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Anotace 

 

Má bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem, který je zaměřen na 

zvýšení spokojenosti hostů hotelu U Kociána. Bakalářská práce je rozdělena do šesti částí. 

V první části se věnuji marketingu sluţeb v cestovním ruchu se zaměřením na cenu, 

reklamu, personál a strategii. Následně popisuji marketingový výzkum a jeho metody. 

V další části charakterizuji hotel a jeho prostředí, ve kterém se nachází. Dále je vypracován 

marketingový výzkum pomocí dotazníkového šetření. Získané informace jsou 

vyhodnoceny a v závěru práce jsou předloţeny mé návrhy a doporučení. 

 

Klíčová slova: host, dotazník, marketingový výzkum, spokojenost, potřeba. 

 

Summary 

 

My bachelor thesis deals with marketing research , which is focused on 

improvement in customer satisfaction on hotel Kocian. The bachelor basis is separated into 

six parts. In first part I am taking a care of the marketing of travel services  focusing on 

price, advertisement, personal stuff and strategy. Then I describe the marketing research 

and it´s methodology. In the next part I characterize the hotel and its enviroment in which 

it’s located. Further there is processed the marketing research based on survey interview. 

Gained information are evaluated and the end of thesis are presented my suggestions and 

recommendations. 

 

Key words: guest, survey, marketing research, satisfaction, requirement.  
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1 ÚVOD 

 

Má bakalářská práce je zaměřena na podporu a zvýšení návštěvnosti v horském 

hotelu U Kociána, který se nachází v Beskydech. Toto téma jsem si zvolila díky své práci, 

která je zaměřena na sluţby poskytované zákazníkům, konkrétně na prodej bankovních 

produktů. Díky tomu jsem měla moţnost navštívit řadu školení a porovnat úroveň 

hotelových sluţeb. Tyto své zkušenosti bych chtěla zúročit ve své bakalářské práci a 

prostřednictvím výsledků dotazníkového šetření pomoci zvýšit návštěvnost hotelu U 

Kociána a dále rozšířit a zlepšit jimi poskytované sluţby.  

V dnešní době je, a to nejen v oblasti cestovního ruchu, velmi silná konkurence. Host 

si můţe vybírat ze široké nabídky ubytovacích, stravovacích a dalších sluţeb. Není 

jednoduché proto zvolit strategii, která bude vést k úspěchu v tomto podnikání. 

V hotelnictví by mělo jít jak o uspokojování potřeb samotných hostů, tak o uspokojování 

potřeb zaměstnanců, kteří tyto sluţby poskytují. To vše spočívá ve vytváření příjemného 

pracovního prostředí a také v zajištění dalšího vzdělávání zaměstnanců, které povede 

k rozvoji a zdokonalení jejich znalostí a dovedností.    

Má bakalářská práce je strukturovaná do šesti částí. První kapitola je úvodní. V druhé 

kapitole definuji marketing sluţeb v cestovním ruchu. Nedílnými součástmi je cena, 

reklama, personál a strategie. Věnuji se i definici marketingového výzkumu, kde se 

zaměřuji na jednotlivé metody a jejich vyuţití. Ve třetí kapitole popisuji prostředí Beskyd, 

ve kterých se hotel nachází. Součástí této kapitoly je rovněţ historie beskydské turistiky. 

Dále popisuji hotel jako takový, jeho kapacitu, stravování a další sluţby, dále mapuji 

konkurenci hotelu.  Ve čtvrté kapitole je zpracován marketingový výzkum, kde pomocí 

dotazníkového šetření zkoumám spokojenost či nespokojenost hostů se sluţbami hotelu. 

Výsledky výzkumu jsou vyhodnoceny pomocí grafů. V páté kapitole pak navrhuji 

doporučení, která by měla vést ke zkvalitnění poskytovaných sluţeb a také k podpoře 

návštěvnosti hotelu.  
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Cílem mé bakalářské práce je navrhnout managementu výše zmiňovaného hotelu 

doporučení, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a ke zlepšení stávajících sluţeb hotelu. 

Samozřejmě, ţe důleţité pro jakékoliv změny jsou zejména finance. Pokusím se ale 

zaměřit na moţnosti zlepšení nabídky a inovace sluţeb s minimálním navýšením 

finančních prostředků. Doufám, ţe tyto změny povedou ke spokojenosti návštěvníků a 

zvýšení návštěvnosti horského hotelu. 
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2 MARKETING SLUŢEB V CESTOVNÍM RUCHU 

 

2.1 Sluţby a marketing       

        

Podstatou marketingu sluţeb hotelu je orientace na uspokojování potřeb a poţadavků 

hostů za účelem dosaţení zisku. Musíme nabízet správný produkt na správném místě, ve 

správný čas, správným způsobem a především za takovou cenu, kterou host bude ochoten 

akceptovat.  

Hotelem rozumíme veřejné ubytovací zařízení, poskytující ubytování a sluţby za 

úhradu. Uspokojování potřeb a poţadavků hostů a také i zaměstnanců při dosahování zisků 

je velmi důleţitým cílem kaţdého hotelu. Marketing sluţeb hotelu si musí umět odpovědět 

na tyto otázky: 

 Co chceme na trhu nabízet? 

 Jakým způsobem to budeme nabízet? 

 Pro koho to budeme nabízet? 

 

Obr. č.  1 Marketingový plán 

 

Zdroj: [7] 

 

2.1.1 Marketingová strategie hotelu 

 

Kaţdý hotel existuje na trhu s určitým posláním, které by mělo být jasné od 

okamţiku zahájení jeho činnosti. Definování poslání hotelu je úkolem managementu, který 

by měl identifikovat strategické obchodní jednotky v hotelu (strategic business unit – 

SBU). Poslání hotelu je vyjádřením hlavní orientace pro jeho celou podnikovou kulturu, 

která by měla být definována jasně a stručně.  
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Z pohledu zákazníka je poslání důvodem, proč daný hotel existuje. To, ţe hotel 

poskytuje ubytovací a stravovací sluţby, není definicí poslání. Posláním rozumíme 

například: „Kaţdý host od nás odjíţdí spokojen.“ 

Hotel provozuje různé činnosti, na které můţe aplikovat teorii strategických 

obchodních jednotek. Tyto jednotky představují jedinou činnost, například poskytování 

ubytovacích sluţeb, nebo soubor vzájemně propojených činností, jako jsou ubytovací 

sluţby, stravovací sluţby a doplňkové sluţby. Účelem identifikace těchto jednotek je 

určení specifických strategií a získání informací o portfoliu hotelu. Pomocí specifických 

modelů je moţné zjistit, které aktivity jsou v útlumu a které nabízejí příleţitosti k dalšímu 

rozvoji. Nejznámější model, který lze aplikovat i v hotelové praxi, je model Bostonské 

poradenské skupiny (BCG). Tento model je zaloţen na dvou charakteristikách. Na tempu 

růstu trhu (vertikální osa) a relativním trţním podílu (horizontální osa). Matici rozdělujeme 

do čtyř kvadrantů: 

Otazníky - mají vysoký stupeň růstu na trhu, ale relativně nízký trţní podíl. 

Z hlediska chování na trhu jsou otazníky nevyzpytatelné a vyţadují dostatek financí. 

Mohou se z nich stát hvězdy. 

