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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace hotelu Avanti 

sídlící ve městě Brně a následným zpracováním návrhů komunikačního mixu. Cílem 

práce je vytvořit návrhy na úpravu / doplnění komunikačního mixu, které povedou ke 

zlepšení stávající situace hotelu.   Práce je rozdělena na tři části – teoretickou, která 

obsahuje vysvětlené pojmy z dané oblasti, praktickou, ve které je zhodnocen současný 

stav společnosti a návrhovou, kde jsou vytvořené návrhy vedoucí ke splnění stanovených 

cílů. 

Abstract 

The thesis deals with an analysis of marketing communication of the Avanti Hotel 

resident in the city of Brno and subsequent processing of communication mix proposals. 

The work aims at designing completion proposals that will help improve the current 

situation of the hotel. The work consists of three parts – theoretical (that includes 

explained terms from the given field), practical (in which the current state of the company 

is assessed) and proposal (with proposals how to meet the set objectives). 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce bude zpracována na téma Návrh úprav a doplnění komunikačního 

mixu konkrétního hotelu, tedy čtyřhvězdičkového hotelu Avanti, který sídlí v brněnské 

části Ponava. Hlavním cílem mojí závěrečné práce bude na základě provedených analýz 

stávající situace navrhnout úpravy, popř. doplnění komunikačního mixu vybraného 

hotelu. V důsledku realizace návrhu by pak mělo dojít k navýšení povědomí o tomto 

hotelu. Toho bude dosaženo pomocí několika analýz. 

Marketing nalezneme všude kolem nás. Společnosti prostřednictvím marketingových 

nástrojů denně komunikují se svým okolím a snaží se jej oslovit. Správně zvolené a 

nastavené marketingové nástroje jsou nezbytné pro celý chod společnosti. Odměnou 

může být spokojenost a loajalita zákazníků. 

V současné době je konkurenční prostředí v oboru hotelnictví velmi silné. Společnosti 

proto svádějí boj o zákazníky, jak o nové, tak i o stávající. Potencionálního zákazníka je 

třeba zaujmout nabídkou služeb. Získat nové zákazníky je mnohdy těžší a dražší než 

udržet si stávající. Důležité je proto myslet i na ně. Tito zákazníci totiž zůstanou 

společnosti věrní jen v případě, že budou s nabízenými službami spokojeni.  

Práci jsem rozdělila do tří částí. V první, teoretické části jsou vysvětleny veškeré pojmy, 

které budou následně navazovat na část praktickou. Analytická část bude zpracována 

pomocí několika analýz, které mi pomohou získat co nejvíce informací k hodnocení 

stávajícího stavu hotelu Avanti. Budu využívat analýzy SLEPT, marketingový a 

komunikační mix, benchmarking a SWOT analýzu. Po zpracování a zhodnocení 

praktické části vytvořím vlastní návrhy komunikačního mixu, které by měly vést ke 

zlepšení stávající situace.   

Současná situace ohledně vyhlášení nouzového stavu z důvodu koronavirové infekce 

bude mít jistě dopad na celou ekonomiku. Proto je potřeba zmínit, že praktická i návrhová 

část je zpracována za situace, kdy se ekonomika v České republice nachází v běžném 

stavu.   
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1  CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato část bude zaměřena na cíl a metodiku práce.  

1.1  Cíl práce 

Hlavním cílem práce je na základě provedených analýz stávající situace navrhnout 

úpravy/doplnění komunikačního mixu konkrétního hotelu. V důsledku realizace návrhu 

by pak mělo dojít k navýšení povědomí o tomto hotelu. 

1.2  Metody a postupy práce 

Práce je rozdělena na tři části – teoretickou, praktickou a návrhovou. V teoretické části 

se zaměřím na pojmy, které se odrážejí v následující praktické části.  

V oblasti analýzy současného stavu hotelu Avanti budu využívat vybrané analýzy, 

kterými jsou:  

• SLEPT analýza, 

• marketingový mix, 

• komunikační mix, 

• benchmarking, 

• SWOT analýza. 

Vnější prostředí hotelu Avanti analyzuji pomocí SLEPT analýzy, kterou rozdělím na 

několik faktorů – sociální, legislativní, politické a technologické. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o služby, provedu marketingový mix pomocí rozšířených nástrojů 8P, do kterých 

zařadím produkt, cenu, distribuci, propagaci, lidé, balíčky služeb, tvorbu programů a 

partnerství. Následně provedu analýzu komunikačního mixu, ve kterém popíšu současnou 

reklamu, podporu prodeje, vztah s veřejností, osobní prodej a přímý prodej hotelu Avanti. 

Rozbor současného marketingového a komunikačního mixu budu provádět na základě 

pozorování a dotazování. Dále zmapuji konkurenční hotely pomocí metody 

benchmarking. Závěrem využiji souhrn analýz pomocí SWOT analýzu. Tuto část provedu 

pomocí stanovením silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí. 

Na základě výsledků z těchto analýz provedu ve třetí části práce návrhy na doplnění / 

úpravu komunikačního mixu hotelu Avanti.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část se bude zabývat objasněním pojmů, které jsou dále využívány v praktické 

části.  

2.1  Definice marketingu  

Definicí marketingu existuje velké množství. Řada lidí předpokládá, že je pojem 

marketing pouze věda o prodejních technikách či o reklamě. Důležité je však marketing 

chápat hlavně jako uspokojování potřeb zákazníka. Philip Kotler je považován za 

nejznámějšího a nejuznávanějšího odborníka v oblasti marketingu a definuje ho jako 

proces, díky kterému jsou uspokojovány potřeby a přání jednotlivců či skupin (1, s. 30). 

Nalezneme však mnoho dalších definic. Americká marketingová asociace definuje 

marketing jako „aktivitu, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, 

dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou 

společnost.“ (2). 

Marketing však můžeme chápat i jako vědní obor obsahující škálu činností, které vedou 

k realizaci směny. Za směnu můžeme označit například formu lidské činnosti, pomocí 

které požadovaný produkt získáváme za určitou protihodnotu (4, s. 25). 

Z uvedených definic vyplívá, že úkolem marketingu je především budování vztahů jak 

s novými, tak stávajícími zákazníky (1, s. 30). 

Marketingem bývá podporováno deset základních typů objektů: zboží, služby, události, 

zážitky, osoby, místa, vlastnická práva, organizace, informace a myšlenky (9, s. 35). 

2.2  Filozofie marketingu 

Marketing je soubor aktivit, které vedou k dosažení zamýšlené směny na cílovém trhu. 

Přístup společnosti k zákazníkovi je touto filozofií ovlivňován. Existuje pět koncepcí, ze 

kterých si mohou společnosti vybrat (8, s. 48).  

• Výrobní koncepce – spotřebitelé upřednostňují levnější a dostupnější výrobky     

(8, s. 48). 

• Výrobková koncepce – předpokladem je, že si spotřebitelé vybírají výrobky 

nejvyšší kvality, výkonu a moderních vlastností (8, s. 49). 
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• Prodejní koncepce – v případě, že společnost nepodnikne rozsáhlé prodejní a 

reklamní kampaně, nebudou tyto produkty spotřebitelé kupovat (8, s. 49). 

• Společenská koncepce – základem koncepce je zjistit potřeby a přání cílového 

trhu. Tyto požadavky by pak měly uspokojovat lépe než konkurence, avšak měl 

by být zachován, popř. zvýšen užitek zákazníka i společnosti (8, s. 53). 

• Marketingová koncepce – pokud chce společnost dosáhnout svých cílů, musí 

znát potřeby a přání cílového trhu a tím jej uspokojit lépe než konkurence. Tato 

koncepce bývá často zaměňována s prodejní. Rozdíly jsou vyobrazeny na obrázku 

níže (Obr. 1) (8, s. 50). 

 

Obr. 1: Rozdíl mezi prodejní a marketingovou koncepcí (Vlastní zpracování dle 8, s. 50) 

2.3  Marketing služeb  

Jako službu můžeme označit jakoukoliv aktivitu či výhodu, kterou jedna strana nabízí 

druhé. V hotelnictví se může jednat například o pronajmutí hotelového pokoje (6, s. 78). 

Služby můžeme dělit na terciální, kvartérní a kvinterní. Hotely a restaurace řadíme do 

terciálního odvětví. Do kvartérního odvětví řadíme například obchod, dopravu či správu. 

Poslední kvinterní odvětví zahrnuje například zdravotní péči nebo vzdělávání                      

(6, s. 13-14). 

2.3.1  Vlastnosti služeb  

Společnosti musí při přípravě marketingových aktivit zohlednit vlastnosti služby. 

Existuje velké množství charakteristik, avšak k těm základním patří tzn. 4I:  
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• nehmotnost (intangibility) – před zakoupením služby ji nemůžeme prohlédnout, 

ochutnat či se jich dotknout, 

• neoddělitelnost (inseparability) – nelze ji oddělit od poskytovatele, 

• proměnlivost (inconsistency) – kvalita poskytované služby závisí na 

poskytovateli,  

• pomíjivost (inventory) – služby nemůžeme uskladnit na pozdější prodej, případně 

použití (8, s. 712-717). 

2.4  Služby v oblasti hotelnictví  

Existuje mnoho typů ubytovacího zařízení, všechny mají ale stejnou funkci. Podle 

Jakubíkové, které je odbornice v oblasti marketingu cestovního ruchu je funkcí 

ubytovacích služeb „umožnit ubytování mimo místo obvyklého pobytu účastníka 

cestovního ruchu, včetně uspokojení dalších potřeb, které s přenocováním nebo 

přechodným pobytem souvisejí.“ (11, s. 27). 

Ubytovací zařízení členíme do kategorií a tříd. Kategorie členíme na hotely, botely 

(plovoucí hotel), motely (hotel nacházející se u silnic vyšších kategorií), penziony a 

hotely garni (hotel s omezeným stravováním). Třídy dělíme na kategorie:  

• Tourist *, 

• Economy **, 

• Standard ***, 

• First Class ****, 

• Luxury ***** (11, s. 27).  

Specifické vlastnosti služeb v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu  

Vlastnosti služeb mohou být dále doplňovány podle oblasti nabízených služeb. V případě 

hotelnictví a cestovního ruku se může jednat o:  

• absence vlastnictví – využití hotelového pokoje nezískáme vlastnictví hotelu, 

• sezónnost – hotel umístěný na horách může mít nerovnoměrnou obsazenost v letní 

a zimní sezóně, 

• místo – nabídka hotelových služeb je spojená s místem, ve kterém jsou služby 

poskytovány (5, s. 33). 
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2.5  Cílený marketing  

Zákazníci jsou zcela odlišní – v zájmech, příjmech, nákupním chování a podobně. 

Uspokojit potřeby a přání všech zákazníků je proto nemožné. Z toho důvodu využívají 

společnosti cílený marketing, který je zaměřen na určitou skupinu spotřebitelů (3, s. 121). 

Cílený marketing neboli STP marketing obsahuje tři kroky:  

• segmentaci trhu (identifikování odlišných skupin spotřebitelů), 

• tržní zacílení (výběr jednoho nebo dvou segmentů, na které se společnost zaměří), 

• způsob zaměření (způsoby, jak vybraný segment oslovit) (3, s. 121). 

 

 

Obr. 2: Průběh STP marketingu (Vlastní zpracování dle 11, s. 157) 

 

2.5.1  Segmentace  

Segmentace trhu je jedna z metod marketingového řízení, které představuje rozčlenění 

trhu do různých skupin. Tyto segmenty musí být vnitřně homogenní a mít podobnost 

v potřebách, zájmech, chování a podobně. Jednotlivé segmenty se však od sebe navzájem 

liší. Existují různé přístupy segmentace spotřebních trhů. Mezi nejvýznamnější patří:  

• geografická – stát, regiony, města atd.,  

• demografická – věk, pohlaví, rodinný stav, 

• etnografická – rasa, náboženství, národnost apod., 

• behaviorální – postoj k výrobku, míra užívání, frekvence nákupu,  

• sociopsychologická – např. životní styl, sociální třída (3, s.122-125). 

 

 

III. ETAPA - ZPŮSOB ZAMĚŘENÍ (MARKET POSITIONING)

II. ETAPA - TRŽNÍ ZACÍLENÍ (MARKET TARGETING) 

I. ETAPA - SEGMENTACE TRHU (MARKET SEGMENTATION)
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2.5.2  Tržní zacílení  

Další částí STP marketingu je tržní zacílení (targeting). Jde o proces, který rozděluje trh 

na jednotlivé segmenty a následně rozhoduje, který segment (jeden či více) společnost 

vybere (3, s. 132). 

Při výběru segmentu by měla společnost brát ohled na atraktivitu segmentu, vlastní cíle a 

prostředky. V případě atraktivity se jedná například o velikost, ziskovost, stabilitu 

segmentu a podobně. Tato atraktivita může být snižována obsazeností konkurencí či 

existencí substitutů (3, s. 133). 

Existují tři základní strategie k pokrytí trhu. Díky strategii se podnik rozhoduje, na které 

segmenty se společnost zaměří (3, s. 133).  

• Masový nediferencovaný marketing – stejná strategie pro všechny segmenty, 

nedělají se mezi nimi rozdíly a nabídka je jednotná. Příkladem mohou být 

nealkoholické nápoje, automobily a podobně (3, s. 133).   

• Diferencovaný marketing – různé segmenty, avšak pro každý je vytvářen jiný 

přístup a nabídky. Oproti masovému marketingu jsou celkové prodeje vyšší, 

zároveň ale rostou i provozní náklady (3, s. 133). 

• Koncentrovaný marketing – společnost se soustřeďuje na jeden (či více) tržní 

segment (3, s. 133). 

2.5.3  Způsob zaměření 

Positioning je klíčový prvek marketingové strategie a komunikace. Klade si za cíl 

zaujmout místo v mysli cílového trhu a tím maximalizovat potencionální přínosy pro 

společnost. Pro správnou rovnováhu mezi tím, co společnost je a čím by mohla být je 

důležité, aby positioning stál jednou nohou v přítomnosti a druhou v budoucnosti              

(9, s. 312).  

