovaní. 

Rovnako ako pri hodnotení dôležitosti pri výbere ubytovania, aj v tomto prípade som 

využila hodnotiacu škálu jednotlivých atribútov od 1 (veľmi dôležité) po 5 (úplne nedôležité). 
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Najdôležitejšia je pre opýtaných pri reklame jej dôveryhodnosť, ktorú ohodnotili priemernou 

známkou 1,56. Aby ľudia niečo poznali nemajú to iba vidieť ale si to aj zapamätať, preto je 

rovnako dôležitá je aj zapamätateľnosť reklamy (1,80). Ako najmenej dôležitý faktor 

v reklame o ubytovacích službách označili respondenti prítomnosť známej osobnosti v tomto 

druhu reklamy (3,73). (vid Graf č. 5-12) 

 

Graf 5-12 Dôležitosť pri reklame 

Ako najvýhodnejšiu formu podpory predaja by respondenti uvítali akčné ceny 

ubytovania (50 %). Ako najmenej výhodná forma podpory predaja bola označená možnosť 

propagačné darčeky. (vid Graf č. 5-13) 

Aj v tomto prípade som urobila triedenie druhého stupňa, podľa ktorého som zistila, že 

muži by ako podporu predaja najviac uvítali akčné ceny (20,7 %), rovnako tak aj ženy (29,3 

%). Obe skupiny najmenej zaujímajú ako podpora predaja propagačné darčeky. 

Čo sa týka veku akčné ceny by najviac uvítali respondenti vo veku 18-22 (14,7 %) 

a vo veku 23 -30 rokov (12 %). Skupinu respondentov vo veku 18-22 rokov, by ako podpora 

predaja vôbec nezaujali propagačné darčeky a kupóny. (vid Príloha č. 5 Tabuľka č. 19, 

Tabuľka č. 20, Príloha č. 6, Graf č. 5, Graf č. 6) 
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Graf 5-13 Čo by ste najviac uvítali ako podporu predaja pri ubytovaní? - celkový prehľad 

Akčné ceny by v dnešnej dobe uvítalo mnoho ľudí. Podľa zistených výsledkov sú to 

väčšinou mladí ľudia, ktorí majú svoje rodiny. Preto odporúčam majiteľke vytvoriť cenník 

nielen pre zamestnancov firiem ako to bolo doteraz, ale vytvoriť ho aj pre rodiny s deťmi. Pri 

vytváraní reklamy by sa mala snažiť o čo najväčšiu dôveryhodnosť. Musí ňou však zaujať 

a dostať sa do povedomia potencionálnych zákazníkov. Reklama, by preto mala byť krátka, 

výstižná ale zapamätateľná. 

5.6 H1: Viac ako polovica respondentov sa o ubytovni Slunečnice dozvedelo 

prostredníctvom známych 

Na overenie tejto hypotézy použijem binomický test, pretože testujem dichotomickú 

premennú. Signifikácia v nasledujúcej tabuľke 5-1 je 0,006, čo je menej ako testovaná 

hodnota 0,05. Táto skutočnosť znamená, že počet respondentov, ktorý sa o ubytovni 

Slunečnice dozvedelo prostredníctvom známych nie je rovný polovici, z celkového počtu 

respondentov, ktorý ubytovňu poznajú. 

Tabuľka 5-1 Binomický test 

 
Kategória Počet 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Odkiaľ ste sa dozvedeli 

o ubytovni Slunečnice - 

odporúčanie známych 

Group 1 0 29 0,006 
Group 2 Áno 55  

Celkom  84  

Z výskumu vyplynulo, že musím uskutočniť ďalšie testovanie hodnoty, aby som zistila 

či môžem hypotézu prijať alebo zamietnuť. Z nasledujúceho grafu č. 5-14 je možné vidieť, že 
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z celkového počtu respondentov, ktorí poznajú ubytovňu Opava, sa 65,5 % dozvedelo o tejto 

ubytovni od svojich známych.  

Na základe týchto zistení stanovenú hypotézu prijímam. 

 

Graf 5-14 Odkiaľ sa respondenti dozvedeli o ubytovni Slunečnice? 

5.7 H2: S propagáciou ubytovne Slunečnice sa stretlo menej ako polovica 

respondentov 

Na vyhodnotenie hypotézy som opäť použila binomický test, lebo opäť testujem 

dichotomické odpovede. V č. 5-2 je signifikácia 0,001, čo je menej ako 0,05 a to znamená, že 

počet respondentov, ktorý sa stretli s propagáciou ubytovne Slunečnice nie je rovný polovici, 

z celkového počtu respondentov, ktorý označili, že ubytovňu poznajú. 

Tabuľka 5-2 Binomický test 

 
Kategória Počet 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Stretli ste sa už niekedy 

s nejakou propagáciou 

ubytovne Slunečnice? 

Group 1 Áno 57 0,001 
Group 2 Nie 27  

Celkom  84  

Ďalšie testovanie preukázalo, že s propagáciou sa stretlo 67,9 % respondentov 

poznajúcich ubytovňu Slunečnice. To znamená, že je ich viac ako tých, ktorý sa 

s propagáciou nestretli. Z tohto dôvodu stanovenú hypotézu neprijímam. (vid Tabuľka č. 5-

3) 
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Tabuľka 5-3 Frekvenčná tabuľka - Stretli ste sa už niekedy s nejakou propagáciou ubytovne Slunečnice? 

 Počet Percentá Platné percentá Kumulované percentá 

 Áno 57 38,0 67,9 67,9 

Nie 27 18,0 32,1 100,0 

Celkom 84 56,0 100,0  

 Chýbajúce 66 44,0   

Celkom 150 100,0   

5.8 H3: Pri výbere ubytovacieho zariadenia sú pre mužov webové stránky 

dôležitejšie ako pre ženy 

Túto hypotézu som testovala pomocou testu priemerov. Výsledok nájdeme v tabuľke 

č. 5-4 v stĺpci, kde je signifikácia. Tá je 0,235 čo je viac ako 0,05. To znamená, že sa rozptyly 

rovnajú – muž aj ženy hodnotia daný faktor podobne. 