Hvězdy - mají vysoký stupeň na trhu i relativní trţní podíl. Jsou největším zdrojem 

zisku hotelu, avšak vyţadují vysoké investice. Obvykle se z nich stávají peněţní krávy. 

Peněţní krávy - mají vysoký trţní podíl, ale malý stupeň zisku. V hotelu jsou 

podstatným zdrojem zisku. 

Psi - mají nízký relativní trţní podíl i nízký stupeň  růstu. Obvykle se jedná o ztrátové 

činnosti, které končí svůj ţivotní cyklus. 

Po zhodnocení svého portfolia je důleţité stanovit pro kaţdou strategickou obchodní 

jednotku cíl. V případě, ţe je portfolio nevyváţené, například příliš mnoho otazníků, musí 

se určit,  co se bude dále rozvíjet nebo udrţovat, případně čeho se zbavit.  [7, 8] 
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Obr. č.  2 Matice bostonské poradenské skupiny 

 

Zdroj: [8] 

 

Při zkoumání marketingového výzkumu zvolíme správnou  strategii, kterou 

následně pouţijeme v praxi. Můţeme pouţít níţe uvedené strategie: 

Obranná strategie - hotel změní produktový mix. Hledá nové segmenty na trhu, 

jejichţ potřeby a poţadavky můţe uspokojit. Jedná se především o strategii rozšiřování na 

trhu. 

Útočná strategie - hotel ji vyuţívá v momentě, kdy je na trhu ,,druhý nejlepší“. Za 

účelem vyššího podílu na trhu uspokojuje specifické potřeby hostů, například lyţařská 

škola, fitness centrum, masérské sluţby a jiné. 

Strategie specializace - zaměření na jeden, maximálně dva segmenty, které budou  

nabízet kvalitní produkt, přizpůsobený potřebám vybrané skupině hostů. 

Strategie napodobování konkurence - hotel bude nabízet podobné produkty  

a sluţby jako konkurence. 

Strategie doplňování - doplňky k produktům jiného hotelu na rozšíření 

produktového mixu.  

Strategie „pull“ (tahat) - jedná se o novou nabídku. Hotel prostřednictvím 

komunikačních oznámení  působí na své hosty a vyvolává v nich touhu hotel navštívit. 
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Strategie ,,push“ (tlačit) - vyuţívá podporu prodeje a povědomí o hotelu 

prostřednictvím nějakého zprostředkovatele. [8] 

 

Obr. č.  3 Marketing hotelových sluţeb 

 

Zdroj: [8] 

 

2.1.2 Cena 

 

Nástroj, který je ovlivňován interními i externími faktory. Cena musí být 

dostatečná, aby pokryla fixní náklady i variabilní náklady a především aby dosáhla zisku. 

Hotel musí brát v úvahu podmínky na trhu, kdy cena by měla citlivě reagovat na jednotlivé 

změny, které mohou na trhu nastat.  Následně se cena rozlišuje na: 

Strategickou - v určitém časovém období se cena nemění. Je nastavena mezi vyšší  

a niţší hodnotou, například v katalozích, letácích,atd. Je určena v souladu se strategickým 

rozhodnutím. 
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Taktickou - je moţné ji změnit kaţdou hodinu, den či týden. Cena reaguje na změny 

na trhu bez ohledu na kvalitu produktu. Taktickou cenu hotel obvykle propaguje, jelikoţ se 

vztahuje na tzv. výhodnou koupi. 

Nejdůleţitějším impulsem z  pohledu hosta je cena, kterou je ochoten zaplatit za 

určitou sluţbu či produkt. Pro hosta neexistuje vysoká nebo nízká cena. Je to cena, kterou 

je ochoten zaplatit za poskytované sluţby.  

Cena je signálem kvality. Čím vyšší cena, tím vyšší kvalitu host očekává. Tvorba 

ceny produktu je podmíněna cílem, kterého chce hotel dosáhnout. V případě, ţe cílem 

hotelu je dosáhnout maximalizace zisku, pouţije nejvyšší ceny, jaké je cílový segment 

ochoten zaplatit. V případě, kdy cílová skupina není ochotna platit vysoké ceny, pouţije 

ceny niţší, coţ umoţní zlikvidovat potencionální konkurenci a zvýšit podíl na trhu.  

Cenová strategie - hotel vyuţívá jednotlivé fáze ţivotního cyklu produktu na trhu. 

Při  vstupu na trh cestovního ruchu  můţe hotel vyuţít:  

a) smetanové ceny - které jsou třikrát aţ čtyřikrát vyšší, neţ ceny ostatních produktů 

na trhu,  

b) rychlý průnik na trhu - hotel nabízí cenu niţší , neţ porovnatelné produkty, 

c) balíček sluţeb – výhodnější cena sluţeb (například welness, fitness centrum), 

d) diskriminační oceňování – cenové zvýhodnění dětí, seniorů, studentů, 

e) psychologické ceny – ceny končící číslicí 9, například 9 999,- Kč. 

 

2.1.3 Reklama 

 

Hotel můţe pouţít pro svou reklamu noviny, časopisy, televizi, rádio, direct mail, 

billboardy, mapy pro hosty, ubrousky, internet a další. Je důleţité, aby reklama byla 

efektivní a udrţela pozornost hosta a především, aby v něm vyvolala příjemný pocit. 

Úkolem reklamy je popsat hotel způsobem, který osloví cílovou skupinu, na kterou se chce 

zaměřit.   
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Noviny - komunikační oznámení v novinách pokryje lokální trh za relativně nízkou 

cenu oproti jiným mediím. Tato forma reklamy se dostane rychle k cílové skupině. 

Nevýhodou je nízká kvalita tisku a krátká ţivotnost.  

Časopisy - výhodou je vysoká grafická kvalita, delší ţivotnost  a prestiţ. Nevýhodou 

je delší výrobní lhůta a periodicita. 

Televize - osloví hosty obvykle v pohodlí jejich domova, kterou mohou sledovat 

v uvolněném prostředí. Nevýhodou je však finanční stránka, která je oproti jiným mediím 

vcelku náročná.  

Rozhlas - oproti televizi je to levnější forma reklamy. Nevýhodou je nabídka pouze 

zvukového oznámení. 

Vnější reklama - zde řadíme billboardy, značky na cestách, malované tabule, 

elektrické světelné značky a jiné. Osloví velký počet lidí, náklady na pořízení jsou 

relativně nízké. Nevýhodou je, ţe oznámení musí být velmi stručné a výstiţné v rámci 

bezpečnosti silničního provozu.  

Internet - v dnešní době jedna z nejlepších a nejběţnějších forem reklamy. Výhodou 

je rychlá dostupnost a flexibilita. Zájemce si vyhledá vše co potřebuje.  Nevýhodou je 

moţnost srovnání s konkurencí a vyhledávání jiných moţností. 

 

2.1.4 Direct mail 

 

Jedná se o propagační záleţitost, která je zaslána poštou nebo e-mailem 

prostřednictvím distribuční sítě přímo konkrétní osobě. Za direct mail můţeme povaţovat 

dopis, pohlednici, ceník, katalog, broţuru, suvenýr, dotazník a další. Obvykle se vyuţívá 

na propagaci nových sluţeb, podporu prodeje, zlepšení vztahů s hosty atd. Důleţité je,   

aby veškeré informace byly v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tento způsob 

oznámení pouţijeme například jako poděkování hostům, kteří náš hotel navštívili nebo 

hostům, kteří nás navštěvují častěji. Touto formou jim můţeme také zaslat novou nabídku 

na další sezónu, případně program společenských událostí.  [4, 8] 
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2.1.5 Zaměstnanci 

 

Zaměstnanci jsou všichni, kteří poskytují sluţby, plní představy a potřeby hostů. 