Tři základní součásti positioningu:  

• vytvoření představy, 

• zohledňování výhod, které zákazník vyhledává,  

• odlišení od konkurence (3, s. 136).  
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2.6  Marketingové prostředí 

Jako marketingové prostředí můžeme označit veškeré prvky, které v současnosti, 

případně v budoucnosti, ovlivňují nebo budou ovlivňovat společnost. Většina autorů se 

shoduje na členění marketingového prostředí na vnější a vnitřní. Do vnějšího prostředí 

řadíme makroprostředí a mezoprostředí. Do vnitřního naopak mikroprostředí (3, s. 67). 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Rozdělení marketingového prostředí (Vlastní zpracování dle 3, s. 67) 

2.6.1  Makroprostředí 

Jedná se o vnější prostředí společnosti, které zahrnuje šest významných součástí – 

politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekologické. Tyto faktory 

bývají označovány pod zkratkou SLEPTE, případně PESTLE: 

• sociální faktory – demografické trendy, sociální hodnoty, preference životního 

stylu, postoj k práci, 

• legislativní faktory – zákony, harmonizace zákonů, mezinárodní právo, obchodní 

smlouvy, 

• ekonomické faktory – ekonomický růst, chování konkurence, ceny materiálu, 

měnový kurz, 

• politické faktory – politika vlády, války, obchodní politika,  

• technologické faktory – nové výrobky, zařízení, používání výpočetní techniky, 

inovace, 

• ekologické – životní prostředí, ekologické skupiny, regulace emisí (3, s. 68). 

2.6.2  Mezoprostředí 

Jedná se o vnější mikroprostředí společnosti. Mezoprostředí je prostředí, ve kterém 

společnosti vyvíjí své aktivity, kterými jsou ovlivňovány a zároveň ho můžou do jisté 

míry ovlivňovat. Paulovčáková uvádí, že v analýze mezoprostředí společnosti zkoumají 

Vnější prostředí Vnitřní prostředí 

makroprostředí mezoprostředí mikroprostředí 
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charakteristiky konkurenceschopnosti a výkonnost společnosti, a to prostřednictvím 

benchmarkingu. Kromě konkurence zahrnuje toto prostředí i zákazníky, dodavatele, 

zprostředkovatele, veřejnost atd. (3, s. 73). 

2.6.3  Mikroprostředí 

Jde o vnitřní prostředí společnosti, které je složeno z marketingových aktivit, technického 

rozvoje, finančního hospodaření, řízení výroby, lidských zdrojů a podobně. Hlavním 

úkolem mikroprostředí je identifikace silných a slabých stránek společnosti (3, s. 77). 

Společnosti mohou mikroprostředí ovlivnit samy svých chováním, činnostmi, aktivitami, 

správným výběrem zdrojů a podobně. K identifikaci mikroprostředí jsou nejčastější 

využívány analýzy: 

• SWOT,  

• benchmarking,  

• ABC analýza,  

• finanční analýza,  

• profil konkurentů apod. (3, s. 79). 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejvyužívanějších metod strategické analýzy. Zhodnocuje 

vnitřní i vnější faktory, které ovlivňují společnost. Nejčastěji se využívá jako situační 

analýza strategického řízení. Pomáhá hodnotit celou organizaci a její název vznikl ze 

začátečních písmen:  

• strengths (silné stránky), 

• weaknesses (slabé stránky), 

• opportunities (příležitosti), 

• threats (hrozby) (3, s. 79). 

 

Benchmarking 

Jedná se o jednu z mnoha metod využívanou pro identifikaci konkurence. Dlouhodobě 

srovnává společnost s konkurencí v různých oblastech – produkce, postupů, metod, 
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marketingové aktivity atd., které pomáhají zlepšovat vlastní aktivity. Srovnávání je vždy 

relevantní, protože nemůžeme říci, že vyšší či nižší ukazatele jsou dobré či špatné             

(3, s. 90). 

Existuje několik druhů benchmarkingu:  

• konkurenční – porovnávání produktu či služby s přímými konkurenty, 

• zákaznický – srovnání poskytované služby s požadavky zákazníků, 

• funkcionální – soustředění na jednu či několik funkcí organizace (3, s. 90). 

2.7  Marketingový mix  

K dosažení marketingových cílů je nejčastěji využíván marketingový mix. Ten je tvořen 

několika prvky, které by ale měli tvořit jeden celek. Klasický marketingový mix 

z pohledu podniku je tvořen tzv. 4P. Jedná se o produkt, cenu, distribuci a propagaci.      

Na klasický marketingový mix však lze pohledět i ze strany zákazníka, a to v podobě 4C. 

Vztah mezi 4P a 4C je pro přehlednost uveden v tabulce 1 níže (3, s. 157). 

Tab. 1: Vztah mezi 4P a 4C (Vlastní zpracování dle 10, s. 173).  

4P 4C 

Produkt 

Production 

Řešení potřeb zákazníka 

 Customer value 

Cena 

Price 

Náklady, které zákazníkovy vznikají 

Cost to the customer 

Distribuce 

Place 

Dostupnost řešení 

Convenience 

Propagace 

Promotion 

Komunikace  

Communication 

 

Tyto prvky mohou být v různých oblastech dále rozšířeny. V případě služeb se klasické 

4P rozšiřuje o další tři. Vzniká tedy 7P doplněno o pracovníky, prezentace a proces. 

V oblasti cestovního ruchu je základní marketingový mix rozšířen o další 4, tedy 8P – 

lidé (people), sestavování balíčků služeb (packaging), tvorba programů (programming) a 

spolupráce (partnership) (3, s. 159).  
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2.7.1  Produkt  

Jedná se o souhrn objektů, případně procesů, které přinášejí zákazníkům určitou hodnotu. 

Může se jednat o výrobky, služby, zkušenosti, osoby, místa nebo informace. Kotler 

produkt označuje jako vše, co tvoří nabídku na trhu (hmotné i nehmotné statky)                   

(3, s. 166). 

Existují tři základní prvky, podle kterých zákazník produkt posuzuje. Proto je důležité, 

aby byly tyto prvky propojeny a vytvářely tak pro zákazníka zajímavou nabídku. Jedná 

se o:  

• vlastnosti a kvalita výrobku, 

• mix a kvalita souvisejících služeb,  

•  ceny odvíjející se od hodnoty (9, s. 363). 

Podle Kotlera a Kellera rozlišuje produktová politika tři vrstvy produktu – jádro 

(hotelový host kupuje odpočinek a spánek), skutečný výrobek (hotelový pokoj a jeho 

vybavení) a rozšířený výrobek (odměny za věrnost). Později ale však byly tyto úrovně 

rozšířený o další dvě – očekávaný produkt (host očekává např. čistou postel) a 

potencionální produkt (všechny další přidané hodnoty, které hostovi přinesou užitek) 

(9, s. 364). 

Životní cyklus produktu  

Každý produkt prochází životním cyklem, který je složený ze čtyř částí. Jedná se o fázi 

vývojovou, růstovou, zralosti a útlumu. Tyto fáze poskytují příležitosti, ale i hrozby. 

Důležité proto je produkt během životního cyklu měnit. Řízení životního cyklu produktu 

je nedílnou součástí řízení marketingu a prodeje (17, s. 174). 
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Obr. 4: Životní cyklus produktu (Vlastní zpracování dle 17, s. 174) 

• Zaváděcí fáze – nový produkt je poprvé distribuován a nabídnut ke koupi. Zisky 

jsou malé, případně vůbec žádné. Výdaje na propagaci jsou vysoké (8, s. 689). 

• Růstová fáze – tržby začnou stoupat. Firmy používají několik strategií, zvyšuje se 

kvalita produktu (8, s. 690). 

• Fáze zralosti – růst tržeb se zpomalí a postupně zastaví. Firmy začnou snižovat 

ceny, zvyšovat intenzitu reklamy a podpory prodeje (8, s. 691). 

• Poklesová fáze – tržby produktu ochabují z důvodu konkurence, technologického 

pokroku nebo změny spotřebitelského vkusu (8, s. 694). 

2.7.2  Cena 

Mezi nejdůležitější marketingové rozhodnutí patří stanovení ceny. Stanovená cena by 

měla přinášet zisk, ale zároveň být i přijímána zákazníky, kteří jsou ochotni tuto částku 

zaplatit. Jako podpora při seznámení s produktem by měla být využívána bezplatná 

nabídka, například formou vzorků. Nemusí jít však vždy jen o cenu. U některých služeb 

může jít i o nájemné, školné či poštovné (3, s. 193).  

Jako nejčastější funkce, které cena plní jsou uváděny informační a alokační funkce. 

Informační funkce informuje zákazníka o pozici produktu na trhu. Alokační funkce 

pomáhá kupujícím rozdělit své finanční prostředky tak, aby uspokojili co nejvíce potřeb 

(3, s. 193).  
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Faktory ovlivňující výši ceny 

Cenová rozhodnutí společnosti ovlivňují dvě základní skupiny:  

• vnitřní faktory – společnost je může ovlivnit, zahrnuje marketingové cíle, strategii 

marketingového mixu, náklady a organizaci, 

• vnější faktory – společnost je nemůže ovlivnit, jsou ovlivňovány povahou trhu, 

poptávkou, konkurencí a podobně (8, s. 750). 

Kroky při vytváření cenové politiky 

Při vytváření cenové politiky musí brát společnosti v úvahu mnoho faktorů. Existuje šest 

kroků vytváření cenové politiky:  

• stanovení cílů pricingu, 

• určení poptávky 

• odhad nákladů 

• analýza nákladů, cen a nabídek konkurence,  

• zvolení pricingové metody,  

• rozhodnutí o konečné ceně (9, s. 427).  

2.7.3  Distribuce 

Přesun produktů či služby k zákazníkům zajišťují distribuční cesty. Díky těmto cestám 

dochází k propojení dodavatelů, distributorů a zákazníků. Hlavním úkolem je tedy 

přiblížit produkt či službu z místa vniku k zákazníkům. Distribuční cesty můžeme 

rozdělit na přímé a nepřímé (3, s. 244).  

Přímá distribuce  

Miroslav Foret je český odborník v marketingovém oboru. Podle něj se jedná o 

nejjednodušší formu distribuce, kde výrobce prodává své produkty přímo konečnému 

zákazníkovi. V oblasti služeb je přímá distribuce tato forma převládá. Výhodou této 

distribuční cesty je již zmíněný přímý kontakt se zákazníkem nebo nižší náklady. Jako 

nevýhodu můžeme označit to, že nemůžeme pokrýt tak rozsáhlý trh jako nepřímou 

distribucí (13, s. 121). 
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Obr. 5:Přímá distribuce (Vlastní zpracování dle 13, s. 121) 

Nepřímá distribuce 

Nepřímá distribuce se může skládat z jednoho či více mezičlánků. Výrobce zde však 

ztrácí kontakt jak se zákazníkem, tak i se svým produktem. Nepřímá distribuce může být 

využívána i v oblasti služeb, a to například prostřednictvím cestovních agentur. 

Nepřímá distribuce má však i své výhody – násobí kapacitu distribuční cesty, uspokojuje 

rozsáhlejší trh nebo zajišťuje nabídku ve správný čas na správném místě (13, s. 122). 

 

 

Obr. 6: Nepřímá distribuce (Vlastní zpracování dle 13, s. 122) 

2.7.4  Propagace 

Propagace je nejvíce viditelná složka marketingového mixu a představuje veškerou 

komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Cílem je informovat nové a stávající zákazníky 

o výrobcích či službách. Propagace je součástí marketingových aktivit společnosti. 

Rozdělit ji můžeme na přímou a nepřímou. Přímá propagace oslovuje konkrétního 

člověka, například formou e-mailu, telefonním hovorem či dopisem. Nepřímá propagace 

směřuje na skupinu potencionálních zákazníků prostřednictvím seminářů, letáků, inzerce 

(1, s. 630). 

Vzhledem k tomu, že je propagace součástí komunikačního mixu, bude tento pojem 

podrobněji vysvětlen v samostatné podkapitole.  

2.7.5  Lidé 

Základním faktorem ovlivňující kvalitu služby jsou lidé. Jedná se o všechny osoby, které 

se účastní procesu poskytování služby. Společnosti personál rozdělují do několika skupin, 

podle toho, jestli jsou v kontaktu se zákazníkem a jak se na produkci služby účastní. Mezi 

požadavky na pracovníky v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu patří především 

odbornost, znalost prostředí, zdvořilost, komunikativnost, důvěryhodnost, spolehlivost a 

Výrobce Zákazník 

Výrobce Zákazník Jeden či více 

zprostředkovatelů 
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podobně. Jedná se však pouze o obecné požadavky, které si každá společnost nastavuje 

podle potřeby (5, s. 29). 

2.7.6  Balíčky služeb 

Spojení služeb dohromady představují balíčky. Výhodou balíčku je především cena, která 

by měla být výhodnější než služba zakoupení individuálně. V oblasti hotelnictví bývají 

balíčky hojně využívány. V závislosti na vybavení hotelu a nabízených služeb mohou být 

rozděleny do různých kategorií (wellness balíček, víkendový balíček a podobně)                

(5, s. 30). 

Výhody balíčků z pohledu prodávajícího: 

• atraktivnost pro cílové trhy, 

• zvýšení poptávky, 

• zvýšení tržeb,  

• zvyšující se spokojenost zákazníka (11, s. 284). 

Výhody balíčků ze strany zákazníka: 

• usnadnění pobytu v destinaci,  

• lepší pohodlí, 

• vyšší hospodárnost (11, s. 284). 

2.7.7  Tvorba programů 

Tvorba programů vytváří komplexní nabídku (např. poznávací zájezd), při kterém je 

potřeba vytvořit zajímavý program zákazníkům a zároveň zajistit dopravu. Tvorba 

programů společně s balíčky služeb plní pět zásadních úkolů:  

• eliminuje působení faktoru času, 

• zlepšuje rentabilitu, 

• podílí se na využívání segmentačních marketingových strategií, 

• jsou komplexnější vůči ostatním nástrojům mixu, 

• spojují pohostinství a cestovní ruch (11, s. 284). 
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2.7.8  Spolupráce 

Jde o krátkodobé či dlouhodobé spojení různých subjektů spojující stejné zájmy a cíle. 