Vzhľadom na zistené skutočnosti hypotézu o výbere ubytovacieho neprijímam. 

Tabuľka 5-4 Test priemerov 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

Test priemerov 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Dôležitosť  

webových 

stránok 

Equal variances assumed 1,423 ,235 -1,257 148 ,211 

Equal variances not assumed   -1,253 143,753 ,212 

5.9 H4: Viac než polovicu respondentov pri výbere ubytovacieho zariadenia 

ovplyvní internet 

Na overenie poslednej hypotézy som, opäť kvôli dichotomickým premenným, použila 

binomický test. Signifikácia je opäť menšia ako 0,05, takže počet respondentov, ktorý 

získavajú informácie o ubytovacích zariadeniach prostredníctvom internetu nie je rovný 

polovici. (vid Tabuľka č. 5-5) 

Tabuľka 5-5 Binomický test 

 Kategória Počet 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Pri výbere ubytovacieho 

zariadenia Vás ovplyvni: 

internet 

Group 1 Áno 112 0,000 
Group 2 0 38  

Celkom  150  

V ďalšej tabuľke 5-6 je vidieť, že internet pri výbere ovplyvní 74,7 % respondentov. 

Skutočnosť, že mnoho ľudí pri výbere ovplyvní internet si môžeme potvrdiť aj tabuľkou č. 5-

7, v ktorej vidíme, že informácie o ubytovaní na internete hľadá 96,7 % opýtaných. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti stanovenú výskumnú hypotézu prijímam. 
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Tabuľka 5-6 Frekvenčná tabuľka - Pri výbere ubytovacieho zariadenia Vás ovplyvni: internet 

 Počet Percentá Použiteľné percentá Kumulatívne percentá 

 

Nie 38 25,3 25,3 25,3 

Áno 112 74,7 74,7 100,0 

Celkom 150 100,0 100,0  

 

Tabuľka 5-7 Frekvenčná tabuľka - Kde hľadáte informácie o ubytovaní? - Internet 

 Počet Percentá Použiteľné percentá Kumulatívne percentá 

 Nie 5 3,3 3,3 3,3 

Áno 145 96,7 96,7 100,0 

Celkom 150 100,0 100,0  
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6 Návrhy a odporučenia 

V tejto kapitole sa zaoberám návrhmi a odporúčaniami, ktoré sa budú týkať 

marketingovej komunikácie ubytovne Slunečnice v Opave. Všetky návrhy a odporúčania 

budú stanovené na základe výsledkov výskumu. Návrhy sú určené majiteľke ubytovne 

Slunečnice a budú rozdelené podľa prvkov komunikačného mixu. Navrhnutá komunikácia 

bude slúžiť na zviditeľnenie ubytovne a prilákanie nových zákazníkov. 

Cieľová skupina 

Na začiatku som spomínala, že majiteľke sa naskytla možnosť novej klientely. Je 

potrebné si túto klientelu spresniť a na ňu zamerať marketingovú komunikáciu. Podľa 

zistených údajov by som odporúčala zamerať sa na ľudí, ktorí vyhľadávajú letné dovolenky a 

zamerať sa ako na mužov tak aj na ženy vo veku od 23-55 rokov. Samozrejme, by som sa 

zamerala aj na rodiny s deťmi, ktorý radí trávia „akčnú“ dovolenku. Podľa informácií 

Českého štatistického úradu prichádza do tejto oblasti najviac turistov z Moravskoslezského 

kraja, preto odporúčam zamerať sa na túto klientelu, netreba však zabúdať ani na 

návštevníkov z blízkeho Slovenska či Poľska. 

6.1 Reklama 

Ubytovňa Slunečnice je medzi zamestnancami firiem veľmi známa. Má už 

vybudované meno a z vlastnej skúsenosti viem, že má v tejto oblasti stálych zákazníkov. Čo 

sa však týka povedomia o ubytovni medzi „bežnými“ ľuďmi, je toto povedomie slabšie. 

Majiteľka ubytovne momentálne nevyvíja takmer žiadne prostriedky na reklamu, čo je podľa 

mňa chyba, najmä teraz keď chce prilákať nových zákazníkov. 

Odporúčam, preto majiteľke, rozvinúť nejaké aktivity v tejto oblasti. Podľa výsledkov 

výskumu by som jej odporučila zvýšiť povedomie nielen mimo Opavu, ale aj priamo v nej, 

pretože aj oni môžu byť tí, ktorí budú robiť ubytovni reklamu.   

Keďže momentálne nie sú veľké finančné prostriedky na vyvíjanie reklamy, 

odporúčam majiteľke urobiť aspoň malé kroky. Môže si napríklad navrhnúť jednoduché 

vizitky, ktoré bude rozdávať, v cestovných kanceláriách, v informačnom centre Opava, či 

v nákupných centrách ale aj terajším zákazníkom. Cena jednej vizitky je momentálne asi         

2,50 Kč a na začiatok by jej ich stačilo 500 ks, čo by vyšlo na 1 250,-- Kč. Ďalším mojím 

odporúčaním je vyvešanie plagátov v Opave a jej okolí. Toto odporúčanie vyplýva z toho, že 

väčšina respondentov, ktorý poznajú ubytovňu Slunečnice a stretli sa s jej propagáciou si ju 

všimli práve na billboardoch. Rovnako vzniklo toto odporúčanie aj na základe výsledkov 
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výskumu marketingovej agentúry (vid. Kapitola č. 3.2.1 Vybrané vonkajšie faktory 

prostredia, časť Sociálno-kultúrne prostredie), podľa ktorej najviac ovplyvnia respondentov 

letáky. Billboardy sú však drahé, ale myslím, že dva ktoré majiteľka už má umiestnené by sa 

mali ponechať (platí za ne 10 000,--Kč/ročne). Nové, však už netreba kvôli nákladnosti 

umiestňovať a myslím si, že kým nedôjde k zlepšeniu finančnej situácie, postačia aj plagáty, 

ktoré by mohli byť vytlačené na lesklom podklade vo veľkosti A4. Cena jedného plagátu by 

vyšla asi na 20,-- Kč. Ich množstvo by som navrhovala na 100 Ks. Rovnako úspešnou 

reklamou môžu byť aj letáčiky, ktoré by obsahovali logo, adresu, telefonický a emailový 

kontakt. Letáčiky by boli vytvorené vo veľkosti A5 a ich cena by sa pohybovala okolo 5,-- Kč 

za kus. Množstvo navrhujem na 100 kusov. Ceny sme s majiteľkou ubytovne zisťovali, u jej 

známej vo fotografickom štúdiu v Opave. Myslím, že navrhnuté formy reklamy, sú vzhľadom 

na cenu, ktorá by celkovo vyšla na 3 750,-- Kč, ale aj na možnosť formátu veľmi výhodne.  