Manaţer hotelu však nikdy nesmí zapomínat na potřeby svých pracovníků. Pro vedoucího 

hotelu je personál „pravou rukou“. Zaměstnance musíme motivovat, vytvářet pro  

ně příjemné pracovní prostředí  a hlavně  jim umoţnit rozvíjení jejich znalostí  

a dovedností.  

Psycholog Abraham Harold Maslow utřídil lidské potřeby do pěti základních bodů. 

A. H. Maslow tyto potřeby seřadil do hierarchického systému, který nazýváme Maslowova 

pyramida a nebo Maslowova hierarchie potřeb. 

 

Obr. č.  4 Maslowova pyramida potřeb 

 

Zdroj: [5] 

 

Motivy se u různých lidí liší. Příplatek či bonus mají samozřejmě značný význam pro 

motivaci, ale není to jediná moţnost jak pracovníky motivovat. Kaţdý jedinec má jiné 

priority. Motivy mohou  být různé, například: 

Peníze - lidé motivováni penězi jsou pro manaţera přínosem, pokud má společnost 

finance určené k odměnám. Firma je schopna z lidí dostat maximální pracovní nasazení. 

Osobní postavení - potřeba rozhodovat, mít nad věcmi kontrolu, řídit a vést lidi.  Pro 

některé typy lidí je důleţitější kariérní růst a jejich vyšší postavení. 

Pracovní výsledky - výkon a výsledky jsou důleţitým úkolem kaţdé společnosti. 

Lidé, kteří se snaţí vyniknout díky svým dobrým výsledkům, jsou pro firmu motorem  

a energií. Jsou soutěţiví a udělají maximum, aby byli nejlepší. 
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Přátelství - mnoho lidí si zakládá na dobré atmosféře na pracovišti. Nezáleţí jim 

tolik na výsledcích nebo penězích, jako na dobrém kolektivu.    

Jistota - lidé zaměřeni na jistotu se řídí předpisy a dodrţováním pravidel na 

pracovišti. Jsou nekonfliktní a pracovití. Chtějí mít jistotu své pozice, spokojí se s málem.   

Odbornost - tito lidé preferují svůj osobní profesionální rozvoj. Tento pracovník se 

snaţí maximálně vyniknout ve svém oboru. 

Samostatnost - lidé, kteří těţce snášejí nadřízené, pracují rádi samostatně bez 

pomoci ostatních.  

Tvořivost - lidé, kteří upřednostňují kreativní práci. [4, 5] 

 

2.2 Marketingový výzkum 

 

Jako pomocnou techniku pro dosaţení cíle bakalářské práce, jsem zvolila 

marketingový výzkum, konkrétně tedy marketingový dotazník. Jehoţ podstatou je 

shromaţdování informací, analýza a vyhodnocení informací, které povedou k řešení dané 

marketingové situace. Na samotnou realizaci dotazníku je zaměřena kapitola číslo 4. 

Kompletní proces marketingového výzkumu se skládá z pěti fází a je znázorněn na 

obrázku číslo 5. 

 

Obr. č.  5 Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: [6] 
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2.2.1 Definování problémů   

 

Formulace marketingového problému je jednou z nejdůleţitějších částí výzkumu. 

Vymezuje oblast, na kterou se zaměří další kroky výzkumu. Špatně definovaný problém 

znamená neefektivní vynaloţení peněz a času. Na základě vymezeného problému jsou pak 

stanoveny cíle výzkumu: „dobře definovaný problém, je na půl vyřešený problém“. 

 

2.2.2 Sestavení plánu výzkumu 

 

Plán marketingového výzkumu je dalším krokem hned po definování problému  

a cílů výzkumu. Na základě plánu přesněji specifikujeme potřebné informace, metody  

a  rozpočet  na daný výzkum.   

 

2.2.3 Shromaţďování informací 

 

V procesu marketingového výzkumu shromáţděné  informace můţeme třídit do 

různých kriterií. Základními jsou: 

Primární informace - nově shromáţděná data pro konkrétní výzkum jsou nejvíce 

nákladné, ale výhodou je jejich aktuálnost. 

Sekundární informace - data shromáţděná pro jiný účel mohou být pro výzkum 

dobře vyuţitelná. Tyto informace můţeme čerpat například z interních zdrojů firmy. [6, 

11] 

 

2.2.4 Metody a techniky sběru dat 

 

Výběr metody, či techniky, kterou v marketingovém průzkumu pouţijeme, závisí na 

stanovém cíli. Pro jejich správný výběr je důleţitá jejich znalost. Získávání sekundárních 

dat označujeme jako „průzkum od stolu“. Finančně není náročný, ale pozornost musíme 

věnovat aktuálnosti a správnosti informací.  
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V případě primárních informací provádíme „průzkum v terénu“. Finančně i časově je 

náročnější. Informace, které získáme, jsou ale aktuální, přesné  a mohou vést k úspěšnému 

řešení daného problému.  

Výzkum v terénu se dělí  na:  

Kvalitativní výzkum - je zaměřen jak na jedince tak i skupiny. Jeho cílem je zjistit 

konkrétní vlivy působící na jedince. Zaměřuje se na postoje  spotřebitelů k určitému druhu 

zboţí, ceně výrobku, propagace, atd. Tento výzkum vyuţívá poznatky ze sociologie  

a psychologie.  

Metody kvalitativního výzkumu: 

 Individuální rozhovory 

 Skupinové rozhovory 

 Projekční techniky 

 

Kvantitativní výzkum - zkoumá větší okruh informací a zaměřuje se na číselné 

údaje. Zaměřuje se na vzájemné souvislosti mezi jevy. Vyuţívá k vyhodnocení statistické 

metody.  

Metody kvantitativního výzkumu: 

 Pozorování 

 Dotazování 

 Experiment  

 

Techniky sběru dat se dělí na: 

 Osobní 

 Telefonické  

 Písemné 
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Metoda, která je v marketingovém výzkumu vyuţívána nejčastěji, je metoda 

dotazování, jejíţ cílem je zobrazení rozdílů v mínění respondentů, v tomto případě hostů. 

Samotné dotazování můţeme definovat jako sběr prvotních informací zaloţených  na 

přímém kontaktu  (rozhovor)  nebo kontaktu zprostředkovaném (dotazník).  [3, 10, 12] 

 

Tab. č.  1 Jednotlivé fáze dotazování 

 

 Zdroj: [12] 

 

2.2.5 Zpracování – analýza 

 

Po shromáţdění vyplněných dotazníků dochází k samotnému zpracování dat. 

Způsob zpracování bývá stanoven jiţ před začátek výzkumu, neţ začnou být data 

shromaţďována. Zpracovávání se týká především primárních údajů, které je nutné: 

Upravit - informace musíme prověřit z hlediska relevantnosti, přesnosti a úplnosti, 

případně je doplníme nebo vyloučíme. Nikdy však údaje nedoplňujeme na základě vlastní 

úvahy. 

Klasifikovat -  pro snadnou manipulaci se údaje rozdělují do tříd a kategorií.  
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Kódovat - převést slovní odpovědi do numerických hodnot pro zpracování do 

výpočetní techniky. 