Hlavním důvodem spoluprací je dosáhnutí výhod, které by samostatný subjekt nezískal. 

Může se jednat například o snížení nákladů na propagaci, uspokojení potřeb zákazníků 

atd. (11, s. 286). 

V oblasti hotelnictví mohou ubytovací zařízení spolupracovat například s cestovními 

kancelářemi, restauracemi, dopravci a podobně (5, s. 30). 

Formy partnerství:  

• licence,  

• koncese, 

• smluvní partnerství, 

• franchising (11, s. 286). 

2.8  Komunikační mix  

Marketingový komunikační mix, označovaný často jako propagační, je složený z pěti 

hlavních nástrojů. Pomocí těchto nástrojů společnosti dosahují reklamních či 

marketingových cílů a komunikují se zákazníky (1, s. 630). 

Strategie komunikačního mixu 

Marketingová komunikace má za cíl zákazníka informovat, přesvědčit a připomínat. Aby 

těchto cílů bylo dosaženo, je potřeba zvolit si komunikační strategii. Existují dvě základní 

strategie, a to strategie tlaku (push) a strategie tahu (pull) (7, s. 63). 

Push strategie má za účel vytvořit poptávku po výrobku či službě, které pak společnost 

pomocí reklamy “tlačí“ směrem k zákazníkovi. Opakem je pull strategie, která vyvolává 

poptávku a pomocí reklamních kampaní zákazníky přesvědčuje o výhodnosti nákupu    

(12, s. 130). 

V praxi však společnosti nevyužívají pouze jednu strategii, nýbrž kombinaci obou, tzn. 

strategii push-pull (14, s. 51). 

Stanovení cílů marketingové komunikace 

K úspěšné realizaci komunikační strategie je nezbytné stanovit si cíle. Způsob, jakým se 

bude strategie odvíjet ovlivňují právě cíle. Obecně se k navrhování cílů vyžívá technika 
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SMART (specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické, časově specifické). Cíle můžeme 

rozdělit na ekonomické (zvýšení zisku, tržního podílu) a neekonomické (zavedení 

nového výrobku či služby, posílení image, odlišit produkt či poskytnout informace)       

(14, s. 40). 

2.8.1  Reklama 

Reklamou se rozumí jakákoliv forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje 

služby nebo výrobku. Díky ní můžeme působit na velké množství zákazníků z různých 

částí země. Reklama je velmi nákladná, avšak vysílá informace o velikosti, popularitě a 

úspěšnosti firmy. Díky ní můžeme rychle podpořit prodej (slevy) nebo popularizovat 

produkt či službu. Reklama má však i svoje negativa. I přes to, že zasáhne velké množství 

osob, je neosobní a jednosměrná (1, s. 637).  

Mezi hlavní druhy reklamy patří:  

• televizní reklama, 

• internetová reklama,  

• tisk, 

• rozhlasové spoty,  

• vnější reklama (15, s. 52). 

2.8.1.1  Rozhodování o reklamě  

V marketingovém řízení je zapotřebí vymezit si čtyři základní rozhodnutí – stanovit 

reklamní cíle, rozpočet, připravit reklamní strategii a vyhodnotit kampaň (1. s. 640). 

Stanovení reklamních cílů 

Reklamní cíle jsou komunikačním úkolem, který by měl být orientovaný na cílovou 

skupinu v průběhu daného časového období. Můžeme je členit podle prvotního účelu          

- informativní, přesvědčovací či připomínající (1. s. 641). 

Stanovení reklamního rozpočtu 

Dále je potřeba stanovit si rozpočet. Ten sestavujeme pro každý produkt a trh. Používají 

se čtyři přístupy:  

• metoda stanovení reklamního rozpočtu dle možností firmy, 
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• metoda stanovení reklamního rozpočtu procentem z tržeb, 

• metoda konkurenční rovnosti, 

• metoda úkolů a cílů (1, s. 642). 

Příprava reklamní strategie  

Skládá se ze dvou základních prvků – tvorba reklamního sdělení a výběru reklamního 

média. Výběr reklamního média prochází čtyřmi fázemi. Nejprve rozhodneme o dosahu, 

frekvenci a dopadu reklamy, dále pak vybereme druh média, mediální nosič, a nakonec 

rozhodneme o časovém harmonogramu (1, s. 645). 

Vyhodnocení reklamní kampaně   

Reklamní kampaň by měla pravidelně hodnotit komunikační efekty a obchodní výsledky. 

Díky tomu můžeme zjistit, zda sdělení komunikuje správně. Jednou z možností, jak měřit 

účinek reklamní kampaně je porovnání minulých prodejů a reklamních výdajů (1, s. 655). 

2.8.2  Podpora prodeje 

Dalším nástrojem komunikačního mixu je podpora prodeje. Zatímco reklama nabízí 

důvod ke koupi, podpora prodeje poskytuje krátkodobý podnět, který slouží k vzbuzení 

pozornosti či posílení prodeje výrobku nebo služby. Hlavní nástroje podpory spotřebitelů 

jsou: 

• vzorky,  

• prémie (dárky),  

• kupony,  

• věrnostní programy, 

•  frekvenční programy, 

• cross – sellingová podpora (9, s. 561). 

Pomocí těchto podnětů společnosti přitahují pozornost zákazníků a podněcujeme je ke 

koupi (1, s. 630). 

Velká část firem využívá podporu prodeje s cílem krátkodobého navýšení obratu, avšak 

tento nástroj pomáhá také posilovat značku a budovat dlouhodobý vztah se zákazníkem 

(1, s. 661). 
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2.8.3  Vztah s veřejností  

Vztah s veřejností (neboli public relations) je založený na komunikaci mezi lidmi. Cílem 

je snaha o vybudování pozitivního vztahu veřejnosti k dané společnosti, díky které mohou 

být minimalizované následky nepříznivých informací (např. pomluvy). Zpravidla se 

zaměřuje na dvě cílové skupiny – vnitřní (směrem k zaměstnancům, managementu, 

distributorům apod.) nebo vnější (k veřejnosti, zákazníkům, jiným firmám, vládě atd.)  

(3, s. 205) 

Mezi základní vlastnosti PR patří soustavnost, komplexnost, věrohodnost a tvůrčí 

charakter. Hlavní funkce, které PR plní jsou: 

• vztahy s tiskem,  

• lobbing,  

• publicita produktů, 

• vztahy s neziskovou sférou, 

• vztahy k akcionářům, investorům (16, s. 470). 

Základní nástroje public relations shrnul Kotler do zkratky PENCILS. 

• P (publications) – výroční zprávy, firemní časopisy, tiskoviny pro zákazníky.  

• E (events) – veřejné akce jako jsou veletrhy, výstavy, sponzoring.  

• N (new) – novinářské akce, podklady pro tiskové konference. 

• C (community involvement activities) – angažovanost pro komunitu. 

• I (identity media) – nosiče a projevy firemní identity (hlavičkový papír, pravidla 

pro oblékání atd.).  

• L (lobbying aktivity) – lobbovací akce. 

• S (social responbility activities) – akce vztahující se k sociální odpovědnosti        

(1, s. 630-638) 

2.8.4  Osobní prodej 

Mezi nejstarší profese na světě patří prodej. Osoby, které tuto práci vykonávají můžeme 

nazvat prodejci, prodavači, obchodníky, agenty a podobně. Značná část spotřebitelů má 

však vsugerovaný pocit, že tyto osoby ve většině případů nutí zboží odmítavým 
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zákazníkům. Většina těchto prodejců jsou však součásti týmu vyškolených a vzdělaných 

profesionálů, kteří se snaží vybudovat stálou klientelu (1, s. 681).  

Osobní prodej je na rozdíl od reklamy dvousměrná komunikace mezi zákazníkem osobně, 

případně prostřednictvím telefonu či například videokonferencí. Osobní prodej bývá 

mnohem účinnější než reklama, hlavně pak v náročnějších obchodních situacích. 

Prodejce je schopen porozumět problémům zákazníka, vyhodnotit podmínky obchodu a 

přizpůsobit očekávaní (1, s. 683).  

2.8.5  Přímý marketing 

Přímý marketing (direct marketing) je nástroj komunikačního mixu, díky kterému můžou 

společnosti navázat přímý vztah s vybranými zákazníky. Předností tohoto nástroje je 

rychlá reakce na nabídku ze strany zákazníka a budování dlouhodobých vztahů se 

zákazníky (1, s. 705).  

Existuje řada forem přímého marketingu – telemarketing, zásilkový prodej, teleshopping 

nebo katalogový prodej. Telemarketing využívá k přímému prodeji telefon. Jedná se o 

nejvíce využívaný způsob direct marketingu. Využívá se na průmyslovém i spotřebním 

trhu. Zásilkový prodej neboli direct mail marketing je vhodný k individuální 

komunikaci. Využívá se k rozesílání nabídky či sdělení jednotlivým zákazníkům. 

Nejčastěji se jedná o e-mail či listovou zásilku. Může být aktivní či pasivní. 

Teleshopping využívá televizní vysílání. Katalogový prodej je zpracován v tištěné, 

video či online formě. Zasílá se vybraným zákazníkům, popř. jsou k dispozici na 

webových stránkách (1, s. 711-718).  

Výhody přímého marketingu pro zákazníka: 

• jednoduchý a rychlý nákup,  

• nákup z domova,  

• zachování soukromí,  

• široký výběr zboží (1, s. 711–718).  

Výhody přímého marketingu pro prodávajícího:  

• osobitější a rychlejší oslovení zákazníků, 

• budování dlouhodobých vztahů se zákazníky,  

• utajení před konkurencí,  
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• přesné zacílení (1, s. 711-718). 

2.9  Trendy marketingové komunikace v 21. století  

Stejně jako se vyvíjí lidstvo a technologie, vyvíjí se i marketingová komunikace. 

V minulých letech byla jako marketingová komunikace upřednostňována média, 

v současnosti však zájem o tuto formu klesá, lidé jsou přesycení tradiční reklamou. 

Z tohoto důvodu vznikají nové trendy marketingové komunikace, které mají za úkol 

zlepšit komunikaci mezi společností a zákazníkem. V této kapitole budou popsány trendy 

jako je guerilla marketing, digitální marketing, virový marketing či product placement 

(27, s. 9–12). 

Informace v této části budu využívat především z knihy Petra Freye, jelikož se podle 

mého názoru jedná o uznávaného českého praktika, který sleduje nové trendy 

marketingové komunikace.   

2.9.1  Guerilla marketing  

Guerilla marketing můžeme definovat jako nekonvenční kampaň, díky které dosáhneme 

maximálního efektu s minimálními zdroji. Požadavkem je, aby se výsledky dostavily v co 

nejkratší dobu. Guerillový marketing se uskutečňuje pomocí rychlých výbojových akcí 

na nečekaných místech. Aby byly tyto kampaně efektivní, je důležité dostat se ke 

spotřebitelům z cílové skupiny, na kterou je výrobek či služba zaměřena. Tato kampaň 

by proto měla být levná, nečekaná, humorná a krátkodobá (27, s. 34).  

Nejspolehlivější taktikou guerillového marketingu je:  

• udeřit na nečekaném místě, 

• orientovat se na přesně vytipované cíle,  

• co nejdříve se stáhnout zpět (27, s. 35). 

Existuje několik typů guerillového marketingu. Mezi nejznámější patří ambient 

marketing, virový marketing či ambush marketing (27, s. 35). 

Ambient marketing 

Nejčastěji je využívá OOH reklamní nosiče, které působí mimo domov a mohou 

zahrnovat jak venkovní, tak vnitřní reklamu. Bývá umísťována na neobvyklých místech, 

v nichž se soustřeďují cílové skupiny, které jsou hůře zasažitelné tradičními médii. 
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Častým prvkem těchto kampaní bývá humor či překvapení. Příklady ambientního 

marketingu jsou zobrazeny níže (Obr. 7) (28, s. 22). 

 

Obr. 7: Příklady ambientního marketingu (25) 

Virový marketing  

Virový marketing se zakládá na tzn. lavinovém efektu. Jedná se o šíření komerce 

nejčastěji pomocí sociálních sítí. Hlavními šiřiteli jsou tedy lidé, i když si často ani 

neuvědomují, že se jedná o reklamu a touto propagací výrobku či službě pomáhají. 

Existují dvě formy virového marketingu, a to aktivní a pasivní. Pasivní forma nijak 

neovlivňuje chování zákazníka a spoléhá pouze na jeho kladné slovo. Aktivní forma 

ovlivňuje chování zákazníka pomocí virální zprávy a tím tak zvýšit povědomí o výrobku 

či službě (27, s. 64). 

Příkladem virálního marketingu může být Old Spice Guy. Reklama na sprchové gely se 

stala hitem a virálně se šířila sociálními sítěmi (26). 

Ambush marketing  

V tomto případě se jedná o parazitování na akcích konkurence. Většinou se koná na 

významných, nejčastěji sportovních akcích. Společnosti si nezakoupí práva na reklamu, 

nejsou tedy oficiálními sponzory, avšak přesto svoji značku s danou akcí propagují. 

Ambush marketing bývá proto označován za agresivní a ofenzivní formu marketingu     

(27, s. 190). 



34 

 
 

2.9.2  Online marketing 

V dnešní době je digitální marketing součástí marketingové komunikace. Jde o veškerou 

marketingovou komunikaci využívající digitální technologie. Jedná se o oblasti 

mobilního marketingu, online marketingu či sociálních médií (27, s. 41) 

Online marketing má dva úkol. Prvním je podpořit značku pomocí nástrojů jako jsou:  

• bannerová reklama, 

• virové kampaně,  

• online PR, 

• věrnostní programy,  

• mikrostránky (27, s. 44).  

Druhým úkolem online marketingu je cílení na výkon. Pro tento úkol využíváme tyto 

nástroje:  

• SEM (Search Engine Marketing), 

• affiliate marketing,  

• e-mailové kampaně (27, s. 45). 

 

Obr. 8: Nástroje online marketingu (Převzato z 27, s. 45) 

Z obrázku výše (Obr. 8) je patrné, že postupujeme od bannerů po SEM (27, s. 44). 