Rovnako by mohla majiteľka využiť reklamu v dopravných prostriedkoch, ktorá je 

v dnešnej dobe využívaná a je tam videná mnohými potencionálnymi zákazníkmi.  

6.2 Podpora predaja 

Z výsledkov výskumu (vid Kapitola 5.5 Komunikácia v oblasti reklamy  a podpory 

predaja), tiež vyplynulo, že v rámci podpory predaja by opýtaný najviac uvítali akčné ceny. 

Majiteľke preto odporúčam, aby toto zaradila do svojej ponuky a vytvorila napríklad 

špeciálny cenník pre rodiny s deťmi, kde by deti do 3 rokov mohli mať ubytovanie zadarmo. 

Rovnako by mohla získať zákazníkov, pri občasných akciách cien ubytovania. Stály 

zákazníci by mohli mať napríklad, po určitých odspaných nociach 10 % zľavu z ubytovania.  

Rovnako sa respondentom pozdávali aj množstevné zľavy. Majiteľka  ich vo svojej 

ponuke má zaradené. Cena závisí od vopred predplatených odspaných nocí a počtu 

ubytovaných ľudí. Odporúčam majiteľke pri tejto cenovej taktike ostať. 

Zákazníci často vyberajú ubytovanie podľa odporúčaní známych. Ak by niekto 

odporučil ubytovňu majiteľka by sa mu mohla za kladnú reklamu odmeniť. Odmena by 

mohla byť vo forme darčekovej tašky, ktorá by obsahovala propagačné materiály (pero, 

hrnček a tričko s logom ubytovne). Cena tejto darčekovej tašky by bola 320,-- Kč. Túto 

darčekovú tašku by bola zákazníkovi buď zaslaná poštou, alebo by si ju mohol vyzdvihnúť pri 

najbližšej návšteve ubytovne. Samozrejme, že by ju dostal, len po dokázaní, že odporučil 

nových zákazníkov, ktorí sa ubytovali. Kto nového zákazníka odporučil, by sa mohla zisťovať 

recepčná pri ich ubytovaní. 
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6.3 Internetová komunikácia 

V dnešnom svete je čoraz viac ku každej práci alebo skúmaniu využívaný internet. Pri 

analýze zistených dát (vid Kapitola5.5 Komunikácia v oblasti reklamy  a podpory predaja)  

som zistila, že je využívaným zdrojom informácií o ubytovacích službách. 

Ubytovňa Slunečnince má svoju webovú stránku, na ktorej môžete nájsť kontakt ako 

aj krátky popis ubytovne. Odporučila by som majiteľke pridať viac fotografií exteriéru 

a interiéru ubytovne ako aj jej okolia, pretože mnoho ľudí si vyberá ubytovanie podľa 

vzhľadu ubytovne. Rovnako by som navrhla pravidelne aktualizovať túto stránku či už 

ohľadom cien, alebo o konaní kultúrnych či športových kultúrnych akcií v blízkosti ubytovne. 

Rovnako, by som pridala na webové stránky položku kniha návštev, kde by bol vytvorený,  

krátky dotazník o ich spokojnosti na ubytovni, ako aj možnosť pre ich návrhy a pripomienky. 

Tento dotazník, by sa mohol vyhodnocovať raz mesačne a jeho vyhodnotenie by 

uskutočňovala na to určená osoba. Môže to byť iba brigádnička, ktorá vie ako nato. Tejto 

brigádničke by sa za vyhodnotenie jedného dotazníka, mohla poskytnúť odmena vo výške 

300,-- Kč. 

Na základe výsledkov výskumu, kde bolo zistené, že mnoho respondentov sa 

s propagáciou ubytovne (vid graf č. 5-7) nestretlo, by som návštevnosť webovej stránky 

prostredníctvom tzv. SEO. Kompletná SEO optimalizácia by stála 7 990,-- Kč, bola by to 

jednorazová platba. 

V dôsledku neustále sa zvyšujúcej obľuby sociálnych sieti, by som majiteľke 

odporučila vytvorenie účtu na najobľúbenejšej sociálnej siete – facebook.com. Na tejto 

stránke by taktiež mohla poskytovať informácie, ktoré sa týkajú nielen ubytovne ale aj diania 

v jej blízkosti. Táto komunikácia je úplne zadarmo, keďže webové stránky spravuje jeden zo 

spolumajiteľov a účet na facebooku je bez poplatku. 

6.4 PR 

Vzťahy s verejnosťou tvoria neoddeliteľnú súčasť každodennej prevádzky, každej 

spoločnosti a organizácie. Majiteľka by sa mala snažiť budovať pozitívne vzťahy nielen so 

zákazníkmi ubytovne, ale aj s jej zamestnancami. Ako som už spomínala mala by udržovať 

dobré vzťahy s obyvateľmi mesta Opava. Kvalitnými a dobrými vzťahmi s verejnosťou môže 

zvyšovať pozitívne referencie o ubytovni. 

Majiteľke odporúčam, aby sa naďalej snažila udržovať také dobré vzťahy ako má 

teraz a zákazníci sa k nej radi vracali. Ako zistiť či sú spokojný som už uviedla vyššie (vid 

Kapitola 6.3 Internetová komunikácia). Môže však tento krátky dotazník spokojnosti 



  54     

umiestniť nielen na webové stránky ale aj do každej izby. Ak zákazník bude chcieť môže 

tento dotazník anonymne vyplniť a vhodiť ho do schránky, ktorá sa nachádza vedľa recepcie 

ubytovne. Na začiatok, by si ich mohla vytlačiť 150, aby ich mohla postupne dopĺňať do izieb 

kde budú tieto dotazníky chýbať. Dotazníky si môže tlačiť vo vlastnej tlačiarni. V prepočte by 

mohol jeden dotazník stáť 1,-- Kč. 