Technicky zpracovat - sestavit tabulky, grafy, jimiţ jsou vyjádřeny výsledky 

výzkumu. Úkolem technického zpracování je podat názorný, uspořádaný a srozumitelný 

obraz o zkoumaných jevech. 

 

2.2.6 Prezentace výsledků 

 

Závěr marketingového výzkumu tvoří stručné a jasné vyjádření. Výsledky výzkumu 

je moţné prezentovat písemnou nebo ústní formou. Obsah závěrečné práce závisí 

především na pokynech zadavatele. Závěr můţe také obsahovat přehled doporučení  

a návrhů. [12 ] 
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3 CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ A HOTELU 

 

Beskydy patří k jednomu z nejkrásnějších koutů  naší země. Jsou ekologicky čistou 

oblastí České republiky. Při prvním pohledu nás upoutá tmavá zeleň beskydských lesů, 

které pokrývají kopce. To nejcennější  z přírodního a kulturního dědictví Beskyd je 

chráněno v rámci chráněné krajinné oblasti Beskydy.  

Beskydy jsou velmi rozmanité z geologického a geomorfologického hlediska. Celé 

území této chráněné krajinné oblasti je součástí flyšového pásma, coţ je mnohonásobné 

střídání jílovců, prachovců, pískovců a slepenců, coţ jsou horniny typické právě pro 

Beskydy.  Z hlediska geologie je významný výskyt fosílií plţů, mlţů, jeţovek a bioglyfu. 

Jsou to zkamenělé pozůstatky ţivota ţivočichů, například stopy po lezení a zbytky chodeb. 

Vlivem geomorfologických procesů, především činnosti vody a svahových procesů, které 

zde intenzivně probíhají, jsou Beskydy páté nejvyšší horstvo a pohoří s nejprudšími svahy 

v České republice. Nejvyšší horou je Lysá hora, která měří 1323 m. n. m. Další zajímavostí 

je beskydský pseudokras. Patří v kategorii pískovců k největším na světě a nabízí 28 

pseudokrasových jeskyní, k jejichţ vzniku přispívá velký sklon svahů a podemílání úpatí 

činností vodních toků. 

Počasí Beskyd je charakteristické mírnou zimou, chladnějším létem, velkou 

oblačností a velkým mnoţstvím sráţek. Podle klimatického členění České republiky patří 

Beskydy do kategorie oblastí chladných. [1, 2] 

 

3.1 Historie beskydské turistiky 

 

Za jeden z hlavních symbolů Moravskoslezských Beskyd je povaţována Lysá hora.  

Je spjata s výstupy na vrchol nebo-li tzv. „výplazy“ básníka Petra Bezruče,  který prošel 

celé těšínské Slezsko sám, ale také i ve společnosti svých blízkých přátel. Na Lysou horu 

vede asi deset výstupů.  Petr Bezruč prošel téměř všemi.  

Nejstarší doklad o individuální turistice pochází patrně z roku 1641. První turisté 

namísto batohu putovali s uzlíčkem v ruce a s perníkovým růţencem nebo s preclíky na 

vrbovém proutku. [9] 
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3.2 Prostředí hotelu 

 

Hotel U Kociána se nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy v podhorské oblasti 

Pusteven. Hotel je díky své vynikající  poloze velmi dobře dostupný a vhodný jak pro 

prázdninové, sezónní, lyţařské či jen víkendové pobyty. V rámci své dostupnosti hotel 

nabízí svým návštěvníkům širokou škálu moţností, jak naloţit s volným časem v rámci 

sportu, kultury či relaxace. 

Lanová dráha na Pustevny se nachází 1 km od hotelu. Dominují zde dřevěné stavby  

v lidovém slohu. Jejich architektem byl Dušan Jurkovič. V zimě jsou Pustevny 

vyhledávaným lyţařským střediskem s 11 lyţařskými vleky a 9 sjezdovkami. Také je to 

„poutní místo“ pro shlédnutí soch ze sněhu nebo ledu.  

V okruhu 8 km od hotelu si hosté mohou vybrat jak budou trávit svůj čas.  Fanoušci 

adrenalinových sportů si mohou vyzkoušet paragliding , nebo projíţďku na motokárách. 

Pro osvěţení v letních měsících je k dispozici nedaleký aquapark. V případě špatného 

počasí je zde i krytý bazén. Pro milovníky sportu je na výběr například squash centrum, 

tenisové kurty a golfová hřiště v obci Čeladná. V jízdárně si hosté mohou  uţít krásný 

výhled na krajinu  z koňského sedla.  

Ve vzdálenosti 15 km od hotelu je moţné navštívit zajímavosti, jako je například 

Valašské muzeum v přírodě. Návštěvníkům nabízí  pohled nejen do minulosti, ale i tradic  

a lidového umění. Je to Národní kulturní památka, která je nejstarším a největším muzeem 

v přírodě ve střední Evropě. Rozděluje se na tři samostatné areály: Dřevěné městečko, 

Valašská dědina, Mlýnská dolina. Dále můţeme navštívit hrad Hukvaldy s překrásnou 

oborou, kde je umístěna i socha lišky  Bystroušky. Můţeme zde navštívit i památník  

a pamětní síň hudebního skladatele Leoše Janáčka. Obdivovatelé techniky si přijdou na své 

v technickém muzeu Tatra v  Kopřivnici, které nabízí aţ 60 osobních a nákladních 

automobilů ze všech etap výroby. Krásný výhled na celé Lašské Beskydy nabízí 

Štramberská trúba, rekonstruovaná stráţní hradní věţ slouţící turistům jako rozhledna. 

V Novém Jičíně je moţno navštívit Ţerotínský zámek, nebo muzeum klouboučnictví. 

Nadšenci adrenalinu mohou navštívit Tarzánii, která je 421 metrů dlouhá, tvořená 

z lanových překáţek, zavěšených na stromech ve výšce 4 – 7 metrů nad zemí. [13] 
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3.2.1 Charakteristika hotelu 

 

Hotel U Kociána nabízí příjemnou atmosféru plné rodinné pohody a domácího 

prostředí. Pro tento hotel je velmi důleţité, aby se hosté cítili dobře a příjemně. Díky své 

poloze nabízí hostům široké vyuţití pro volný čas.  

Při vstupu do hotelu vyřídíte na recepci svou rezervaci. Zároveň získáte informace 

týkající se  pobytu a okolí. Pro návštěvníky jsou k dispozici dvě restaurace: menší 

restaurace s barem, vhodná pro kuřáky a velká restaurace, vhodná pro nekuřáky. 

K dispozici je připraveno soukromé parkoviště a moţnost připojení na internet zdarma. 

 

3.2.2 Kapacita hotelu 

 

V hotelu je moţno vyuţít salonky a denní bar.  Menší salonek nabízí 30 míst a větší 

120  míst. Oba jsou vhodné pro konání akcí jako jsou například rodinné oslavy, firemní 

školení,  plesy, koncerty, silvestrovské párty, apod. K dispozici mají hosté 19 

dvoulůţkových pokojů s moţností přistýlky a v nabídce je i apartmá. Denní bar má  

k dispozici  18 míst. 