Sociální média jsou technické nástroje, jako například sociální sítě či online komunity, 

díky kterým můžou uživatelé mezi sebou komunikovat, vyměňovat si informace či sdílet 

svoje videa a fotky bez nutnosti instalace softwaru (27, s. 47). 
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Mobilní marketing je forma reklamy, která se zpravidla zobrazuje na mobilních 

zařízeních (mobilní telefon, tablet). Využívat může SMS, MMS, hry do mobilu, 

vyzváněcí tóny, tapety a podobně. Výhodou mobilního marketingu je přesné zacílení, 

budování databáze, nižší vstupní náklady a rychlost. Cílem je, jako u většiny 

marketingových aktivit, zvýšení prodeje (27, s. 139–140). 

PPC marketing se v současnosti řadí mezi nejoblíbenější nástroje online marketingu. 

PPC je zkratkou Pay Per Click, což v překladu znamená platba za kliknutí. Za tuto formu 

marketingu se tedy platí až v momentě, kdy někdo klikne na reklamu. Cílem tohoto 

nástroje však není pouhé kliknutí na reklamu, ale následný prodej zboží nebo služby.  

PPC reklama se zobrazuje v internetových vyhledávačích, v České republice na 

vyhledávačích Google a Seznam. V případě Googlu se jedná o systém Google Ads (dříve 

známý jako Google AdWords) a Sklik společnosti Seznam (27, s. 45). 

SEO neboli Search Engine Optimization je optimalizace vyhledávače. Cílem je 

dosáhnout toho, aby byl odkaz na co nejvyšší příčce ve výsledcích vyhledávání. Důvodem 

je především fakt, že většina uživatelů se více zaměřuje na odkazy na předních příčkách. 

Nastavení SEO reklamy však zabere spoustu času a spousta firem (zejména zpočátku) 

k tomu využívá profesionály. Na prvních pozicích vyhledávání se totiž zobrazují ty 

webové stránky, které Google považuje za nejzajímavější (27, s. 47).  

2.9.3  Product placement  

Product placement lze definovat jako zakomponování výrobků či služeb do filmového 

děje, živého vysílání, představení, počítačové hry či knihy, které ale nemají reklamní 

charakter. Produkt či služba je do děje zapracován tak, aby si ho divák jednoznačně všiml 

(27, s. 129). 

Příkladem product placementu může být český film Vratné láhve, ve kterém je reklama 

na obchodní řetězec Albert. V zahraničním filmu Trosečník se jedná například o reklamu 

na FedEx či balón Wilson (27, s. 129). 
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se bude zabývat představením hotelu Avanti a dále pak jeho analýzou 

současného stavu.  K tomu budou využity analýzy SLEPT, SWOT, benchmarking, 

marketingový a komunikační mix.  

3.1  Představení společnosti 

Pro tuto diplomovou práci jsem si vybrala hotel Avanti. Vlastníkem tohoto hotelu je 

akciová společnost PROGIO a. s., která byla založena v roce 2000, avšak společnost hotel 

odkoupila až v roce 2004 (19). 

Předmětem podnikání společnosti PROGIO a. s. je pronájem nemovitostí bytových a 

nebytových prostor, činnost úředních poradců, vedení účetnictví, hostinská činnost, 

směnárenská činnost, prodej kvasného lihu, výroba, obchod a služba. Kromě hotelu 

Avanti vlastní majitel i hotel Atlantis (19). 

Obchodní jméno vlastníka hotelu:  PROGIO a. s.  

Sídlo:       Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno. 

Rok vzniku:       2000. 

Zápis do OR:      24. května 2000. 

Právní forma:      akciová společnost. 

 

Obr. 9: Hotelové logo (18) 

Hotel Avanti nacházející se v městské části Ponava je v současnosti ohodnocen dle 

asociace hotelů a restaurací v ČR do kategorie čtyřhvězdičkového hotelu. V blízkosti 

hotelu nalezneme například nákupní centrum v Králově Poli nebo park Lužánky. Centrum 

Brna je od tohoto hotelu vzdálené necelé dva kilometry (18). 
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Obr. 10: Hotel Avanti (18) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o kongresový hotel, je zde nejvíce zastoupena business 

klientela. Tito hosté často spojují svůj pobyt s kongresovými akcemi pořádanými v hotelu 

Avanti. Dalším segmentem jsou firemní hosté. Hotel poskytuje společnostem, kteří zde 

pravidelně ubytovávají své zaměstnance speciální slevy (jedná se např. o společnosti 

E.on, Siemens, Hilti).  

Dalším významným segmentem jsou sportovní skupiny. Nejčastěji se jedná o hráče FC 

Zbrojovky a skupiny dětí ve věku od 8–15 let navštěvujících sportovní halu umístěnou 

naproti hotelu.  

3.1.1  Organizační struktura 

 

Obr. 11: Organizační struktura hotelu Avanti (Vlastní zpracování s využitím informací hotelu Avanti) 

 



38 

 
 

Na obrázku výše (Obr. 11) je zobrazena organizační struktura, kterou jsem zpracovala 

s použitím informací získaných od vedení hotelu. Majitelem hotelu Avanti,                        

pan Ing. Ladislav Došek dohlíží na celý chod hotelu. Jeho podřízeným je ředitel hotelu, 

pan Ing. Roman Petřík. Hotel je rozdělen na několik oddělení, které tvoří okolo 50 

zaměstnanců.  

Ekonomický úsek je tvořen mzdovými účetními, sekretářkami a sales manažerem. Sales 

manažeři mají na starost například tvorbu nabídek při rezervacích konferenčních 

místností. Technický úsek odstraňuje případné závady a je tvořen několika údržbáři. 

Stravovací úsek se skládá z výrobní, odbytové a skladovací části. Za provoz výrobního 

střediska zodpovídá šéfkuchař. Odbytovou a skladovací část má na starosti provozní. 

V tomto úseku dále pracují kuchaři a číšníci, kterými jsou často učni z místních 

odborných učilišť. Ubytovací úsek tvoří recepce (front office) a lůžková část 

(housekeeping). Na tento úsek dohlíží vedoucí recepce a hotelová hospodyně.  

3.2  SLEPT analýza 

Jedná se o externí analýzu makroprostředí, díky níž můžeme pozorovat vnější prostředí 

společnosti. Jak již bylo uvedeno v teoretické části, tato analýza mapuje faktory sociální, 

legislativní, ekonomické, politické a technologické.  V analýze jsem se rozhodla vynechat 

politický faktor.  

Veškeré predikce pro rok 2020, které jsou v této části práce vypsány byly stanoveny na 

přelomu roku 2019/2020 v době, kdy ještě nikdo nepočítal se současnou situací ohledně 

nouzového stavu.  

3.2.1  Sociální faktory 

V této části bude nejprve prozkoumán vývoj počtu obyvatel a průměrného věku, a to 

v roce 2019. Vzhledem k tomu, že návštěvníci hotelu mohou být z jakékoliv části České 

republiky, je důležité tuto skutečnost zohlednit. V následující tabulce (Tab. 2) je proto 

vyobrazeno složení obyvatelstva v celé České republice i jednotlivých krajích. Podle 

ČSÚ měla Česká republika k 30. září 2019 10 681 161 obyvatel. Největší zastoupení měl 

Středočeský kraj.  
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Tab. 2: Počet obyvatel a průměrný věk obyvatel v ČR (Vlastní zpracování dle 20) 

  Počet obyvatel Průměrný věk 

Kraje celkem muži ženy celkem muži ženy 

Česká republika 10 681 161 5 219 791 5 390 264 42,2 40,8 43,6 

Hlavní město 

Praha 1 294 513 629 550 664 963 41,9 40,5 43,3 

Středočeský 1 352 795 668 102 684 693 41,1 39,9 42,3 

Jihočeský  640 196 316 013 324 183 42,5 41,2 43,7 

Plzeňský 580 816 287 844 292 972 42,6 41,4 43,8 

Karlovarský 295 686 146 012 149 674 42,7 41,3 44 

Ústecký 821 080 407 324 413 756 41,8 40,5 43,2 

Liberecký 441 300 217 041 224 259 41,9 40,5 43,3 

Královéhradecký 551 089 271 430 279 659 42,9 41,4 44,4 

Pardubický 518 337 256 604 261 733 42,3 40,9 43,7 

Vysočina 508 916 252 711 256 205 42,6 41,2 43,9 

Jihomoravský 1 183 207 580 152 603 055 42,3 40,7 43,8 

Olomoucký 633 178 309 888 323 290 42,6 41 44,1 

Zlínský  583 056 285 777 297 279 42,9 41,2 44,5 

Moravskoslezský 1 205 886 591 343 614 543 42,5 40,9 44 

 

Důležitým faktorem, kterým je hotelová oblast ovlivňována je příjem obyvatelstva. Výše 

mzdy rozhoduje o tom, jak moc jsou lidé ochotni utrácet za služby. Proto lze říct, že čím 

vyšší mzda, tím může hotel Avanti očekávat poptávku po službách větší. 

Jak vidíme níže (Graf 1), průměrná mzda v roce 2019 činila 34 125 Kč, což je 

v meziročním srovnání přírůstek o 2 240 Kč. Dle predikce ČNB by hrubá mzda měla dále 

stoupat. 

 

Graf 1: Průměrná hrubá měsíční mzda v letech 2015–2019 (Vlastní zpracování dle 29) 
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Dalším důležitým faktorem, který může ovlivnit chod hotelu Avanti je míra 

nezaměstnanosti. Do dnešního dne bohužel nebyly zveřejněny hodnoty za rok 2019, proto 

je míra nezaměstnanosti zpracována pouze do roku 2018.V grafu níže (Graf 2) je patrné, 

že nezaměstnanost ve sledovaném období klesla a v roce 2018 dosahovala historicky 

nejnižších hodnot. Na konci roku 2018 byla hodnota nezaměstnanosti 2,2 %, meziročně 

se tak snížila o 0,2 %.  

Predikce míry nezaměstnanosti bude dle MFČR v roce 2020 podobná jako v předchozím 

roce. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti dochází ve společnostech ke zvyšování mezd. 

Mzdy v hotelu Avanti jsou však již pár let téměř nezměněné, a proto zde nastává častá 

fluktuace zaměstnanců. Tato situace však zdržuje provoz a omezuje zdokonalování 

stávajících zaměstnanců, neboť je potřeba neustálé zaškolovat nové zaměstnance. 

Vzhledem ke klesající míře nezaměstnanosti a stoupající mzdě je však čím dál obtížnější 

sehnat nové pracovníky, kteří jsou ochotni pracovat v hotelu Avanti při stávajících 

mzdách.  

 

Graf 2: Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2014–2018 (Vlastní zpracování dle 21) 
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Největší změnou je nyní zákon o ochraně osobních údajů (GDPR), který se dotkl i 

hotelového průmyslu. Tento zákon začal platit v rámci celé EU dne 25. května 2018 a má 

za úkol chránit základní práva a svobody fyzických osob. 

Pro hotel Avanti znamenalo GDPR řadu změn a opatření. Ředitel hotelu a vedoucí 

recepce museli absolvovat školení, recepční na základě nastudování vyhlášky pak prošli 

testem. Dále se také více zabezpečily počítače a upravily rezervační systémy (údaje o 

platební kartě již vidí jen host). Všem hostům, kteří se v hotelu ubytují musí recepční 

předložit k podpisu souhlas se zpracováním údajů. Tyto údaje se však po třech měsících 

od check outu upraví tak, že zpětně nelze zjistit věk, bydliště ani číslo občanského 

průkazu. Ředitel hotelu má tyto údaje k dispozici jeden rok.  

Kromě obecně platných zákonů, jako jsou zákony o účetnictví, živnostenském podnikání, 

občanské, obchodní či zákoníky práce musí hotel Avanti dodržovat i zákony v oblasti 

hygieny či provozu, které jsou pro tuto oblast podnikání nezbytné (30). 

V oblasti provozu jde především o tyto zákony a vyhlášky:  

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru,  

• vyhláška č. 85/1978, vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, 

revizích a zkouškách plynových zařízení, 

• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (30). 

Oblast hygieny se týká především oblasti pohostinství a regulují ji následující vyhlášky, 

nařízení a zákony:  

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

• zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

• vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

ve znění pozdějších předpisů, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (30). 
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3.2.3  Ekonomické faktory  

Mezi hlavní ekonomické faktory, které ovlivňují chod hotelu patří především měnové 

kurzy, a také makroekonomické ukazatele jako například inflace či HDP. Ovlivňovat 

provoz hotelu můžou i ceny energií, například elektřiny a vody. Za posledních jedenáct 

měsíců se ceny energií zvýšily o zhruba 65 %. Dle predikcí by ceny měly v příštích 

několika let nadále stoupat. Díky tomu bude hotel Avanti nucen zdražovat nabízené 

služby, což může mít za následek snížení poptávky.  

Hotel Avanti navštěvují, jak čeští, tak zahraniční turisté. Mezi nejčastější zahraniční 

návštěvníky hotelu patří hosté z Rakouska, Slovenska a Německa. Kromě české měny 

přijímá hotel Avanti i platby v eurech a dolarech. Proto lze říct, že samotný hotel ovlivňují 

i změny měnových kurzů. Pro hotel Avanti je v tomto případě výhodnější, když česká 

měna oslabí, tzn. dojde k depreciaci.  

Z těchto důvodů jsem se rozhodla porovnat vývoj kurzu EUR/Kč. V grafu níže (Graf 3) 

je zobrazen vývoj kurzu v roce 2019. Průměrný kurz v roce 2019 byl 25,67 Kč/ EUR, 

došlo tedy k oslabení měny, neboť průměrný kurz v roce 2018 činil 25, 64 Kč/ EUR.  

Dle predikce MFČR i ČNB se měl kurz v následujících dvou letech snižovat, tzn. česká 

měna měla nadále posilovat. Pohybovat se měla kolem 25,1 Kč/EUR. Díky nečekané 

situaci ve světě z důvodu koronavirové infekce však euro prudce vzrostlo a k 1. dubnu 

2020 dosáhlo 27,52 Kč/EUR.  

 

Graf 3: Vývoj kurzu EUR/Kč v roce 2019 (Vlastní zpracování dle 24). 
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inflace poroste, bude hotel Avanti nucen zdražit své ceny za služby, což může vést ke 

snížení zájmu o služby a následně k poklesu tržeb. V roce 2019 byla hodnota inflace       

2,8 %, což značí, že se tato míra oproti minulému roku zvýšila o 0,7 %.  