Mala by sa neustále plniť priania a potreby zákazníkov, ak to bude v jej silách, lebo 

ako už bolo uvedené vo výskumnej časti, veľmi často sa potencionální zákazníci dajú 

ovplyvniť svojou rodinou alebo známymi, ktorí o ubytovni môžu šíriť pozitívne alebo 

negatívne informácie. 

Je potrebné, aby majiteľka zamestnávala kvalitných a obetavých zamestnancov, 

hlavne tých ktorý budú prichádzať do kontaktu so zákazníkmi, čiže s recepciou. Zamestnanci 

by mali prechádzať výberovými kolami a majiteľka by od zákazníkov mohla zisťovať ako sú 

s nimi oni sami spokojný.  

Majiteľka by recepčnú, ktorá prešla výberovým konaním mohla poslať na školenie 

v oblasti komunikácií. Toto školenie by však absolvovala až po odpracovaní určitých 

mesiacov. Cena tohto školenia sa pohybuje okolo 2 000,-- Kč. Na školení by sa naučila ako 

zvládať krízové situácie, ako hovoriť so zákazníkmi či ako zvládať prácu recepčnej. 

6.5 Stanovenie rozpočtu pre marketingovú komunikáciu 

Tvorba rozpočtu je vždy veľmi zložitou záležitosťou. Majiteľka musí zistiť aké má 

možnosti a koľko finančných prostriedkov si môže dovoliť na komunikáciu so zákazníkmi 

vynaložiť. Ja navrhujem majiteľke rozpočet vo výške 30 000,-- Kč. Jeho konkrétny návrh je 

uvedený v tabuľke č. 6-1. 



  55     

Tabuľka 6-1 Rozpočet na marketingovú komunikáciu 

Prvok komunikácie Obdobie Náklady 

Reklama 

Billboardy  

(2 x 5 000,-- Kč) 
Celoročne 10 000,-- Kč 

Vizitky 

(500 x 2,50 Kč) 
Celoročne  1 250,-- Kč 

Plagáty 

(100 x 20,-- Kč) 
Celoročne  2 000,-- Kč 

Letáky 

(100 x 5,-- Kč) 
Celoročne 500,-- Kč 

Podpora predaja 
Darčeková taška 

(8 x 320,-- Kč) 
Celoročne 2 560,-- Kč 

Internetová komunikácia 

Spracovanie dotazníka 

(12 x 300,-- Kč) 
Celoročne  3 600,-- Kč 

SEO Jednorazová platba 7 990,-- Kč 

PR 

Dotazník do izieb 

(150 x 1,-- Kč) 
Celoročne 150,-- Kč 

Školenie recepčnej Jednorazové 2 000,-- Kč 

Spolu 30 000,-- Kč 

Vzhľadom na finančnú situáciu, možno majiteľka nebude uskutočňovať, všetky 

spomínané odporúčania. Na začiatku by som odporúčala voliť lacnejšie prvky 

komunikačných kanálov, ktoré by mohli byť ale zároveň účinne. Ako som napríklad 

spomínala internetovú reklamu by mohla mať majiteľka zadarmo.  

Spomínané reklamné vizitky, letáky a plagáty si môže navrhnúť sama, čím ušetri 

ďalšie peniaze. Rovnako si ich môže vytlačiť buď sama, alebo si môže porovnať ceny 

u viacerých spoločností a samozrejme si vyberie tu najlacnejšiu. 
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7 Záver 

Každá organizácia a podnik sa snaží čo najefektívnejšie a najlepšie komunikovať so 

zákazníkmi. Ich cieľom je komunikáciou udržať si stálych a zároveň prilákať čo najviac 

nových zákazníkov. Moja práca bola zameraná na marketingovú komunikáciu ubytovacieho 

zariadenia. V závere som navrhla odporúčania v jednotlivých prvkoch marketingového 

komunikačného mixu. Práca bola zameraná na ubytovňu Slunečnice, ktorá sa nachádza 

v meste Opava, v časti Kateřinky. 

Na začiatku práce som si definovala problém, ktorým bola nedostatočná komunikácia, 

a z ktorého vyplýval môj cieľ. Od toho sa odvíjal zvyšok mojej práce. Celá teoretická kapitola 

vychádzala z odborných publikácií, periodík a internetových stránok. Bolo potrebné 

definovať základné teoretické poznatky o marketingovej komunikácií ubytovacieho 

zariadenia. V tejto teoretickej časti boli popísané najmä prvky komunikačného mixu 

ubytovacieho zariadenia. 

Nasledujúca kapitola obsahuje charakteristiku ubytovne Slunečnice – jej vývoj, 

ponúkané služby, ako aj tipy na výlet v jej blízkosti. Sú tu samozrejme analyzované aj 

vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú chod ubytovne a charakterizované vybrané subjekty trhu. 

V závere kapitoly je v krátkosti opísaná súčasná marketingová komunikácia ubytovne 

Slunečnice. 

Ďalšie časti sú zamerané na samotný výskum, ktorý som uskutočnila pomocou 

dotazovania, ktoré prebiehalo v meste Opava. Otázky boli koncipované tak, aby som zistila 

potrebné údaje pre môj výskum. Ako každé dotazovanie ani toto sa neobišlo bez problémov 

a neochoty odpovedať niektorými respondentmi. Po zozbieraní potrebného počtu dotazníkov 

som uskutočnila analýzu získaných dát. Niektoré boli vyhodnotené podľa prvého stupňa 

a niektoré podľa triedenia druhého stupňa. V závere výskumu som zhodnotila vopred 

stanovené hypotézy, ktoré som buď prijala alebo neprijala. Z výskumu vychádzali moje 

návrhy a odporúčania pre majiteľku ubytovne. 