 

3.2.3 Stravování 

 

Předností kuchyně je příprava pokrmů racionální výţivy se zaměřením na pokrmy 

z pohanky, která je dodávána z nedalekého mlýna. Hosté mají moţnost navštívit tento 

mlýn a podívat se z blízka jak se tato surovina zpracovává. Pokrmy z pohanky jsou velmi 

zdravé. Obsahují prospěšné látky pro lidský organismus a jsou ideálním pokrmem pro 

hosty s bezlepkovou dietou.  

Na své si samozřejmě přijdou i milovníci české kuchyně, která je základem jídelního 

lístku. Kaţdý den jsou připravena hotová jídla  z české a také slovenské kuchyně, například 

halušky s brynzou, hovězí guláš, svíčková na smetaně a jiné. Veškeré pokrmy jsou 

připravovány z kvalitních surovin bez pouţití polotovarů. K hostům se tak dostává pokrm, 

který je připraven v nejvyšší kvalitě. 
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3.2.4 Sluţby hotelu 

 

Hotel nabízí i řadu moţností pro vyuţití volného času. Splnit přání hosta je pravidlem 

a samozřejmostí. Vedení hotelu je schopné uspokojit a zajistit i některé netradiční 

poţadavky hostů. Bylo to například připravení klasické prasečí zabíjačky. Tato akce 

přilákala řadu dalších návštěvníků. Přestoţe tento druh akce nespadá do rutinního chodu 

hotelu, byli hosté velmi spokojeni. Co se dalších informací týče, jsou na recepci k dispozici 

letáky, broţury, mapy, případně informace poskytne hotelový personál. [13] 

 

3.3 Konkurence hotelu 

 

Udrţení konkurenční výhody je v hotelových sluţbách velmi těţké. Nápady jak 

uspokojit hosta je jednoduché napodobovat. Hotelové podnikání je náročné jak na finanční  

tak i lidský kapitál. Personál hotelu musí mít patřičnou odbornou znalost, ale také asertivní 

přístup. [4] 

Oblast Trojanovice nabízí krásné okolí a host si má opravdu z čeho vybírat. Na výběr 

má z moţností hotelů, penzionů, apartmánů, horských chat a jiných. V této podkapitole se 

budu věnovat hotelům a penzionům, které jsou pro hotel U Kociána konkurencí jak v ceně, 

tak  v  poskytovaných sluţbách. Nejznámější hotely v tomto okolí jsou Prosper, Raztoka  

a Troyer. Tyto hotely jsou označeny 3 aţ 4 hvězdičkami. Nabízejí k pobytu oproti hotelu  

U Kociána welness sluţby a vyšší kvalitu vybavení pokojů. Ceny ubytování jsou podstatně 

vyšší neţ v hotelu U Kociána a tak bych raději věnovala pozornost hotelům a penzionům, 

které jsou ve stejné cenové kategorii.  

Jako silnou konkurenci vnímám hotel U Lip Trojanovice s označením 3 hvězdiček. 

Cena ubytování je velice příznivá, host má moţnost vybrat si ubytování bez snídaně  

440,- Kč a se snídaní 530,- Kč. V nabídce jsou pokoje Economy, Standard a Business. 

Tento hotel nabízí welness sluţby v podobě infra sauny, masáţí, posilovny a masáţního 

křesla. Ve srovnání s hotelem U Kociána má tento hotel lepší cenu, nabízí více moţností 

v relaxaci a nabídce pokojů, které jsou lépe vybaveny. [14] 
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Hotel Beskyd označený 2 hvězdičkami, vnímám jako konkurenci v cenové nabídce 

za ubytování. Host má moţnost se ubytovat ve dvoulůţkovém pokoji za 740,- Kč včetně 

polopenze. K dispozici je menší salónek s kapacitou 40 míst a velký salón s kapacitou  

aţ 300 míst. [15] 

Dalším hotelem, který je konkurence schopný je hotel Banka, který nabízí ubytování 

od 200,- Kč a stravování je taktéţ cenově výhodné. Hotel má společenskou místnost, 

sportovní vybavení pro stolní tenis, kuţelky a tenisové hřiště. [16] 

Apartmán Šárka nabízí ubytování jiţ od 250,- Kč za noc ve velmi dobře vybavených 

pokojích s kuchyní, sociálním zařízením včetně LCD televize a připojením na internet. Pro 

relaxaci apartmán nabízí saunu, nebo společenskou místnost vybavenou stolním fotbalem, 

šipkami a kulečníkem. [17] 
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4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

V této kapitole je pomocí dotazníkového výzkumu analyzována dosavadní 

spokojenost hostů, z jejíchţ hodnocení budu vycházet při stanovení zlepšujících opatření 

týkajících se provozování hotelu či spokojenosti hostů jako takových. 

 

4.1 Realizace výzkumu 

 

Jak bylo jiţ zmíněno, cílem mého výzkumu je zjištění spokojenosti hostů, jejich 

připomínek, návrhů ke zlepšení, uplatnění novinek, vyuţití nejen samotného hotelu, ale  

i okolí. 

Ve své práci jsem vyuţila sekundární data, získaná prostřednictvím internetových 

stránek, webových stránek hotelu, odborné literatury a primární data, která budou získána 

prostřednictvím dotazníků a budou vyuţita jako podklad pro další analýzy. Vyuţila jsem  

metodu písemného dotazování. Dotazník byl vypracován hosty a návštěvníky hotelu. Tuto 

metodu jsem zvolila díky plánované vysoké návratnosti vyplněných dotazníků.  

Nástrojem sběru informací je dotazník, který je tvořen 17 otázkami. V úvodu je 

popsáno na co je marketingový dotazník zaměřen a jak jej mají respondenti vyplnit. 

V kaţdé otázce je moţno zaškrtnout pouze jednu odpověď. První 3 otázky jsou 

identifikačního charakteru, další jsou uzavřeného typu. Pouze dvě otázky dávají 

respondentovi moţnost vyjádřit svůj názor. 

V období od 01. února 2011 do 03. února 2011 proběhla pilotáţ dotazníků na skupině 

10 respondentů, abych vyzkoušela, zda je dotazník srozumitelný, jednoduchý a časově 

nenáročný. 
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Tab. č.  2 Časový harmonogram 

Časové rozvrţení v roce 2010/2011 

Činnosti Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Definice problémů a cílu výzkumu X         

Plán výzkumu   X       

Tvorba dotazníku     X     

Pilotáţ     X     

Sběr údajů       X   

Zpracování údajů       X   

Analýza údajů         X 

Zdroj: vlastní 

 

4.1.1 Sběr údajů 

 

Písemné dotazování proběhlo v únoru 2011 v Trojanovicích, kde se hotel U Kociána 

nachází. Dotazování bylo určeno pro respondenty ve věku od 8 let a plánovaný počet 

vyplněných dotazníků byl minimálně 80. I díky vstřícnosti vedoucí hotelu nebyl 

s vyplňováním dotazníků ze strany hostů ţádný problém. Díky déle trvajícímu špatnému 

počasí byla však v měsíci únoru menší návštěvnost neţ bývá obvykle. Proto bylo nakonec 

vyplněno 86 dotazníků, z  toho 4 dotazníky byly vyplněny špatně a to ve smyslu 

nevyhodnocení všech otázek. V důsledku toho jsem se rozhodla tyto dotazníky do 

celkového součtu nezahrnout. Dotazníků, které jsem mohla pouţit ke své analýze, bylo 

tedy 82.   