 

 

Graf 4: Vývoj inflace v letech 2015–2019 (Vlastní zpracování dle 22) 
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především při přihlášení či odhlášení pobytu v hotelu jak pro zaměstnance recepce, tak 

pro samotné hosty. Bylo by proto vhodné snažit se tento problém vyřešit.   

U zákazníků roste popularita využívání referenčních či bookingových portálů (Booking, 

Trivago, Tripadvisor). Lidé zde naleznou na jednom místě všechny hotely ve vybrané 

lokalitě a zadaných kritérií a zároveň mohou porovnávat ceny jednotlivých hotelů. 

Nutností je proto na těchto stránkách působit a zároveň efektivně pracovat s daty které 

z těchto systémů získáme. Hotel Avanti v současnosti využívá portál Booking, Trivago a 

TravelPortal.  

3.3  Marketingový mix 

V této části práce bude analyzován marketingový mix hotelu. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o služby, využiji zde rozšířené nástroje 8P složené z produktu, ceny, distribuce, 

propagace, lidé, balíčků služeb, tvorby programů a partnerství.  

3.3.1  Produkt 

Hotel Avanti disponuje 99 pokoji a celkově poskytuje šest typů pokojů – Classic 

dvoulůžkový, Premium, Antialergic, apartmán Standard, VIP apartmá, a nakonec 

Prezidentské apartmá (35). 

Základním typem je pokoj Classic o rozloze 24 m2. Disponuje klasickým vybavením jako 

je vlastní sociální zařízení, televize, fén, chladnička, klimatizace a internet. O něco 

modernější je pak pokoj Premium. Oproti předchozímu pokoji je zvukově izolován a je 

navíc vybaven větší televizí, novými matracemi, minibarem, sadou na přípravu čaje a 

kávy a trezorem (35).  

 

Obr. 12: Hotelový pokoj Premium (35) 



45 

 
 

Pokoj Antialergic, který je zařízený speciálně pro alergiky je vybaven hypoalergenními 

lůžky, čističkou vzduchu, japonskou stěnou a namísto koberců vinylovou podlahou. 

Ostatní zařízení je stejné jako u přechozího typu pokoje (35).  

 

Obr. 13: Hotelový pokoj Antialergic (35) 

VIP apartmán a Standard Apartmá je možné pronajmou až pro čtyři osoby. VIP 

apartmán disponuje ložnicí a obývacím pokojem. Standard Apartmá má oproti VIP navíc 

kuchyňský kout s lednicí. Co se týče nabízených služeb je součástí VIP apartmánu room 

service a dvě hodiny privátního wellness zdarma (35).   

 

Obr. 14: Pokoj VIP apartmán (35) 

Prezidentské Apartmá je o rozloze 97 m2 a nabízí dvě ložnice, dvě koupelny včetně 

jedné rohové vany, room service, dvě hodiny privátního wellness a možnost pozdějšího 

odjezdu (35). 
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Obr. 15: Prezidentské Apartmá (35) 

Součástí ubytování je u všech druhů pokojů snídaně formou bufetu a parkování. Všichni 

hosté také při ubytování získávají slevu 10 % do restaurace Avanti a denně mohou využít 

vstup do relaxačního centra, který je umístěný na střeše hotelu (35). 

K dispozici jsou v hotelu Avanti dvě restaurace, jedna jak pro hotelové hosty, tak i pro 

veřejnost a druhá, která se využívá ke snídaním při vysoké vytíženosti hotelu. Součástí 

hotelu je i bezplatné parkování a Wi-Fi připojení pro návštěvníky hotelu. Velmi často se 

však stává, že Wi-Fi připojení vypadává, což může návštěvníky hotelu omezovat (36). 

 

  

Obr. 16: Hotelová restaurace (36) 

Kromě ubytování a stravování v místní restauraci je zde také možnost relaxace formou 

wellness, fitness, masáží nebo bowling baru. Wellness centrum nabízí privátní vířivku, 

finskou a aroma saunu, skotskou sprchu, solární louku a reflexologickou zónu. Poměrně 
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nově je zde otevřené panorama vitality point na střeše hotelu, které nabízí pro ubytované 

hosty zdarma venkovní vířivku s výhledem na Brno. Další novinkou jsou tři nabíjecí 

stanice elektromobilů pro ubytované hosty zdarma (37). 

 

Obr. 17: Panorama Vitality Point (37) 

Hotel Avanti se řadí mezi kongresové hotely, proto je součástí také konferenční místnosti 

až pro 560 osob. Celkově se tu nachází osm konferenčních místností různých kapacit – 

kongresový sál (250 osob), velký sál (80 osob), malý sál (25 osob), salónek (25 osob), 

meeting room I (80 osob), meeting room II (30 osob), meeting room III (50 osob), 

meeting room IV (20 osob) (34). 

 

Obr. 18: Konferenční místnost hotelu Avanti (34) 

Kromě toho zde nalezneme předsálí s Café barem. Součástí konferenčních místností je i 

prezentační technika – např. plátno, dataprojektor, bezdrátový mikrofon, ozvučení, 

tabule, flipchart, televize a podobně (34). 
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Obr. 19: Café bar v předsálí (34) 

3.3.2  Cena 

Ceny jsou v hotelu Avanti stanovovány na základě návštěvnosti hotelu. Nejvyšší 

obsazenost hotelu bývá v období září-listopad, nejslabší naopak v červenci a srpnu. 

Můžeme tak očekávat, že na podzim budou ceny vyšší než v období letních prázdnin.  

V průměru se však cena za noc pohybuje cca od 1 950 Kč v závislosti na vybraném druhu 

pokoje. Ceny všech typů pokojů nalezneme v tabulce níže (Tab. 3). 

Tab. 3: Ceny pokojů (Vlastní zpracování s využitím ceníku hotelu 18) 

Typ pokoje Cena od 

Classic 1 950 Kč 

Premium 2 019 Kč 

Antialergic 2 198 Kč 

Apartmán Standard 2 607 Kč 

VIP Apartmá 3 041 Kč 

Prezidentské Apartmá 4 498 Kč 

Ceny konferenčních místností jsou různorodé, závisí na typu vybrané místnosti a délce 

pronájmu. Jednotlivé ceny konferenčních místností a techniky jsou uvedeny v tabulkách 

níže (Tab. 4, Tab. 5).  
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Tab. 4: Ceny pronájmu konferenčních místností (34) 

Sál/čas 
První 3 

hodiny 

Další 

hodina 
Celodenně 

Kongresový sál 5 000 Kč 1 000 Kč 10 000 Kč 

Velký sál 4 000 Kč 800 Kč 7 000 Kč 

Malý sál 2 500 Kč 600 Kč 6 000 Kč 

Salonek 1 000 Kč 500 Kč 3 500 Kč 

Meeting room 1 3 500 Kč 700 Kč 7 000 Kč 

Meeting room 2 2 000 Kč 600 Kč 6 000 Kč 

Meeting room 3 2 500 Kč 600 Kč 6 500 Kč 

Meeting room 4 1 000 Kč 500 Kč 3 500 Kč 

 

Stálí klienti, kteří mívají konference v hotelu několikrát měsíčně získávají na pronájem 

místností slevu 28 %. Pokud se jedná o celodenních konferenci tak je to navíc sleva 8 % 

na techniku.  

Tab. 5: Ceník prezentační techniky (34) 

Technika Kč/den/kus 

Ozvučení  500 

Bezdrátový mikrofon 400 

Plátno 300 

Dataprojektor 2 000 

Zpětný projektor 400 

Flipchart 250 

Tabule 200 

Laserové ukazovátko 200 

Video 550 

Televize 400 

DVD přehrávač 600 

CD přehrávač 300 

Podium 3 000 

Řečnický pult 400 

Wi-Fi zdarma  

 

3.3.3  Distribuce 

Hotel Avanti využívá distribuci svých služeb jak přímo, tak nepřímo. Přímou distribuci 

tvoří především recepce, webové stránky, emailová či telefonní komunikace. Hosté si tak 

mohou rezervovat svůj pokoj, konferenční místnost či wellness centrum přímo. Nepřímou 
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distribuci využívá hotel prostřednictvím bookingových portálů, případně cestovních 

kanceláří. Nejčastěji se jedná o Booking.com a TravelPortal.cz.  

Vzhledem k faktu, že zákazník přichází za službou, je důležité i samotné umístění hotelu. 

Jak můžeme vidět na obrázku níže (Obr. 20), hotel nalezneme v brněnské části Ponava. 

Hlavní nádraží je vzdálené necelých 3,5 kilometrů. Hotel je dobře dostupný jak 

hromadnou, tak vlastní dopravou. Součástí hotelu je i hlídané parkoviště. 

 

Obr. 20: Poloha hotelu Avanti (39) 

V okruhu jednoho kilometru nalezneme nákupní centrum Královo Pole, obchodní řetězec 

Kaufland, park Lužánky, tenisovou a badmintonovou halu Sprint. Největším 

konkurentem v zobrazeném okruhu je pak hotel Cosmopolitan Bobycentrum (Obr. 21). 

 

Obr. 21: Umístění hotelu Avanti na mapě (33) 
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3.3.4  Propagace 

Součástí marketingového mixu je i propagace. Vzhledem k tomu, že je spjata 

s komunikačním mixem, bude tato část hlouběji propracována v následující podkapitole.  

3.3.5  Lidé 

Nejčastějšími návštěvníky hotelu Avanti je business klientela navštěvující konference 

pořádané v hotelu Avanti. Kromě hotelových hostů přichází do hotelu i lidé, kteří se 

chystají využít některou z dalších nabízených služeb hotelu (např. bowling, wellness, 

restaurace). Ve všech případech se však zákazník v první řadě setkává se zaměstnanci 

recepce a vytváří si tak první dojmy z celého hotelu. 

Od recepční hotelu se vyžaduje střední vzdělání s maturitou (nejlépe v oboru), znalost 

minimálně jednoho světového jazyka, komunikační schopnosti, příjemné vystupování, 

samostatnost a znalost Wordu, Excelu a Outlooku.  

V současné době pracuje v hotelu Avanti okolo 50 zaměstnanců. Jak již bylo zmíněno 

v sociálních faktorech SLEPT analýzy, v hotelu dochází k časté fluktuaci zaměstnanců, 

neboť mzdy v hotelu Avanti jsou již pár let neměněné.  

3.3.6  Balíčky služeb a tvorba programů 

Hotel Avanti nabízí v současné době celkem pět balíčků služeb. Tyto balíčky jsou 

sestavovány vždy na dvě noci a součástí každého je 10% sleva na vstup do Aqualandu 

Moravia v Pasohlávkách. Balíčky jsou vytvářeny, popř. upravovány v závislosti na 

ročním období a sezóně.  

Rodinný balíček “Family“ 

Kromě ubytování a stravování ve formě polopenze (bufetové snídaně, 2x večeře o třech 

chodech) obsahuje balíček dvě hodiny bowlingu či wellness. 

Tab. 6: Ceny balíčků Family (Vlastní zpracování s využitím ceníku hotelu) 

Typ pokoje Cena 

Dvoulůžkový pokoj 4 190 Kč 

Třílůžkový pokoj 5 190 Kč 

Čtyřlůžkový pokoj 6 590 Kč 
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Balíček Romantic  

Balíček Romantic obsahuje snídaně podávané na pokoj nebo formou bufetu v hotelové 

restauraci, 1x romantickou večeři o třech chodech s láhví vína, aperitivem, nápojem, 

kávou a digestivem, vstup na dvě hodiny do hotelového wellness. Cena za dvoulůžkový 

pokoj je 5 090 Kč.  

Balíček Weekend 

Tento balíček obsahuje snídaně dle přání hosta podávané formou bufetu, 1x večeři o třech 

chodech včetně kávy a nápoje dle výběru (možnost výběru mezi nealkoholickým 

nápojem, sklenkou vína nebo pivem), dvou hodinový vstup do wellness a dvě hodiny 

bowlingu. Cena balíčku za dvoulůžkový pokoj je 4 750 Kč, třílůžkový pokoj vyjde na 

5 790 Kč.   

Balíček Sport 

Součástí tohoto balíčku je kromě ubytování i polopenze (bufetové snídaně, večeře o třech 

chodech) a zapůjčení koloběžek na pět hodin. Cena za dvoulůžkový pokoj vychází na 

4 090 Kč.  

Relax balíček  

Stravování v tomto balíčků je složeno ze dvou bufetových snídaní a dvou večeří o třech 

chodech v hodnotě 250 Kč/ osoba. Dále balíček obsahuje dvě hodiny privátního wellness 

a hodinu masáží. Cena za dvoulůžkový pokoj je 5 550 Kč, za třílůžkový 6 950 Kč.  

3.3.7  Spolupráce 

Nejčastěji hotel Avanti spolupracuje s partnerským hotelem Atlantis v Rozdrojovicích, 

který vlastní stejný majitel. V rámci barterové spolupráce je to pak hokejový klub HC 

Kometa Brno a fotbalový klub FC Zbrojovka Brno.  

Hotel také spolupracuje s Aqualandem Moravia v Pasohlávkách, který ke každému 

balíčku služeb poskytuje hostům 10 % slevu na vstup na základě předložení účtenky za 

ubytování. Tuto slevu však téměř nikdo nevyužívá a zvažuje se zrušení této spolupráce. 

3.4  Komunikační mix 

V této části práce jsem na základě pozorování a dotazování provedla rozbor stávajícího 

komunikačního mixu hotelu Avanti. V současné době není v hotelu Avanti žádný 
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zaměstnanec zabývající se oblastí marketingu. Propagace hotelu není proto tak obsáhlá 

jako u jiných konkurujících hotelů.  

3.4.1  Reklama 

Hotel Avanti využívá k propagaci svého hotelu několik prostředků. V první řadě jsou to 

webové stránky (Obr. 22), na kterých zákazníci naleznou kromě balíčků služeb všechny 

potřebné informace o samotném ubytování, restauraci, možnostech relaxace a konferencí. 