Odporúčania sa týkali najmú reklamy, internetovej komunikácie, vzťahmi 

s verejnosťou a podpory predaja. V každej časti odporúčaní je popísané aj financie, ktoré by 

boli treba vynaložiť na navrhované zlepšenia. V závere návrhov a odporúčaní je stanovený 

rozpočet marketingovej komunikácie, ktorý navrhujem majiteľke. 
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Zoznam skratiek 

a pod. - a podobne 

atd. – a tak ďalej 

č. - číslo 

ČR - Česká republika 

DPH  - daň z pridanej hodnoty 

MK - Moravskoslezský kraj 

napr. - napríklad 

resp. - respektíve 

tj. - to je 

tzv.  - takzvane 

Kč  - Koruny české 

% - percentá 
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Príloha č. 1: Cenník 

Ceny sú uvedené bez DPH. DPH ubytovací služieb je od 01. 01. 2013 vo výške 15 %. 

Obyčejný pokoj 

Počet ubytovaných 1-2 noci 3-20 nocí 21-29 nocí 30 a více nocí 

1 osoba 350,- Kč 260,- Kč 240,- Kč 
 

2 a více osob 250,- Kč 160,- Kč 150,- Kč 125,- Kč 

1 osoba na samostatném pokoji nad 30 nocí = 4 750,-- Kč. 

Pokoj se samostatným sociálním zařízením 

Počet ubytovaných 1-2 noci 3-20 nocí 21-29 nocí 30 a více nocí 

1 osoba 400,- Kč 350,- Kč 320,- Kč 
 

2 a více osob 300,- Kč 250,- Kč 220,- Kč 160,- Kč 

1 osoba na samostatném pokoji nad 30 nocí = 7 300,-- Kč. 

Za zvíře se platí príplatek ve výši 80,-- Kč/noc. 

 



       

Príloha č. 2: Obrázky 

 

Obrázok 1Ubytovna u Stříbrného jezera, zdroj: http://web.quick.cz/opava.pension/ 

 

Obrázok 2Levné ubytování u Opavy, zdroj: http://ubytovani.kamsi.cz/slezsko/ubytovna 



       

 

Obrázok 3 Turistická ubytovna Horní Lhota, zdroj: http://www.sokolhl.estranky.cz 

 

 



       

Príloha č. 3: Dotazník 

Dotazník 

 

Vážení respondenti! 

 

Jsem studentka 5. ročníku Ekonomické fakulty – VŠB Technické univerzity v Ostravě, oboru 

marketing a obchod. Obracím se na Vás s prosbou o věnování pár minut Vašeho času na 

vyplnění následujícího dotazníku. Jedná se o anonymní výzkum, který je zaměřený na 

marketingovou komunikaci. Pomocí Vašich pravdivých odpovědí zjistím, co je při 

komunikaci pro Vás, jako pro zákazníky ubytovacího zařízení důležité. 

 

Není-li, uvedeno jinak, zakroužkujte jednu Vámi zvolenou odpověď. 

 

Za Váš čas a spolupráci předem děkuji. 

 

S pozdravem     Zuzana Palariková 

 

1. Za jakým účelem nejčastěji využíváte ubytovací zařízení? 

1. Dovolená 

2. Kulturní události 

3. Práce 

4. Sportovní události 

5. Jiné (uveďte) ....................................................... 

 

2. Jak často využíváte ubytovací zařízení? 

1. 1x ročně 

2. 1x půlročně 

3. 1x měsíčně 

4. 1x za čtvrt roku 

5. Jiné (uveďte)………………………… 

 

3. Znáte ubytovnu Slunečnice v Opavě? 

1. Ano    2. Ne (přejděte na otázku č. 9) 

 

4. Odkud jste se o ubytovně Slunečnice dozvěděli? (uveďte max. 3 odpovědi) 

1. Dlouhodobé povědomí 

2. Doporučení známých 

3. Informační centrum Opava 

4. Internet 

5. Při cestovaní 

6. Tisk 

7. Jiné (uveďte)…………………………………………………. 

 

5. Dokážete si vybavit logo ubytovny Slunečnice? 

1. Ne 

2. Ano (krátce popište) ......................................................................................................... 

 



       

6. Setkali jste se již někdy s nějakou propagaci ubytovny Slunečnice? 

1. Ano 

2. Ne (přejděte na otázku č. 8) 

 

7. S jakou propagaci ubytovny Slunečnice jste se již setkali? (max. 3 odpovědi) 

1. Billboard ve městě Opava 

2. Billboard směr Ostrava – Opava 

3. Internetové stránky 

4. Letáčky 

5. Televizní propagace 

6. Jiné - uveďte 

 

8. Je podle Vás označení ubytovny Slunečnice: 

   1 2 3 4 5 6 7 

Srozumitelné        Nesrozumitelné  

Viditelné         Neviditelné 

Nápadné         Nenápadné 

Zajímavé          Nezajímavé 

 

9. Kde hledáte informace o ubytování? (uveďte max. 3 odpovědi) 

1. Billboardy 

2. Informační centra 

3. Internet 

4. Rádio 

5. Tisk 

6. Známy/rodina 

7. Jiné (uveďte)..................................................................................................................... 

 

10. Jak jsou pro Vás při výběru ubytovacího zařízení důležité následující atributy: 

(oznámkujte jako ve škole 1 – výborně/zcela důležité, 5 – nedostatečně/zcela nedůležité, 

x - neumím posoudit)  

      1 2 3 4 5 x 

1. Cena 

2. Dostatek parkovacích míst 

3. Ochota personálu 

4. Doporučení známých/rodiny 

5. Poloha ubytovacího zařízení 

6. Poskytované služby 

7. Vzhled ubytovacího zařízení 

8. Recenze 

9. Webové stránky 

10. Známost 

 

11. Jak si obvykle zarezervujete ubytování? (označte max. 3 odpovědi) 

1. E-mailem 

2. On-line rezervačním systémem 

3. Osobně 

4. Telefonicky 

5. Zabezpečuje mi ho firma 

6. Jiné (uveďte) ....................................................................................................... 



       

12. Při výběru ubytovacího zařízení Vás ovlivní: (označte max. 3 odpovědi) 

1. Cestovní kancelář 

2. Internet 

3. Podpora prodeje (např. dárečky, slevy,…) 

4. Rádio 

5. Reklama 

6. Tisk 

7. Známy/rodina 

8. Veletrhy 

9. Webové stránky ubytovacího zařízení 

10. Jiné (uveďte)................................. 

 