 

4.1.2 Způsoby vyhodnocení údajů a jejich analýza 

 

Údaje, které jsem získala prostřednictvím vyplněných dotazníků, jsem vyhodnotila  

a zpracovala v softwaru Microsoft Excel 2003, kde došlo k jejich analýze a vyhodnocení. 

Tyto údaje jsem následně převedla do grafů, které jsem zpracovala pomocí  

matematicko -  statických funkcí. K celkovému výsledku jsem připojila i svůj slovní 

komentář. Mé podněty pro zlepšení jsou uvedeny v kapitole Návrhy a doporučení. 
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4.2 Výsledky výzkumu 

 

Výsledky výzkumu jsou řazeny podle otázek z dotazníku. Otázky, které povaţuji za 

stěţejní, jsem znázornila pomocí grafů. Zbývající otázky, které nejsou zpracovány 

v grafech, jsem slovně okomentovala.  

Dotazování se zúčastnilo celkem 82 respondentů, z toho 57 % muţů a 43% ţen. 

Věková  kategorie dotazovaných byla  převáţně 30 – 40 let, s nejvyšším dosaţeným 

středoškolským vzděláním. 

 

Graf. č. 1 Četnost návštěv 
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 Zdroj: vlastní 

 

Dle uvedeného grafu je zřejmé, ţe téměř polovina dotazovaných byla v hotelu 

poprvé. Přesto povaţuji za dobrý signál, ţe mezi dotazovanými byli i hosté, kteří hotel  

U Kociána navštěvují pravidelně. 
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Odkud jste se o hotelu dozvěděl/a?    

Nejčastější odpověď 68 % zněla: přátelé. Pro hotel je to velmi dobrá zpráva, jelikoţ 

je to výborná forma reklamy, která hotel nic nestojí. Na internetu tuto otázku zodpovědělo 

28% respondentů. Moţnost reklamy nezískala ţádné procento. Hotel U Kociána nevyuţívá 

ţádné letáky ani reklamu v tisku. Odpovědi zahrnující jiné moţnosti získaly  4%. 

 

Jak jste byl/a  spokojen/a  se službami na recepci? 

Se sluţbami na recepci bylo spokojeno 52% hostů. Zbytek respondentů hodnotilo 

známkou 3, 4 a 5. Na recepci poskytuje informace převáţně paní vedoucí, proto 52% 

spokojenost hostů přisuzuji právě jí. V případě nepřítomnosti paní vedoucí je k dispozici 

na recepci personál, z toho bych odvodila zbývající hodnocení hostů. 

 

Jak jste byl/a spokojen/a se snídaní? 

Otázka byla strukturovaná tak, aby hosté hodnotili chuť, kvalitu a sortiment 

známkováním jako ve škole. Nejhůře z  těchto otázek dopadla kategorie sortiment, kde 

z celkového počtu bylo více neţ 60% dotazovaných průměrně spokojeno. S kvalitou 

snídaně byli hosté spokojeni. Převáţně hodnotili známkou 1 a 2. Nejlépe hosté hodnotili 

chuť snídaně a to známkou 1 v 68%??  

 

Jak hodnotíte celkové stravování? 

Tato otázka dopadla velmi dobře. Hosté byli maximálně spokojení jak s chutí, 

kvalitou tak i sortimentem. Největší zastoupení odpovědí bylo hodnoceno známkou 1 a 2,  

a to v 70%.  Velkou  zásluhu na tom má nejen kuchař hotelu U Kociána, ale i příprava jídel 

z čerstvých surovin bez pouţití polotovarů.  
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Graf. č. 2 Spokojenost s cenou za poskytované sluţby 
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 Zdroj: vlastní 

 

Z této otázky vyplývá, ţe 41 % dotazovaných odpověděla, ţe cena je neuspokojivá. 

V okolí hotelu je opravdu silná konkurence. Hosté mají na výběr z velké škály moţností 

nejen ubytování ale i sluţeb. 

 

Graf. č. 3 Ochota přizpůsobit se poţadavkům hostů 
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 Zdroj: vlastní 
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Jak vyplývá z grafu, hosté byli převáţně spokojeni s ochotou přizpůsobit se jejich 

poţadavkům. Vedoucí hotelu se snaţí vţdy pozitivně reagovat na přání hostů a splnit tak  

i netradiční poţadavky. 

 

Graf. č. 4 Hodnocení čistoty hotelu 
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 Zdroj: vlastní 

 

Z těchto moţností odpovědí měli respondenti opět hodnotit formou známkování jako 

ve škole. Z grafu vidíme, ţe většina hostů byla s čistotou spokojena. Nejméně zastoupené 

byly známky 4 a 5, coţ je pro hotel velmi dobrá zpětná vazba. 
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Graf. č. 5 Hodnocení personálu hotelu 
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V této otázce můţeme vidět zastoupení především ve známce 3. Méně zastoupeny 

jsou známky 1 a 2. V hotelu pracují v obsluze pouze dva stálí pracovníci, zbytek obsluhy 

činí brigádnici, kteří se mění a jsou v hotelu k dispozici jen pro větší akce.  

 

Dostupnost informací tykajících se památek, výletů, krajiny byly dostatečné? 

V této otázce měli hosté na výběr s moţností určitě ano, spíše ano, určitě ne, spíše ne. 

Odpovědí spíše ano hodnotilo 38% respondentů. Výsledek přikládám paní vedoucí hotelu, 

která se zapojuje do plánování pěších tras, cyklistických tras a zná skvěle okolí.  

 

Jak hodnotíte společenské vyžití v hotelu? 

V 37% byli respondenti průměrně spokojeni.  Z výsledku vyplývá menší zastoupení  

u známek 1 a 2. Průměrné hodnocení výsledků přisuzuji tomu, ţe v hotelu chybí jakákoli 

společenská místnost. 
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Graf. č. 6 Celkové hodnocení hotelu 
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V rámci celkového hodnocení byl hotel hodnocen nejvíce známkou 1, 2 a 3. Pro hotel 

to není špatné hodnocení v rámci toho, jaké sluţby poskytuje. Je však důleţité věnovat 

pozornost i zbylým 13%, které obsadily známky 4 a 5.  

 

Graf. č. 7 Hodnocení okolí hotelu, sportovní, kulturní a společenské vyţití 
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V této otázce byla nejvíce zastoupena známka číslo 1. Hotel je umístěn ve skvělé 

lokalitě a je velmi dobře dostupný jak pro hosty, kteří přijedou automobilem,  tak i pro 

hosty, kteří přijedou hromadnou dopravou. Hotel se nachází hned naproti autobusové 

zastávky.  

 

Co byste změnil/a, případně uvítal/a v našem hotelu? 

V poslední otázce číslo 17 měli respondenti moţnost vyjádřit svůj vlastní názor. Bylo 

pro mě důleţité znát co by hosté chtěli v hotelu změnit, případně co by uvítali. 

Společenskou místnost, která by měla i další vybavení, například šipky, biliár, kulečník,  

navrhovalo 44%  respondentů. Welness sluţby by v hotelu uvítalo 31% hostů.  Často  byla 

zmíněná také sauna, popřípadě nějaká relaxační místnost, či odpočívárna. Slevový systém 

na základě častých návštěv postrádalo 12% hostů. Pouze  9% hostů uvedlo, ţe postrádají 

větší sortiment výběru při snídaních. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení stávající situace vybraného hotelu včetně 

doporučení pro zefektivnění jeho provozování a především ke zvýšení spokojenosti hostů, 

kteří tento hotel navštěvují. Svá doporučení uvádím v jednotlivých podkapitolách.  