Již pár měsíců se nabízené balíčky služeb na webových stránkách nezobrazují, a tak se o 

nich lidé dozvědí pouze na recepci. Na této slabině se však hotel snaží hotel zapracovat.  

Stránky jsou jinak dle mého názoru přehledné a responzivní. Lze na nich snadno 

vyhledávat a hosté zde mohou provést rezervaci online. Kromě češtiny si mohou 

návštěvníci přepnout stránku do dalších čtyř jazyků. Vybrat si mohou z angličtiny, 

němčiny, ruštiny nebo polštiny.  

 

Obr. 22: Webové stránky hotelu Avanti (18) 

Dále hotel využívá venkovní reklamu ve formě billboardů. Hotel Avanti si pronajímá 

celkem dva billboardy. Jeden je umístěn v blízkosti zimního stadionu na ulici Pionýrská 

v Brně, druhý nalezneme mimo Brno před obcí Lipůvka.  

Hotel Avanti je partnerem hokejového klubu Kometa Brno, proto jako další formu 

reklamy využívá ceduli na ledové ploše umístěnou v DRFG aréně v Brně (Obr. 23). 

Cedule je umístěna za hokejovou bránou.  
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Obr. 23: Reklama hotelu na ledové ploše DRFG arény (31) 

Jako poslední formu reklamy využívá hotel Avanti sociální síť, konkrétně Facebook 

(Obr. 24). Tyto stránky sleduje cca 3 000 lidí, což je o mnoho více jako facebookové 

stránky konkurenčních hotelů v Brně. Bohužel však sociální síť nikdo aktivně nespravuje 

a příspěvky jsou přidávány průměrně jednou do měsíce. Dle mého názoru proto stránka 

vypadá poněkud zanedbaně a hotel by jí měl věnovat více pozornosti. Díky aktivnější 

prezentaci na Facebooku může být hotel více v kontaktu s potencionálními i stávajícími 

hosty a získávat od nich zpětnou vazbu.  

Nově hotel obnovil i instagramový profil. Profil na mě ale působí velmi zanedbaně a 

neprofesionálně, doporučovala bych na prezentaci hotelu zapracovat.  

 

Obr. 24: Facebookový profil hotelu Avanti (32) 
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3.4.2  Podpora prodeje  

V rámci podpory prodeje využívá hotel Avanti vouchery v hodnotě 500 Kč, který host 

získá za každý pátý pobyt. Tento voucher můžou hosté využít buďto v hotelové 

restauraci nebo na jakoukoliv službu v hotelu.  Zda má host nárok na tento voucher hlídá 

hotelový systém, který recepční upozorní v momentě, kdy se host přihlásí k pátému 

pobytu. Tuto možnost využívají ve většině případů korporátní hosté, kteří hotel navštěvují 

v pravidelných intervalech.  

Hotel poskytuje různé slevové nabídky – nabízí first minute slevu 15 %, kterou hosté 

získají při rezervaci pokoje minimálně 3 měsíce dopředu a zároveň provedou platbu 

předem. Dále hotel nabízí last minute slevu 10 % za platbu předem a 5% slevu za 

rezervaci 3 dny před příjezdem. Každý hotelový host má také 10% slevu v restauraci 

Avanti.  

3.4.3  Public relations 

Hotel Avanti je sponzorem Národního divadla Brno. Herci NdB mohou zdarma využít 

ubytovací služby. Dále je hotel partnerem hokejového klubu HC Kometa Brno a FC 

Zbrojovka Brno. HC Kometa Brno dostává v rámci zápasů od hotelu drobné občerstvení 

jako jsou chlebíčky a kanapky. 

Hráči FC Zbrojovka mají možnost využít zvýhodněné menu v hotelové restauraci a také 

hotelové wellness zdarma.   

V minulosti využíval hotel Avanti k propagaci PR články, jednalo se například o 

komerční sdělení na webové stránce idnes.cz z roku 2013 (Obr. 25). Doporučovala bych 

začít znovu tuto formu propagace využívat, neboť ji dle mého názoru považuji za 

efektivní.  
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Obr. 25: Komerční sdělení hotelu Avanti (38)  

Dále je důležité zmínit i interní PR, protože vztahy s veřejností tvoří i samotní 

zaměstnanci. Hotel Avanti se snaží svoje zaměstnance motivovat pomocí několika 

benefitů. Jedná se například o personální stravu za 20 Kč, příspěvek na penzijní pojištění 

a letní a zimní bonus ve výši 5 000 Kč hrubého. Podmínkou tohoto bonusu je však mít 

odpracovaný jeden rok na hlavní pracovní poměr.  

Všichni zaměstnanci hotelu jsou povinni nosit hotelovou uniformu s logem hotelu. 

Zaměstnanci recepce jsou oblečení do bílé košile, černé vesty, popř. saka s logem hotelu, 

černé sukně, popř. kalhot, bot a u žen červeného šátku kolem krku, u můžu se jedná o 

červenou kravatu. Zaměstnanci musí být stále upravení a jak již bylo zmíněno, očekává 

se od nich profesionální a vstřícný přístup k návštěvníkům hotelu. 

3.4.4  Přímý marketing  

Hotel Avanti využívá k přímému marketingu pouze pasivní komunikaci, konkrétně 

telefonní a e-mailovou. Tato komunikace je nejvíce využívána na recepci při rezervacích 

pokojů, ostatních služeb, popř. jakýkoliv jiných dotazů či přání. V případě poptávky po 

konferenčních místností předává recepce požadavek sales manažerovi, který vytvoří 

nabídku a následně ji zašle klientovi.  

Aktivní direct marketing v současné době hotel Avanti nevyužívá. V budoucnosti však 

hotel plánuje rozšířit zaměstnance o dalšího sales manažera, který bude mít na starost 

právě aktivní komunikaci s hosty hotelu.  
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3.4.5  Osobní prodej  

K osobnímu prodeji dochází nejčastěji na hotelové recepci, kde si může host pronajmout 

hotelový pokoj, konferenční místnosti, wellness či jiné nabízené služby. Z důvodu 

prvního kontaktu s hostem hraje roli vystupování zaměstnanců recepce, protože již zde 

vzniká u hosta první dojem.  

3.5  Benchmarking  

Pro porovnání konkurence s hotelem Avanti jsem se rozhodla provést metodu 

benchmarking. Vzhledem k tomu, že hlavním segmentem hotelu Avanti jsou business 

klienti, kteří hotel navštěvují v návaznosti na pořádané konference, rozhodla jsem se pro 

porovnání největších kongresových hotelů v Brně. Pro porovnání jsem tedy vybrala 

hotely Cosmopolitan Bobycentrum, Continental, Holiday Inn, Voroněž a International. 

Tyto hotely jsem zvolila z toho důvodu, že je považuji za největší konkurenty hotelu 

Avanti.   

Voroněž 

Hotel Voroněž je součástí řetězce Orea Hotels & Resorts a nachází se v bezprostřední 

blízkosti brněnského výstaviště a necelé tři kilometry od centra. Disponuje 368 pokoji 

v kategoriích Standard, Superior, Executive, Junior a Business. Cena dvoulůžkového 

pokoje v kategorii Standard se pohybuje kolem 1470 Kč. Součástí ceny je vstup do 

hotelového fitness. V hotelu Voroněž nalezneme dvě restaurace, lobby bar, devět 

konferenčních místností, fitness centrum a sauna. Kapacitně dokáží konferenční místnosti 

pojmout až 700 osob (42). 

 

Obr. 26: Hotel Voroněž (43) 
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Hotel Voroněž nabízí celou škálu balíčků služeb, které jsou obměňovány v závislosti na 

ročním období, sezóně, svátcích a podobně. Co se týče sociálních sítí, hotel působí na 

Facebooku, Twitteru a LinkedInu. Na obrázku níže (Obr. 27) nalezneme již zmíněný 

Facebook, který sleduje téměř 790 osob, avšak hotel stránku aktivně nespravuje, o čemž 

svědčí poslední příspěvek (50).  

 

Obr. 27: Facebookový profil hotelu Voroněž (50) 

Cosmopolitan Bobycentrum 

Hotel Cosmopolitan Bobycentrum leží v brněnské části Ponava, přímo naproti hotelu 

Avanti. Celkově nabízí 141 pokojů, na výběr jsou jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové 

a rodinné pokoje. Cenově vychází dvoulůžkový pokoj kolem 1 475 Kč (40). 

 

Obr. 28: Hotel Cosmopolitan Bobycentrum (41) 
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Součástí hotelu je 10 konferenčních místností. Největší z nich je Zoner Bobyhall, která 

pojme až 1 250 osob. Wellness centrum nabízí suchou saunu, masážní křeslo a relaxační 

bazén. Kromě wellness je zde poměrně velký výběr sportovního využití. Hotel disponuje 

fitness centrem, squash kurty a bowlingovou dráhou (41).  

Hotel působí na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter. Všechny tyto stránky 

aktivně spravuje a příspěvky přidává několikrát do měsíce (51).   

 

 

Obr. 29: Facebooková stránka hotelu Cosmopolitan Bobycentrum (51) 

 

Quality Hotel Brno Exhibition Centre 

Tento hotel pod dřívějším názvem Holiday Inn se nachází v blízkosti brněnského 

výstaviště v části Brno – střed. Centrum je vzdálené necelé tři kilometry. Hotel je součástí 

celosvětového řetězce InterContinental Hotels Group. Celkem hotel nabízí 200 

dvoulůžkových pokojů v kategoriích Standard a Executive. Cena za noc v kategorii 

Standard se pohybuje kolem 1 800 Kč. Oproti ostatním hotelům nabízí Holiday Inn 
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bezplatnou kyvadlovou dopravu mezi hotelem a centrem města ve spolupráci se CITY 

TAXI Brno (44). 

 

Obr. 30: Hotel Holiday Inn (45) 

Součástí hotelu jsou dvě restaurace a lobby bar. Kromě toho je zde možnost využít 

etážovou či cateringovou službu. Pro hotelové hosty nabízí Holiday Inn vstup do Relax 

zone, ve které naleznou saunu, venkovní privátní vířivku, masáže a minigym. Vstup do 

minigymu je zahrnut v ceně pokoje (45). 

Tento hotel nabízí k pronájmu pět konferenčních místností různých rozloh, z nichž 

největší pojme až 500 osob. Hotel Holiday Inn má jako jeden z mála zavedený rezervační 

systém těchto prostorů. V rámci sociálních sítích aktivně spravuje Facebook a Instagram. 

Příspěvky přidávají cca jednou do týdne (44).  

 

Obr. 31: Facebooková stránka hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre (52) 
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Continental  

Hotel Continental se nachází v centru Brna v blízkosti Moravského náměstí, dva 

kilometry od hlavního nádraží. Nabízí celkem 214 pokojů v kategoriích Standard, Suite, 

Design, Superior a Superior Suite. Jednolůžkový pokoj kategorie Standard se pohybuje 

okolo 1 750 Kč za noc. Součástí ceny je i vstup do fitness centra. (46). 

 

Obr. 32: Hotel Continental (47) 

V tomto hotelu nalezneme celkem tři restaurace, kavárnu, wellness centrum s vířivkou a 

saunou, fitness centrum a šest konferenčních místností, které pojmou až 300 osob Pokoj 

i konferenční místnosti si lze zarezervovat přes rezervační systém hotelu (46).  

Hotel Continental není součástí žádného hotelového řetězce. Před hotelem lze využít 20 

parkovacích míst, v garáži pak 80. Součástí garáže je i dobíjecí stanice pro elektromobily, 

kterou mohou využít i neubytovaní hosté. Tento hotel nenabízí žádné balíčky služeb a 

nenalezneme zde kromě fitness centra žádné sportovní využití (47).  

Hotel spravuje sociální sítě Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter. Všechny stránky 

jsou založeny poměrně krátce, avšak z mého pohledu jsou vytvořeny pěkně a přehledně. 

I přes krátkou dobu si velmi rychle získal oblibu mezi uživateli a například na Instagramu 

má nejvíc sledujících ze všech zmíněných hotelů (53). 
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Obr. 33: Facebookový profil hotelu Continental Brno (53) 

 

International 

Hotel International je součástí světového hotelového řetězce Best Western Premier. 

Nachází se v samém centru Brna v blízkosti hlavního nádraží. Celková kapacita pokojů 

je 233 a ceny pokojů jsou zde oproti konkurenci poměrně vyšší. Pokoje kategorie 

Business vychází cca na 2 900 Kč. V této ceně je však na rozdíl od ostatních 

srovnávaných hotelů zahrnut i vstup do hotelového wellness a fitness. Na výběr je zde 

z šesti kategorií pokojů – Business, Premier, Studio, Apartmá s kuchyní, Exekutivní 

apartmá a Prezidentské apartmá (49). 
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Obr. 34: Hotel International (48)  

V hotelu nalezneme celkem tři restaurace, jeden lobby bar, pět konferenčních sálů, 

dvanáct konferenčních místností, wellness centrum s bazénem, vířivkou a saunou a 

fitness centrum. Dále hotel nabízí výběr ze sedmi balíčků služeb a možnost cateringu. Ze 

sociálních sítích spravuje hotel  Facebook, Twitter a LinkedIn (49). 

 

Obr. 35: Facebookový profil hotelu International Brno (54) 
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Jako srovnávací kritéria jsem vybrala celkovou kapacitu pokojů, cenu za noc, rozsah 

wellness, kapacitu konferenčních místností, sportovní využití, vzdálenost od centra, 

balíčky služeb a propagaci na sociálních sítích. Pro účely hodnocení propagace jsem 

vybrala sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. 

Stanovená kritéria jsem hodnotila podle svého subjektivního tvrzení, a to na stupnici od 

0-5. Nula v tomto případě znamená, že kritérium není ve vybraném hotelu dostupné, 

nejvyšší možný počet bodů je naopak pět.  

Vzhledem k tomu, že jsem propagaci hodnotila na základě více typů sociálních sítí, 

vytvořila jsem si zvláštní tabulku (Tab. 7), ve které jsem tyto informace jednotlivě 

ohodnotila. Dosažené výsledky jsem pak přenesla do souhrnné tabulky níže (Tab. 8).  