13. Co je pro Vás při reklamě důležité? (oznámkujte jako ve škole 1 – výborně/zcela 

důležité, 5 – nedostatečně/zcela nedůležité, x - neumím posoudit) 

      1 2 3 4 5 x 

1. Důvěryhodnost 

2. Jednoduchost 

3. Prítomnost známé osobnosti 

4. Vtipnost 

5. Zapamatovatelnost 

 

14. Co byste nejvíce uvítali jako podporu prodeje při ubytování? 

1. Akční ceny 

2. Kupóny 

3. Množstevní slevy 

4. Propagační dárečky 

5. Jiné (uveďte)................................................................ 

 

14. Pohlaví 

1. Muž     

2. Žena 

 

15. Věk 

1. 18 – 22 

2. 23 - 30 

3. 31 – 45 

4. 46 – 55 

5. 56 - 65 

6. 65 a více 

 

16.  Váš momentální stav je: 

1. student/studentka 

2. zaměstnanec 

3. podnikatel 

4. na mateřské dovolené 

5. důchodce 

6. nezaměstnaný 

 

 

 



       

17. Jste 

1. Procházející 

2. Místní 

 

18. Chcete nám k dané problematice ještě něco říct? 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Děkuji za pomoc a čas, který jste při vyplňovaní dotazníku strávili. 

 



       

Príloha č. 4: Frekvenčné tabuľky súvisiace s vyhodnotením dotazníka 

Tabuľka 0-1 Pohlavie 

 Počet Percentá Kumulatívne percentá 

 Muž 71 47,3 47,3 

Žena 79 52,7 100,0 

Celkom 150 100,0  

Tabuľka 0-2 Vek 

 Počet Percentá Kumulatívne percentá 

 18-22 25 16,7 16,7 

23-30 33 22,0 38,7 

31-45 31 20,7 59,3 

46-55 24 16,0 75,3 

56-65 18 12,0 87,3 

66 a viac 19 12,7 100,0 

Celkom 150 100,0  

Tabuľka 0-3 Sociálny stav respondentov 

 Počet Percentá Kumulované percentá 

 študent/študentka 25 16,7 16,7 

zamestnanec 72 48,0 64,7 

podnikateľ 19 12,7 77,3 

na materskej dovolenke 6 4,0 81,3 

dôchodca 19 12,7 94,0 

nezamestnaný 9 6,0 100,0 

Celkom 150 100,0  

Tabuľka 0-4 Pochádza respondent z Opavy alebo nie? 

 Počet Percentá Kumulované percentá 

 Prechádzajúci 80 53,3 53,3 

Miestny 70 46,7 100,0 

Celkom 150 100,0  

Tabuľka 0-5 Za akým účelom najčastejšie využívate ubytovacie zariadenie? - celkový prehľad 

 Počet Percentá Kumulované percentá 

 Dovolenka 117 78,0 78,0 

Práca 33 22,0 100,0 

Celkom 150 100,0  

Tabuľka 0-6 Ako často využívate ubytovacie zariadenie? - celkový prehľad 

 Počet Percentá Kumlované percentá 

 1x ročne 75 50,0 50,0 

1x za štvrť roku 36 24,0 74,0 

1x polročne 28 18,7 92,7 

týždenne 2 1,3 94,0 

1x mesačne 9 6,0 100,0 

Celkom 150 100,0  



       

Tabuľka 0-7 Poznáte ubytovňu Slunečnice v Opave? - celkový prehľad 

 Počet Percentá Kumulované percentá 

 Áno 84 56,0 56,0 

Nie 66 44,0 100,0 

Celkom 150 100,0  

 

Tabuľka 0-8 Odkiaľ ste sa o ubytovni Slunečnice dozvedeli? - odpovede respondentov, ktorí ubytovňu poznajú 

Odkiaľ ste sa o ubytovni dozvedeli? 
Respondenti 

Percento prípadov 
Počet Percentá 

  Odporúčanie známych 55 31,4% 65,5% 

  Internet 39 22,3% 46,4% 

Dlhodobé povedomie 34 19,4% 40,5% 

Pri cestovaní 32 18,3% 38,1% 

Informačné centrum Opava 15 8,6% 17,9% 

Celkom 175 100,0% 208,3% 

 

Tabuľka 0-9 S akou propagáciou ubytovne Slunečnice ste sa stretli? - odpovede respondentov, ktorí ubyovňu poznajú 

a stretli sa s jej propagáciou 

S akou propagáciou ubytovne ste sa stretli? 
Respondenti 

Percento prípadov 
Počet Percentá 

  Billboard smer Ostrava - Opava 54 56,8% 94,7% 

  Billboard v meste Opava 23 24,2% 40,4% 

Letáky 17 17,9% 29,8% 

Internetové stránky 1 1,1% 1,8% 

Celkom 95 100,0% 166,7% 

Tabuľka 0-10 Ovplyvnenie pri výbere ubytovacieho zariadenia - celkový prehľad 

Atribúty Priemer Medián Smerodajná odchýlka 

Cena 1,57 1,00 0,717 

Poloha ubytovacieho zariadenia 1,73 1,00 0,904 

Ochota personálu 1,83 2,00 0,954 

Vzhľad ubytovne 1,91 2,00 0,741 

Poskytované služby 1,92 2,00 0,980 

Odporúčania známych/rodiny 2,17 2,00 0,939 

Recenzie 2,31 2,00 0,991 

Známosť 2,72 2,00 1,371 

Webové stránky 2,91 3,00 1,414 

Dostatok parkovacích miest 3,09 3,00 1,397 



       