 

5.1 Doporučení k ceně 

 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe hosté nebyli příliš spokojeni s cenou za ubytování 

a další sluţby. Hotel U Kociána by měl více sledovat konkurenční hotely, penziony  

a apartmány v rámci ceny i poskytovaných sluţeb. Hosta je těţké získat, ale velmi 

jednoduché ztratit. Doporučila bych, aby si v hotelu vedli databázi hostů, kteří uţ hotel 

navštívili. Těmto hostům by měli  nabízet lukrativnější cenu, popřípadě cenu s bonusem. 

Další moţností je mít k dispozici poukazy, které by si hosté mohli zakoupit i jako dárek 

pro někoho ze svých blízkých. Tyto poukazy by mohly mít rovněţ cenové zvýhodnění. 

 

5.2 Doporučení ohledně sluţeb 

 

Hotel U Kociána je starší budova. Současná paní vedoucí má tento hotel  v pronájmu. 

Z tohoto důvodu je vlastně nemoţné provádět větší stavební úpravy, které by hotel 

potřeboval. Hotel má řadu velkých prostor, které lze vyuţít na různé typy akcí. Z výzkumu 

vyplývá, ţe hosté postrádají lepší společenské vyţití.  

Navrhovala bych, aby v jedné z místností byl instalován například biliár, šipky, stolní 

fotbal. Hotel kromě ubytování nenabízí další moţnost pro relaxaci či aktivní odpočinek. 

Ostatní konkurenční hotely nabízejí kromě ubytovacích a stravovacích sluţeb například  

i welness sluţby. V tak velkém hotelu bych s ohledem na konkurenci povaţovala zřízení 

sauny nebo relaxační místnosti za důleţité, ne-li nezbytné. Volných prostor lze  vyuţít  

i pro masérské a kosmetické sluţby. 
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Hotel se nachází v oblasti bohaté na folklór a lidové tradice, kde řada řemeslníků 

stále udrţuje svá stará řemesla. Hotel by také mohl pořádat ukázky starých řemesel spojené 

s moţností nákupu rukodělných výrobků. Vhodná je např. ukázková výroba keramiky, kdy 

se hosté sami mohou částečně nebo zcela podílet na výrobě hrnků, talířů, misek.  

Navrhuji vyuţívat také českých svátků, jako jsou Velikonoce, masopust, pálení 

čarodějnic, Vánoce, jejichţ oslavy lze spojit s řadou zajímavých akcí. Hotel by mohl 

nabízet i své upomínkové předměty, které si hosté mohou zakoupit na památku. Opět bych 

vycházela z české lidové tvorby. V rámci celkového hotelu bych navrhovala sjednotit styl, 

jelikoţ působí příliš rozmanitě. Zároveň bych doporučila vymalovat hotel, a to včetně 

pokojů. Působí to svěţím a čistým dojmem.  

Pro sportovní vyţití bych paní vedoucí doporučila nakoupit hole pro pěší turistiku  

a horská kola, která by si hosté hotelu mohli vypůjčit a strávit tak příjemný den v krásném 

okolí. Beskydy nabízejí mnoho pěších i cyklistických tras. Touto cestou by hotel mohl 

oslovit nové hosty, kteří aktivně sportují. 

Do hotelu jezdí rovněţ mnoho rodin s dětmi, proto je důleţité myslet i na zábavu 

nejmenších. V prostorách hotelu bych navrhovala zřízení dětského koutku. Venku pak 

houpačky a pískoviště.  

 

5.3 Doporučení k reklamě 

 

Reklama je pro hotel velmi důleţitá a jejím cílem je zvýšení povědomí u hostů. Hotel 

U Kociána nevěnuje reklamě příliš pozornosti. Doporučuji zde vyuţít veškeré moţnosti 

pro jeho zvýšení návštěvnosti. Internet je nejmodernější moţností jak oslovit širokou 

skupinu lidí. Základem reklamy jsou internetové stránky. Dle aktuálních informací vedoucí 

hotelu se pracuje na realizaci nových webových stránek, které budou mnohem 

přehlednější. V nejbliţší době by měly být tyto stránky v  provozu. Jak vyplynulo 

z dotazníku, hosté se o hotelu dozvěděli převáţně od přátel a z internetu. Hotel by měl 

uvaţovat i o reklamě v tisku. 
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Další forma reklamy, kde je moţné informovat o veškerých novinkách a plánovaných 

akcích, je zřízení profilu na webových stránkách www.facebook.com, coţ je největší 

sociální síť na světě. Výhodou facebooku je především to, ţe je zcela zdarma. Vedoucí 

hotelu můţe touto cestou oslovit řadu potencionálních nových hostů. 

Další moderní záleţitostí, která je v poslední době hodně rozšířená, jsou hromadné 

slevy, prostřednictvím kterých lidé nakupují různé sluţby za velmi výhodnou cenu. 

Hromadné slevy jsou zaloţeny na vysoké poptávce a velkém zájmu ze strany kupujících. 

Prodávající umístí na stránkách hromadných slev svou nabídku se slevou, například 40%, 

která bude aktivní v případě, ţe jí zakoupí například minimálně 10 lidí. Hotel si tímto 

můţe udělat opět reklamu a především získá nové hosty, kteří se mohou  po té do hotelu 

opakovaně vracet. 

Další z moţností jak získat nové hosty jsou webové stránky www.holidaycheck.cz , 

které fungují na principu hodnocení hotelu. Na těchto stránkách si turisté vyhledají 

poţadované místo, které chtějí navštívit a zobrazí hotely v daném okolí,  včetně recenzí.  

Hotel U Kociána můţe rovněţ vyuţít reklamní tabule, které mohou oslovit 

projíţdějící řidiče nebo pěší turisty. Při svých častých návštěvách do hotelu U Kociána 

jsem si všimla pouze dvou reklam na stromě, které však byly staré a nečitelné. 

 

5.4 Komunikace a profesionalita 

 

Reklama, osobní prodej, práce s veřejností, tyto sloţky komunikačního 

marketingového mixu hrají v hotelnictví důleţitou roli. V hotelu musí fungovat týmová 

práce a všichni zaměstnanci si musí uvědomit, ţe jejich práce na sebe vzájemně navazují. 

Zaměstnanci musí mít jasnou představu o tom, co je podstatou jejich práce a co se od nich 

očekává.  

Doporučila bych, aby se v hotelu U Kociána konaly pravidelné týmové schůzky. 

Povaţuji to za důleţité především proto, aby paní vedoucí své zaměstnance znala, ale také 

aby měla moţnost si s nimi otevřeně promluvit o věcech souvisejících s hotelem.  

http://www.facebook.com/
http://www.holidaycheck.cz/
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Vedoucí by měla také věnovat pozornost zpětné vazbě ze strany personálu, jelikoţ 

tito lidé poskytují sluţby hostům a jsou s nimi v blízkém kontaktu. Následně mohou pak 

být sami přínosem pro různé návrhy,  postřehy na zlepšení. V hotelových sluţbách je velmi 

důleţitá profesionalita a vstřícnost personálu.  