 

Tab. 7: Hodnocení propagace vybraných hotelů na sociálních sítích (Vlastní zpracování dle dostupných 

informací) 

 Facebook Instagram Twitter LinkedIn Suma 

Voroněž 1 0 4 5 10 

Bobycentrum 3 4 1 0 8 

International 5 0 1 5 11 

Continental 2 5 4 5 16 

Holiday Inn 4 3 0 5 12 

Avanti 2 1 0 0 3 

 

Z tabulky výše vidíme, že nejlepší propagaci na sociálních sítích má dle mého názoru 

hotel Continetal, který i přes krátkou dobu působí aktivně na všech vybraných sítích. 

Hotel Avanti získal pouze tři body, neboť působí pouze na sociální síti Facebook a 

Instagram, a to pouze pasivně.  
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Tab. 8: Benchmarking vybraných hotelů (Vlastní zpracování dle dostupných informací) 

 Avanti Bobycentrum Continental 
Holiday 

Inn 
Voroněž International 

Kapacita 1 2 3 3 5 4 

Cena za noc 5 5 4 4 3 1 

Wellness 4 3 2 1 1 5 

Konferenční 

místnosti 
3 5 1 2 4 4 

Sportovní využití 4 5 1 1 1 1 

Vzdálenost od 

centra 
2 2 4 3 3 5 

Balíčky služeb 3 0 0 0 4 5 

Propagace 1 2 5 4 3 3 

Suma 23 24 20 17 24 28 

Pořadí 3 2 4 5 2 1 

 

Analýza benchmarkingu zjistila, že podle zadaných kritérií je nevětším konkurentem 

hotelu Avanti hotel International. Ze zadaných kritérií si nejlépe vedl v nabízených 

balíčcích služeb, vzdálenosti od centra a wellness. Hotel International má jako jediný 

k dispozici bazén. Druhé místo obsadil hotel Bobycentrum, který nabízí konferenční 

místnosti s největší kapacitou a poskytuje nejvíce možností sportovního využití. Hotel 

Avanti skončil taktéž na druhém místě a nejlépe si společně s hotelem Cosmopolitan vedl 

v ceně ubytování za noc.  

Nejhůře dopadl hotel Holiday Inn, který nenabízí žádné balíčky služeb. Vzhledem 

k tomu, že hotel nenabízí žádné sportovní využití a nabídka wellness je poměrně 

omezená, získal v těchto dvou kategoriích nejhorší hodnocení.  

3.6  Souhrn analýz 

Závěrem praktické části provedu souhrn analýz využívající přístup SWOT, pomocí které 

určím současnou pozici hotelu Avanti na trhu.  

Silné stránky:  

• moderní konferenční místnosti, 

• bowling a wellness centrum,  

• nízké ceny, 

• lokalita hotelu, 
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• dostupnost.  

Jako nejsilnější stránku hotelu Avanti vnímám konferenční prostory, které jsou moderně 

zařízené a kapacitně pojmou až 560 osob. Další silnou stránkou je pak bowling bar a 

wellness centrum. Konkrétně u wellness pak panorama vitality point na střeše hotelu, 

jehož součástí je venkovní vířivka. Dále jsou to nízko nastavené ceny za ubytování, 

lokalita hotelu a dostupnost, jak vlastní, tak městskou dopravou. 

Slabé stránky:  

• marketingová propagace hotelu,  

• časté selhávání techniky, 

• vzdálenost od centra,  

• absence bezbariérových pokojů,  

• absence lobby baru, 

Jako nejslabší stránku hotelu považuji současnou marketingovou propagaci, která je dle 

mého názoru velmi slabá. Jako další slabou stránku vnímám časté selhávání techniky jako 

například nefunkční tiskárny, počítače, Wi-Fi atd. Hotel leží více jak 3 km od hlavního 

nádraží, proto jsem jako další slabou stránku zvolila vzdálenost od centra. Další slabou 

stránkou je absence bezbariérových pokojů a lobby baru.  

Příležitosti:  

• výstavba aquaparku naproti hotelu,     

• navázání spolupráce se sportovními halami, 

• zajištění transferu mezi hotelem a letištěm, 

• sociální sítě, 

• nové technologie.  

V letošním roce by měla začít výstavba nového aquaparku umístěného poblíž plaveckého 

bazénu naproti hotelu Avanti. Tuto skutečnost vnímám jako velkou příležitost. V případě, 

že by hotel Avanti navázal s tímto aquaparkem spolupráci, zvýšila by se poptávka po 

službách hotelu. Poptávku po službách hotelu by mohlo zvýšit i navázání spolupráce se 

sportovní halou (např. sportovní hala Sprint).  Další příležitostí by mohlo být zajištění 

transferu mezi hotelem a letištěm, působení na sociálních sítích a nové technologie. 
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Hrozby:  

• častá fluktuace zaměstnanců,  

• změny v legislativě,  

• zvyšování cen energií,  

• vysoká konkurence.  

Jak již bylo zmíněno, v hotelu Avanti velmi často dochází k fluktuaci zaměstnanců, což 

vnímám jako hrozbu. Další hrozbou mohou být změny v legislativě a vzhledem k predikci 

zvyšování cen energií, které mohou mít za následek zvyšování cen v hotelu. To může vést 

ke snížení poptávky po službách hotelu. Poslední zmíněnou hrozbou je vysoká stávající 

konkurence – především hotel Cosmopoliatn Bobycentrum sídlící naproti hotelu Avanti.  

3.6.1  Hodnocení SWOT analýzy  

Závěrem jsem se rozhodla provést hodnocení SWOT analýzy, kterou jsem provedla 

v tabulce níže (Tab. 9). Nejprve jsem každé položce přiřadila váhu důležitosti. Celkový 

součet váhy musí být v každé části roven jedné. Následně jsem jednotlivé položky 

ohodnotila na stupnici od 1 do 5. U silných stránek a příležitostí znamená 1 nejnižší 

spokojenost a 5 nejvyšší spokojenost, u slabých stránek a hrozeb naopak (1 nejnižší 

nespokojenost, 5 nejvyšší nespokojenost). V předposledním sloupci jsem váhu a 

hodnocení vynásobila, v posledním sloupci jsem pak jednotlivé hodnoty součinu sečetla. 

 

Tab. 9: Hodnocení SWOT analýzy (Vlastní zpracování) 

Silné stránky Váha Hodnocení Součin Suma 

Konferenční místnosti 0,3 4 1,2 

3,9 

Bowling a wellness 0,2 4 0,8 

nízké ceny 0,25 5 1,25 

Lokalita 0,15 3 0,45 

Dostupnost 0,1 2 0,2 

Slabé stránky         

Propagace 0,35 4 1,4 

2,75 

selhávání techniky 0,25 3 0,75 

vzdálenost od centra 0,2 2 0,4 

absence bezbariérových pokojů 0,1 1 0,1 

absence lobby baru 0,1 1 0,1 
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Příležitosti         

výstavba aquaparku  0,25 5 1,25 

4,1 

spolupráce se sportovními halami 0,25 5 1,25 

zajištění transferu mezi hotelem a 

letištěm 0,2 3 0,6 

sociální sítě 0,2 4 0,8 

nové technologie 0,1 2 0,2 

Hrozby         

fluktuace zaměstnanců 0,35 4 1,4 

3,8 
změny v legislativě 0,1 2 0,2 

zvyšování cen energií 0,25 4 1 

vysoká konkurence 0,3 4 1,2 

 

Výsledná hodnota SWOT analýzy je rovna bilanci mezi interními a externími faktory. 

V tomto případě vyšla bilance -1,25. Hotel Avanti by se proto měl snažit posílit externí 

faktory, především pak snažit se využít zmíněné příležitosti.  
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4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V následující kapitole se pokusím navrhnout změny, které povedou ke zlepšení stávající 

situace v hotelu Avanti a zvýšení povědomosti o hotelu. Všechny návrhy jsou tvořené za 

předpokladu, že bude stát fungovat v běžném stavu a nebude ovlivněn nečekanou situací 

jako je momentálně nouzový stav z důvodu koronavirové infekce.  

4.1  Sociální sítě  

V současné době fungují sociální sítě jako hlavní komunikační kanál. V této části se proto 

zaměřím na sociální síť Facebook a Instagram.  

4.1.1  Facebook 

Jak již bylo zmíněno v praktické části, hotel Avanti využívá pouze facebookové stránky. 

Hotel Avanti přidává příspěvky zhruba jednou za měsíc a profil tak vypadá z mého 

pohledu poněkud zanedbaně. I přesto ji sleduje přes 3 000 lidí, což je více než u jiných 

konkurenčních hotelů v Brně. 

Pro lepší využití komunikace by měl hotel Avanti pravidelně stránky kontrolovat, vkládat 

nové příspěvky, využívat oznámení polohy či vytvářet události. Doporučovala bych 

vkládat příspěvky alespoň jednou za týden. Mohlo by se jednat například o novinky 

týkající se hotelu, plánovaných událostí či nadcházejících se slevách na ubytovací a 

ostatní služby hotelu. 

 O obě sociální sítě by se mohla starat recepční. Myslím si, že by se však mělo jednat o 

jednu, maximálně dvě osoby, aby se dosáhlo sjednocení profilu. Každý člověk má jiný 

styl psaní, jiný pohled na úpravu a v případě, že by sítě spravovalo více osob může pak 

profil vypadat neuceleně.  Všechny tyto možnosti jsou zadarmo (zaberou pouze určitý 

čas), avšak bylo by dle mého názoru vhodné využít i cílené reklamy.   

Při propagaci stránky je nejprve potřeba rozhodnou se, zda chceme zviditelnit naši 

stránku, příspěvek, události či web. Jako nejvhodnější variantu vnímám propagaci 

s krátkým popisem a úvodním obrázkem, která po rozkliknutí převede uživatele rovnou 

na webovou stránku hotelu, na které naleznou veškeré potřebné informace včetně 

možnosti online rezervace pokoje. Dále je potřeba vybrat věkové rozmezí a okruh 

uživatelů. Věkový rozsah jsem zvolila 18+ let, jako okruh bych nejprve vybrala celou 

Českou republiku. Při tomto nastavení je potencionální dosah stanoven na 2 900 000 
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uživatelů za den. Nakonec je potřeba určit denní rozpočet a dobu trvání. Jako denní 

rozpočet jsem stanovila 100 Kč. Nejprve bych zvolila kratší dobu trvání a to 3 měsíce. 

Tuto cílenou reklamu bych nastavila v období únor–březen.  

Po uplynutí kampaně je velice důležité vytvořit si report o tom, jak byla kampaň úspěšná. 

Nalezneme zde např. demografické údaje osob, které si kampaň zobrazili. Podle 

dosažených výsledků bych se pak dále rozhodovala, zda v této formě propagace 

pokračovat či nikoliv. 

Tab. 10: Náklady na propagaci na sociální síti Facebook (Vlastní zpracování) 

 Náklady Dosah uživatelů 

Den 100 Kč 2 900 000 

Měsíc 3 000 Kč 87 000 000 

 

V případě, že se v budoucnu projeví tato forma propagace jako efektivní, bych okruh 

rozšířila i o sousedící státy (především Slovensko), neboť hotel navštěvují i zahraniční 

hosté. Jako efektivní vnímám například to, pokud webové stránky navštíví během 

vybraného období alespoň 100 000 osob. Dle dosažených výsledků bych také uvažovala 

o zvýšení či snížení rozpočtu.  

4.1.2  Instagram 

Dále bych navrhovala rozšířit působení na sociálních sítích o Instagram, který lze propojit 

se stávajícím profilem na Facebooku. Instagram se v současnosti řadí mezi 

nejpopulárnější síť. Založení účtu je stejně jako u Facebooku bezplatné a většina 

konkurenčních čtyřhvězdičkových hotelů ho aktivně využívá. Hotel Avanti v minulosti 

tuto síť využíval a nově stránku i obnovil, ovšem stránka je podle mého názoru zanedbaná 

a nepůsobí profesionálně, o čemž svědčí i počet sledujících (Obr. 36). 
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Obr. 36: Současný Instagramový profil hotelu Avanti (55) 

Po vytvoření stránky je potřeba být především aktivní. Doporučovala bych denně 

využívat Insta Stories formou kombinací fotek a krátkých videí, které na zdi Instagramu 

vydrží pouze 24 hodin. Dále je potřeba pravidelně přidávat příspěvky, dle mého názoru 

je optimální jeden až dva příspěvky denně. V případě většího počtu příspěvků denně 

mohou mít uživatelé pocit spamu, které povedou k neochotě sledovat danou stránku. 

Doporučovala bych přidávat například příspěvky o aktuálním dění v hotelu, pořádaných 

akcích, slevových nabídkách a podobně. Všechny fotografie bych se snažila upravovat 

v podobném stylu, aby profil působil sjednoceně a profesionálně.  

Dále bych upravila i popisek umístěný ve vrchní části profilu. Webové stránky a adresu 

bych doplnila o stručný úvod. Mohlo by například jít o popis umístěný na úvodní stránce 

webu: „Hledáte hotel v Brně? Již nemusíte! Hotel Avanti je jasná volba.“   

V souvislosti s přidáváním příspěvkům bych určitě navrhovala používat vhodné hastagy 

– jak v češtině, tak v angličtině. V každém příspěvku bych určitě zmínila # avantibrno, 

který již někteří návštěvníci hotelu využívají.  

Dále bych navrhovala využívat Instagram k pořádání soutěží o voucher v hodnotě           

500 Kč, který by mohla vybraná osoba využít dle libosti buď na ubytovací, stravovací či 

jiné služby hotelu. Soutěž bych pořádala každé tři měsíce. Jako podmínky pro zúčastnění 

soutěže bych stanovila:  
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• sledovat stránku hotelu, 

• dát příspěvku to se mi líbí, 

• sdílet příspěvek na svém účtu v Insta Stories, 

• napsat komentář a označit v něm další jednu osobu.  