Tabuľka 0-11 Rezervovanie ubytovania - celkový prehľad 

 Respondenti Percento 
prípadov Počet Percentá 

 Telefonicky 141 37,6% 94,0% 

 E-mailom 92 24,5% 61,3% 

Osobne 68 18,1% 45,3% 

On-line rezervačným systémom 54 14,4% 36,0% 

Zabezpečuje mi ho firma 20 5,3% 13,3% 

Celkom 375 100,0% 250,0% 

Tabuľka 0-12 Čo je pre respondentov dôležité pri reklame? - celkový prehľad 

 Dôveryhodnosť Zapamätateľnosť Vtipnosť Známa osobnosť Jednoduchosť 

Priemer 1,56 1,80 2,00 3,73 2,33 

Medián 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 

Smerodajná odchýlka ,607 ,819 1,068 1,365 1,026 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 4 4 6 6 5 

Tabuľka 0-13 Čo by ste najviac uvítali ako podporu predaja pri ubytovaní? - celkový prehľad 

 Počet Percentá Kumulované percentá 

 Akčné ceny 75 50,0 50,0 

Kupóny 34 22,7 72,7 

Množstevné zľavy 28 18,7 91,3 

Propagačné darčeky 13 8,7 100,0 

Celkom 150 100,0  

 

 



       

Príloha č. 5 Kontingenčné tabuľky súvisiace s vyhodnotením dotazníka 

Tabuľka 0-14 Za akým účelom najčastejšie využívate ubytovacie zariadenie? - rozdelenie podľa veku 

 Vek 
Celkom 

18-22 23-30 31-45 46-55 56-65 66 a viac 

 Dovolenka 14,0% 18,7% 15,3% 11,3% 10,0% 8,7% 78,0% 

Práca 2,7% 3,3% 5,3% 4,7% 2,0% 4,0% 22,0% 

Celkom 16,7% 22,0% 20,7% 16,0% 12,0% 12,7% 100,0% 

 

Tabuľka 0-15 Propagácia ubytovne Slunečnice - rozdelenie podľa pohlavia a či sú miestny alebo prechádzajúci 

 Pohlavie 
Celkom 

Muž Žena 
dim

ens i

on0 

Prechádzajúci  Billboard v meste Opava 21,4% 10,7% 32,1% 

Billboard smer Ostrava - Opava 57,1% 35,7% 92,9% 

Internetové stránky 3,6% ,0% 3,6% 

Letáky 14,3% 17,9% 32,1% 

Celkom 60,7% 39,3% 100,0% 

Miestny  Billboard v meste Opava 27,6% 20,7% 48,3% 

Billboard smer Ostrava - Opava 44,8% 51,7% 96,6% 

Letáky 13,8% 13,8% 27,6% 

Celkom 48,3% 51,7% 100,0% 

Tabuľka 0-16 Hľadanie informácií o ubytovaní - rozdelenie podľa pohlavia a veku 

 Vek 
Celkom 

18-22 23-30 31-45 46-55 56-65 66 a viac 

 

Muž  
Billboardy 1,4% 1,4% 1,4% 2,8% 2,8% 1,4% 11,3% 

Informačné centrá ,0% 2,8% 7,0% 8,5% 2,8% 1,4% 22,5% 

Internet 11,3% 14,1% 19,7% 22,5% 12,7% 12,7% 93,0% 

Tlač 2,8% 2,8% 1,4% 4,2% 5,6% 1,4% 18,3% 

Známy/rodina 7,0% 9,9% 19,7% 18,3% 8,5% 8,5% 71,8% 

Celkom 14,1% 14,1% 23,9% 22,5% 12,7% 12,7% 100,0% 

         

Žena  
Billboardy 1,3% 2,5% 2,5% 1,3% ,0% 3,8% 11,4% 

Informačné centrá ,0% 3,8% 3,8% 1,3% 2,5% 3,8% 15,2% 

Internet 19,0% 29,1% 17,7% 10,1% 11,4% 12,7% 100,0% 

Tlač 5,1% 2,5% 1,3% ,0% ,0% 1,3% 10,1% 

Známy/rodina 8,9% 24,1% 12,7% 5,1% 5,1% 5,1% 60,8% 

Celkom 19,0% 29,1% 17,7% 10,1% 11,4% 12,7% 100,0% 



       

Tabuľka 0-17 Rezerovanie ubytovania - rozdelenie podľa veku a pohlavia 

Pohlavie Vek 
Celkom 

18-22 23-30 31-45 46-55 56-65 66 a viac 

 Muž  E-mailom 5,6% 9,9% 12,7% 12,7% 7,0% 11,3% 59,2% 

On-line rezervačným 

systémom 
2,8% 8,5% 7,0% 11,3% 4,2% 2,8% 36,6% 

Osobne 7,0% 2,8% 12,7% 9,9% 7,0% 7,0% 46,5% 

Telefonicky 12,7% 14,1% 22,5% 19,7% 12,7% 12,7% 94,4% 

Zabezpečuje mi ho firma 5,6% 2,8% 5,6% 8,5% ,0% ,0% 22,5% 

Celkom 14,1% 14,1% 23,9% 22,5% 12,7% 12,7% 100,0% 

         

Žena  E-mailom 8,9% 19,0% 10,1% 7,6% 8,9% 8,9% 63,3% 

On-line rezervačným 

systémom 
5,1% 13,9% 7,6% 3,8% 2,5% 2,5% 35,4% 

Osobne 11,4% 7,6% 6,3% 5,1% 7,6% 6,3% 44,3% 

Telefonicky 17,7% 26,6% 17,7% 10,1% 10,1% 11,4% 93,7% 

Zabezpečuje mi ho firma ,0% 1,3% 1,3% ,0% 1,3% 1,3% 5,1% 

Celkom 19,0% 29,1% 17,7% 10,1% 11,4% 12,7% 100,0% 

Tabuľka 0-18 Ovplyvnenie pri výbere ubytovania - rozdelenie podľa pohlavia a veku 

Pohlavie 
Vek Celkom 

18-22 23-30 31-45 46-55 56-65 66 a viac  

 Muž  cestovná kancelária 5,6% 2,8% 2,8% 2,8% 4,2% 2,8% 21,1% 

internet 14,1% 14,1% 12,7% 14,1% 9,9% 9,9% 74,6% 

podpora predaja 1,4% 1,4% 11,3% 7,0% 2,8% 4,2% 28,2% 

rádio ,0% 1,4% 1,4% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

reklama 1,4% ,0% 9,9% 11,3% 1,4% 7,0% 31,0% 

známy/rodina 5,6% 9,9% 19,7% 16,9% 7,0% 9,9% 69,0% 

webové stránky  4,2% 2,8% 5,6% 8,5% 7,0% 2,8% 31,0% 

Celkom 14,1% 14,1% 23,9% 22,5% 12,7% 12,7% 100,0% 

         