Host nikdy nesmí pocítit ze strany personálu neochotu. Navrhovala bych personál 

proškolit na prodejní dovednosti, prezentační dovednosti a komunikaci s hosty. Obsluha by 

měla být za kaţdou cenu usměvavá, příjemná a komunikativní. Především je důleţité umět 

hostům nabídnout speciality kuchyně, umět prodat a vyzdvihnout klady hotelu i jeho okolí.  
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6 ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zaměření na podporu a zvýšení návštěvnosti 

horského hotelu U Kociána. V teoretické části mé bakalářské práce jsem se věnovala 

marketingu sluţeb v cestovním ruchu. Dále marketingovému výzkumu a jeho metodám, 

které jsem při realizaci své práce vyuţila. Charakterizovala jsem hotel v rámci 

poskytovaných sluţeb, kapacity a nabídky stravování i včetně jeho konkurence. Součástí 

byl i popis oblasti Beskydy, kde se hotel U Kociána nachází. V praktické části jsem 

se věnovala marketingovému výzkumu. Abych zjistila spokojenost, či nespokojenost 

hostů, vytvořila jsem pro hosty dotazník. K dosaţení stanoveného cíle byla pouţita metoda  

písemného dotazování. Dotazník byl předán hostům hotelu U Kociána  a také lidem, kteří 

tento hotel, případně restauraci navštěvují. Prostřednictvím dotazníku měli hosté 

anonymně vyjádřit svůj vlastní názor.  

Výsledky marketingového výzkumu ukázaly, ţe hosté jsou s hotelem průměrně 

spokojeni. Velmi chváleno bylo stravování. A to zejména z toho důvodu, ţe jídla jsou 

připravována z čerstvých surovin. Další z kategorie otázek, které měly dobré hodnocení, je 

snaha se přizpůsobit potřebám hostů. Jak jsem jiţ dříve uvedla, velký podíl na tom má paní 

vedoucí hotelu, pro kterou je jedna z nejdůleţitějších priorit poskytnout hostům příjemné 

zázemí pro strávení dovolené a splnění poţadavků k jejich naprosté spokojenosti. Hosté 

byli velice spokojeni s okolím hotelu. Hotel je umístěn v dobré lokalitě, která nabízí 

hostům široký výběr moţností pro výlety, ale i aktivní odpočinek.  

Díky dotazníkovému šetření jsem zjistila i rezervy, na kterých by mělo vedení hotelu 

pracovat. Jelikoţ je hotel pouze pronajímán je velmi těţké provádět větší stavební úpravy, 

které by hotel potřeboval. Vidím však zde moţnosti, na kterých lze určitě pracovat. 

Obzvláště mezi ně patří práce s personálem. Obsluhující se musí více zapojovat do 

kontaktu s hosty, umět nabídnout po hlavním jídle například dezert, kávu a snaţit se 

maximálně o spokojenost hostů. Velkou roli hraje i úsměv a celkové prezentování obsluhy.  
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Je zapotřebí si uvědomit, ţe obsluha je hostům nejblíţe a velmi jednoduše můţe 

ovlivnit to, zda hosté hotel ještě navštíví, popřípadě doporučí. Vedoucí hotelu by měla 

zajistit pro personál školení, které povede ke zvýšení jejich profesionality. Větší kontakt 

s personálem a jeho pravidelná kontrola povedou k efektivnější práci. Prostor pro zlepšení 

vidím i ve vytvoření společenské a relaxační místnosti.  

Dále bych navrhovala rozšířit reklamu prostřednictvím velmi vyuţívaných stránek 

www.facebook.com a www.holidaycheck.cz a zaměřit se také na hromadné slevy, díky 

kterým můţe hotel U Kociána získat nové hosty. Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole Návrhy  

a doporučení, zaměřila bych se na realizaci společenských akcí. Jak vyplynulo 

z dotazníkového šetření, hostům hotelu chybělo společenské vyţití. Hotel se nachází 

v oblasti lidové tradice a proto bych je vyuţila pro konání zábavních, společenských  

i dětských akcí. Přiláká to nejen nové hosty, ale potěší to i stávající. 

Veškeré mé podněty, návrhy i doporučení byly předány paní vedoucí hotelu  

U Kociána. Věřím, ţe mé nápady přispějí k podpoře návštěvnosti a získání nových hostů 

hotelu. 

 

 

 

http://www.facebook.com/
http://www.holidaycheck.cz/
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Dotazník 

Zdroj: vlastní 

 



 

 

Příloha č. 1     DOTAZNÍK 

Milí hosté,  

v rámci mé bakalářské práce se na Vás obracím s prosbou o vyplnění marketingového 

dotazníku, který je zaměřen na zvýšení Vaší spokojenosti. Dotazník je zcela anonymní. 

V kaţdé otázce prosím zaškrtněte Vaši odpověď.  

Děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.  

Alţběta Kováčová, studentka 3. ročníku oboru geovědní a montánní turismus, HGF, 

Vysoké školy Báňské-Technické univerzity Ostrava. 

1. Jaké je Vaše pohlaví?  

 muţ  ţena 

2. Kolik je Vám let? 

 8 – 30  30 – 40  40 – 50  50 – 70  70 a více 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

 základní  vyučen/a  středoškolské  vysokoškolské 

4. Kolikrát jste tento hotel navštívil/a? 

 1 x   2x   3x   4 x a více   jsem zde poprvé 

5. Odkud jste se o hotelu dozvěděl/a? 

 internet   doporučení přátel   reklama v tisku 

 jinak_____________________________________________________________ 

6. Jak jste byl/a spokojen/a se sluţbami na recepci? ( 1 = nejlepší a 5 = nejhorší ) 

 1   2   3   4   5 

7. Jak jste byl/a spokojen/a se snídaní: ( 1 = nejlepší a 5 = nejhorší ) 

Chuť:    1   2   3   4   5 

Kvalita:   1   2   3   4   5  

Sortiment:   1   2   3   4   5 



 

 

8. Jak hodnotíte celkové stravování v hotelu: ( 1 = nejlepší a 5 = nejhorší ) 

Chuť:    1   2   3   4   5 

Kvalita:   1   2   3   4   5  

Sortiment:   1   2   3   4   5 

9. Cena za ubytování a poskytnuté sluţby byla? 

 vyhovující   uspokojivá    neuspokojivá 

10. Jsme ochotni se přizpůsobit Vašim představám, splnit Vaše poţadavky? 

 určitě ano   spíše ano   určitě ne   spíše ne 

11. Jak hodnotíte čistotu: ( 1 = nejlepší a 5 = nejhorší ) 

Restaurace:   1   2   3   4   5 

Pokoje:   1   2   3   4   5 

12. Jak hodnotíte personál hotelu: ( 1 = nejlepší a 5 = nejhorší ) 

Profesionalita:   1   2   3   4   5 

Vstřícnost:     1   2   3   4   5 

13. Dostupnost informací tykajících se památek, výletů, krajiny byly dostatečné? 

 určitě ano   spíše ano   určitě ne   spíše ne 

14. Jak hodnotíte zábavu, společenské vyţití hotelu? ( 1 = nejlepší a 5 = nejhorší ) 

 1   2   3   4   5 

15. Celkově hodnotíte hotel? ( 1 = nejlepší a 5 = nejhorší ) 

 1   2   3   4   5 

16. Jak hodnotíte okolí hotelu, sportovní, kulturní, společenské vyţití?  

( 1 = nejlepší a 5 = nejhorší ) 

 1   2   3   4   5 

17. Co byste změnil/a, případně uvítal/a v našem hotelu? 

_________________________________________________________________________ 