Žena  cestovná kancelária 1,3% 3,8% 1,3% 2,5% 1,3% 3,8% 13,9% 

internet 13,9% 20,3% 13,9% 6,3% 11,4% 8,9% 74,7% 

podpora predaja 7,6% 6,3% 5,1% 3,8% 1,3% 2,5% 26,6% 

rádio ,0% 1,3% 1,3% ,0% ,0% 1,3% 3,8% 

reklama 7,6% 7,6% 2,5% 3,8% 2,5% 3,8% 27,8% 

tlač ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% 2,5% 3,8% 

známy/rodina 15,2% 24,1% 13,9% 5,1% 6,3% 5,1% 69,6% 

veľtrhy ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% 1,3% 

webové stránky  5,1% 8,9% 8,9% 5,1% 1,3% 3,8% 32,9% 

Celkom 19,0% 29,1% 17,7% 10,1% 11,4% 12,7% 100,0% 

Tabuľka 0-19 Čo by ste najviac uvítali ako podporu predaja pri ubytovaní? - rozdelenie podľa pohlavia 

 Pohlavie 
Celkom 

Muž Žena 

 Akčné ceny 20,7% 29,3% 50,0% 

Kupóny 12,7% 10,0% 22,7% 

Množstevné zľavy 8,0% 10,7% 18,7% 

Propagačné darčeky 6,0% 2,7% 8,7% 

Celkom 47,3% 52,7% 100,0% 



       

Tabuľka 0-20 Čo by ste najviac uvítali ako podporu predaja pri ubytováni? - rozdelenie podľa veku 

 
Vek 

Celkom 
18-22 23-30 31-45 46-55 56-65 66 a viac 

 Akčné ceny 14,7% 12,0% 7,3% 6,7% 4,0% 5,3% 50,0% 

Kupóny ,0% 4,0% 5,3% 4,7% 4,7% 4,0% 22,7% 

Množstevné zľavy 2,0% 3,3% 4,7% 3,3% 2,7% 2,7% 18,7% 

Propagačné darčeky ,0% 2,7% 3,3% 1,3% ,7% ,7% 8,7% 

Celkom 16,7% 22,0% 20,7% 16,0% 12,0% 12,7% 100,0% 

 
 



       

Príloha č. 6: Grafy potrebné k vyhodnoteniu dotazníka 

 

Graf 15 Za akým účelom najčastejšie využívate ubytovacie zariadenie? - rozdelenie podľa veku 

 

Graf 16Kde hľadáte informácie o ubytovaní? - rozdelenie podľa pohlavia a veku 



       

 

Graf 17 Ako si ženy najčastejšie rezervujú ubytovanie - rozdelenie podľa veku 

 

Graf 18 Ako si muži najčastejšie rezervujú ubytovanie - rozdelenie podľa veku 



       

 

Graf 19 Čo by ste najviac privítali ako podporu predaja pri ubytovaní? - rozdelenie podľa pohlavia 

 

Graf 20 Čo by ste najviac uvítali ako podporu predaja pri ubytovaní? - rozdelenie podľa veku 



       

 

Graf 21 S akou propagáciou ubytovne Slunečnice ste sta stretli? - rozdelenie miestny vs. pohlavie 

 

Graf 22 S akou propagáciou ubytovne Slunečnice ste sta stretli? - rozdelenie prechádzajúci vs. pohlavie 

 

 

 

 



       

Príloha č. 7: Tipy na výlet 

Arboretum Nový Dvor 

Návštevník tu môže vidieť 

expozície Slezského zemského 

múzea. Môže tu vidieť množstvo 

rastlín, rašeliniesk, piesočných dun 

pobreží Baltu, himalájske rastliny, 

zbierky drevín z Číny, ďalekého 

východu a Japonska a množstvo 

ďalších iných zaujímavých 

exponátov. 

Otváracia doba je: 

 Apríl – September => 8:00 – 18:00 

 Október – Marec => 8:00 – 16:00  

Areál Albertovec 

Je to pánsky dvor, ktorý založil 

Eduard, knieža Lichnovský v roku 1818. 

V súčasnosti ponúka svojim návštevníkom 

širokú škálu služieb a športových akcií. 

Prehliadky stajní, prenájom kočiarov alebo 

krytej haly. Sú tu pravidelné výstavy 

a konajú sa tu aj rôzne workshopy 

a kultúrne akcie. 

 



       

Bolatice 

Je to starobylá slezská obec, ktorá leží v južnej časti Hlučínskej pahorkatiny neďaleko 

hraníc s Poľskom. V Bolaticiach sa nachádzajú 

rôzne miesta, kto ré sa oplatí navštíviť: 

 Barokový zámok postavený 

v rokoch 1724 – 1748 

 Kostol sv. Stanislava postavený 

v roku 1703 a zasvätený sv. 

Stanislavovi, poľskému patrónovi 

 Skanzen ľudových tradícií 

a remesiel atd. 

 

Slezské zemské múzeum 

Budova bola postavená v roku 

1882 a je v nej umiestnených 

množstvo druhov exponátov. 

Jednotlivé expozície sa delia na: 

 Vývoj prírody v Slezsku 

a na severnej Morave 

 Prírodovedecká expozícia 

 Geologická expozícia 

 Zoologická expozícia 

 Vývoj živej prírody 

Pamätník Petra Bezruču 

V tomto pamätníku je inštalovaná expozícia „Život a dielo 

Petra Bezruču“. Tento pamätník je umiestnený na mieste 

básnikovho rodného domu. Nachádza sa tu aj knižnica, kde sú 

predovšetkým Bezručeho diela a taktiež diela zo Slezska a severnej 

Moravy. 

Súčasťou aktivít tohto pamätníka sú literárne a výtvarné 

výstavy, besedy so spisovateľmi či literárne večery. 