K propagaci bych určitě využívala i spolupráci s vybraným influencerem, v současné 

době společnosti hojně tuto formu využívají. Těmto lidem by byl nabídnut bezplatný 

pobyt v hotelu a na oplátku by oni propagovali hotel Avanti formou příspěvků na svém 

instagramovém profilu. Důležité je však pečlivě takového člověka vybrat, zaměřit se na 

cílovou skupinu jeho fanoušků, na oblast, ve které působí a jak je tento člověk vnímán 

mezi ostatními lidmi. Dle mého názoru by bylo vhodné oslovit někoho, kdo rád cestuje, 

popř. hojně využívá služeb hotelů a má zastoupenu věkovou skupinu fanoušků minimálně 

od 20 let. Jako konkrétní osobu jsem vybrala profil Terezy Čencové. Momentálně ji 

sleduje přes 26 000 uživatelů. Její profil na mě působí příjemně a sjednoceně. Velmi často 

přidává příspěvky ohledně cestování (Obr. 37).  

  

Obr. 37: Instagramový profil Terezy Čencové (59) 
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V rámci tohoto pobytu bych pro tuto osobu a jeho doprovod vytvořila bezplatný balíček 

zahrnující:  

• dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji typu Premium,  

• vstup do wellness centra,  

• večeře formou tří chodového menu.  

Hotelu by tak vznikly pouze náklady na samotné ubytovací a stravovací služby.  

Tab. 11: Náklady na propagaci prostřednictvím influencera (Vlastní zpracování s využitím ceníku hotelu) 

Ubytování 3 500 Kč 

Wellness 500 Kč 

Stravování 1 000 Kč 

Náklady celkem 5 000 Kč 

 

Náklady na propagaci formou influencera činí 5 000 Kč. Hotelu však vzniknou i náklady 

na pořádané soutěže 2 000 Kč. Celkové náklady na tento návrh jsou tedy 7 000 Kč.  

4.2  PPC reklama 

Dále navrhuji využít online marketing v podobě PPC reklamy (pay per click). Jak již 

z názvu vyplývá, jedná se o reklamu, která je placena pouze při prokliku na sjednanou 

webovou stránku. 

Tuto službu je v současnosti možné využít na vyhledávačích Google a Seznam. PPC 

reklama na Googlu se jmenuje Ads (dříve AdWords), v případě Seznamu je to Sklik. 

Vyhledávač Google využívá výrazně více osob, než Seznam, i přesto má ale Seznam 

značné zastoupení na českém trhu – ze statistiky z roku 2018 vyplývá, že podíl 

vyhledávačů byl 71 % a 27 % ve prospěch Googlu. Z toho důvodu jsem se rozhodla pro 

tuto formu reklamy na obou vyhledávačích zároveň a oslovit tak téměř každého. Jako 

hlavní cíl inzerce jsem zvolila podporu prodeje a návštěvnost webových stránek.  

4.2.1  Google Ads  

Lokalitu PPC kampaně na Googlu jsem zvolila oblast celé České republiky a Slovenska. 

Častými návštěvníky hotelu jsou i hosté ze Slovenska, proto jsem zvolila i tuto oblast. 
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Velikost potencionálního publika je nyní 11 857 523 uživatelů za měsíc. Toto číslo se 

bude dále upravovat při dalším nastavování (Obr. 38). 

 

Obr. 38: Lokalita pro nastavení kampaně (Vlastní zpracování s využitím Google Ads) 

Další částí PPC reklamy je nastavení klíčových slov. Jako klíčová slova jsem zvolila: 

• hotel Brno,  

• ubytování,  

• ubytování Brno střed, 

• konferenční a kongresové centrum,  

• wellness hotely,  

• wellness Brno.  

 Následujícím krokem je určení nadpisů a popisků, které uživatel uvidí při zadání 

některých z klíčových slov. Vše je zobrazeno na obrázku níže (Obr. 39).  
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Obr. 39: Náhled reklamy (Vlastní zpracování s využitím Google Ads) 

Nakonec je potřeba nastavit si rozpočet. Pro tuto kampaň jsem zvolila jako denní průměr 

200 Kč a měsíční maximum 6 080 Kč. Tuto částku jsem zvolila především z důvodu 

daného budgetu, který je hotel ochoten na propagaci uvolnit. Zároveň jsem se ale 

nesnažila nastavit rozpočet co nejnižší, protože se domnívám, že by pak reklama nebyla 

dostatečně zobrazena a znemožnila tak dosáhnout vyšších tržeb.  

Může se stát, že některé dny utratí hotel Avanti více či méně, v návaznosti na prokliky, 

za celý měsíc však nikdy více než je měsíční maximum.  Odhadem se s tímto nastavením 

měsíčně zobrazí reklama 12 620 – 21 090krát a 610 – 1030krát na ni někdo klikne.  

 

Obr. 40: Nastavení rozpočtu Google Ads (Vlastní zpracování s využitím Google Ads) 
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Doporučovala bych pravidelně sledovat statistiky kampaně pomocí Google Analytics, 

díky které hotel zjistí tržby a náklady na reklamní kampaň, jak fungují nastavená klíčová 

slova, zda je nutné upravit rozpočet, popř. je potřeba kampaň poupravit.  

Tab. 12: Náklady na PPC reklamu (Vlastní zpracování s využitím Google Ads) 

  Náklady v Kč Počet zobrazení Počet kliknutí  

Měsíc 6 080 12 620 - 21 090 610 - 1 030 

Rok 72 960 151 440 - 253 080 7 320 - 12 360 

 

4.2.2  Sklik  

Nastavení PPC kampaně na Sklik jsem se rozhodla nastavit víceméně stejně jako u 

Google Ads. Pozměněn byl pouze lokalita a rozpočet.  Jako lokalitu pro zobrazování 

reklamy jsem zvolila pouze Českou republiku. Vzhledem k nižšímu využívání 

vyhledávače Seznam jsem se rozhodla změnit částku v rozpočtu a snížit ji na 170 Kč za 

den. I zde jsem se částku stanovovala na základě rozpočtu hotelu. Oproti Google Ads se 

zde nenastavuje maximální měsíční částka, ale pouze denní. Klíčová slova a popisky 

k reklamě zůstal stejný jako v Google Ads (Obr. 41).  

 

Obr. 41: Náhled reklamy (Vlastní zpracování s využitím Sklik) 

Nastavení kampaně na Sklik je daleko rychlejší než na Google Ads, obsahuje jen pár 

kroků. Nevýhodou může být pouze to, že zde při nastavování nevidíme odhadovaný počet 

zobrazení a kliknutí na reklamu. Po spuštění kampaně jsou k dispozici statistiky, které 

doporučuji pravidelně sledovat a na základě výsledků pak kampaň upravovat tak, aby 

byla co nejefektivnější.  

Tab. 13: Průměrné náklady PPC reklamy na Sklik (Vlastní zpracování) 

  Průměrné náklady v Kč 

Den 170 

Měsíc 5 100 

Rok 61 200 
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4.3  Slevové portály  

Dalším návrhem je nabízení pobytů prostřednictvím slevových portálů. Slevové portály 

jsou v dnešní době dle průzkumů i mé vlastní zkušenosti hojně využívány. Pro tento návrh 

jsem zvolila nejvíce známý slevový portál Slevomat.  

Slevový portál Slevomat nabízí tři varianty spolupráce – Standard, Premium a Extra. 

Výše poplatků je pak 25, 30 a 40 % z tržby. Tento poplatek se však počítá jen v případě, 

že si zákazník voucher aktivuje. Varianty jsou rozdílné především v počtu oslovených 

uživatelů a v místech, kde se akce zobrazí (56). 

V tomto případě bych pro začátek vybrala první variantu Standard s poplatkem 25 %. 

Součástí této varianty je:  

• až 50 000 oslovených uživatelů na Slevomat.cz,  

• rezervační systém,  

• tým odborníků,  

• zobrazení nabídky v newsletteru uživatele (56). 

V případě, že se tento návrh osvědčí může v budoucnu hotel Avanti pouvažovat o zbylých 

variantách.  Na obrázku níže (Obr. 41) je zobrazena varianta Premium. Varianta Extra je 

pak doplněna i po poslední dva body a dosah je rozšířen na 300 000 uživatelů (56). 

 

Obr. 42: Varianta Premium (56) 
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Navrhuji sestavit nabídku na dvě noci pro dvě osoby. Součástí balíčku bude ubytování 

v pokoji Classic, polopenze, vstup do relaxačního centra, 30 min masáž pro každého a 

hodina bowlingu. V současnosti hotel nabízí k balíčkům 10 % slevu do Aqualandu 

Moravia, ale jak již bylo zmíněno, tuto slevu téměř nikdo nevyužívá. Dle mého názoru je 

to především kvůli vzdálenosti od hotelu. Proto bych tuto slevu pozměnila a domluvila si 

spolupráci se sportovní halou Sprint umístěnou naproti hotelu Avanti a poskytla tak 

hostům hotelu Avanti 10 % slevu na veškeré nabízené služby (např. na badminton).  

Tab. 14: Kalkulace jednoho voucheru prostřednictvím Slevomatu (Vlastní zpracování s využitím ceníku 

hotelu) 

  Cena v Kč 

Ubytování 3 900 

Strava 800 

Masáž 750 

Relaxační centrum V ceně pokoje 

Bowling 190 

10% sleva v hale Sprint   - 

Cena před slevou 5 640 

Cena po slevě  4 499 

Poplatek 25 %  1 125 

Tržba za prodaný voucher 3 374 

 

V tabulce výše (Tab. 14) jsou zobrazeny jednotlivé položky včetně cen. Celou nabídku 

jsem stanovila na 5 640 Kč. Na Slevomat bych ji vložila se slevou 1 141 Kč a nabízela ji 

tak za 4 499 Kč a využila tak strategii Baťovy ceny. Poplatek Slevomatu z této sumy pak 

vychází na 1 125 Kč a konečná tržba hotelu za jeden prodaný voucher je 3 374 Kč.   

Tuto nabídku bych zařadila do kategorie Relaxace a odpočinek. Hotel je nejméně 

obsazený v letním období, proto bych prodej této nabídky spustila v měsíci dubnu a 

platnost voucheru stanovila na 6 měsíců od data zakoupení. Díky prodaným voucherům 

by se tak zaplnily nevyužité pokoje. Návštěvníci by voucher mohli využít jak v pracovní 

dny, tak o víkendu. Díky rezervačnímu systému Slevomatu by si lidé mohli ověřit 

vybraný termín ještě před samotným zakoupením. 

Důležité je však myslet na kapacitu pokojů a podle toho přizpůsobit počet voucherů, které 

bude celkově hotel Avanti nabízet. Hotel nabízí celkem 99 pokojů, proto bych do prodeje 
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uvolnila 100 voucherů. Předešlo by se tak situaci, kdy by byl hotel po celou dobu platnosti 

voucheru zaplněný a lidé by tak neměli kdy voucher uplatnit. Pokud by však tato situace 

nastala, doporučovala bych hotelu Avanti těmto lidem prodloužit platnost voucheru o 

další půlrok.  

Pro samotnou nabídku bych zvolila nadpis typu: Relaxační pobyt v centru Brna. Do 

fotogalerie bych vložila cca 20 fotografií. Jednalo by se především o fotografie pokoje, 

restaurace, wellness centra, budovy. V případě potřeby bych galerii doplnila památkami 

a zajímavostmi v Brně. Úvodní fotografie rozhoduje o tom, zda si člověk danou nabídku 

vůbec rozklikne, proto bych zvolila fotografii na obrázku níže (Obr. 43). V případě, že se 

tento návrh osvědčí bych vytvořila i další varianty nabídek. 

 

Obr. 43: Relaxační centrum hotelu Avanti (38)  

Každý člověk, který daný voucher využil může následně udělit hodnocení. Proto bych 

doporučovala toto hodnocení pravidelně sledovat a na případné negativní komentáře 

reagovat pozitivně.  

4.4  Pozornost na pokoji  

Posledním návrhem je zajištění drobných pozorností na pokojích. Pro tento návrh jsem 

se rozhodla, protože je dle mého názoru potřeba myslet v první řadě na budování vztahu 

s hosty. Nepředpokládám, že pouhá pozornost na pokoji přesvědčí hosta o dalším 

navštívení, o tom samozřejmě rozhoduje více faktorů, avšak domnívám se, že ho tímto 

hotel minimálně potěší a pomůže mu udělat si na hotel lepší názor.  
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 Jedná o čtyřhvězdičkový hotel, a proto si myslím, že drobná pozornost na pokoji hotelu 

této kategorie by měla být v dnešní době již samozřejmostí. 

Rozhodla jsem se celkem pro tři typy pozorností na pokoji. V prvním případě jde o 

drobnou čokoládu s vlastním potiskem, kterou by pokojské nechávali na polštáři 

každému hostu při příjezdu. Vybrala jsem klasickou mléčnou čokoládu o hmotnosti 5 g 

za cenu 3,30 Kč/ks. Hotel disponuje celkem 198 lůžky, proto bych navrhovala objednat 

5 000 kusů (57). 

V druhém případě jde o gumové medvídky taktéž s vlastním potiskem, které by pokojské 

nechávali na pokoji pouze dětem místo první varianty.  Vybrala jsem balení gumových 

medvídků ve tvaru pyramidy o hmotnosti 7 g a ceně 3,70 Kč/ks. Zde bych navrhovala 

objednat 1 000 kusů (57).  

Pro tyto dvě varianty navrhuji využít stránku www.jiroutreklamnipredmety.com, která 

uvedené produkty nabízí. Uvedené ceny nezahrnují grafickou přípravu, je proto potřeba 

připočítat k nákladům i tuto položku. V případě čokolády je to navíc 100 Kč, u gumových 

medvídků 150 Kč. Obě varianty budou mít obal s potiskem loga hotelu Avanti (57). 

Třetí variantou je pozornost ve formě Bohemia Sektu 0,2l pro ty hosty, kteří navštíví 

hotel po každém třetím pobytu. Jednalo by se drobnou formu poděkování za opakované 

využívání služeb hotelu. Vzhledem k tomu, že recepční v rezervační systému vidí kolikrát 

byl již host ubytován, dostávali by pokojské každé ráno podnět, zda mají v některém 

z pokojů tuto pozornost nachystat.  Tento sekt není v dnešní době problém zakoupit, 

doporučovala bych ho například objednávat na stránce www.eshop.maneo.cz, kde cenově 

vychází na 46 Kč/ks. Jedná se o brněnskou prodejnu, která nabízí závoz zboží po Brně 

zdarma. Zde bych navrhovala zakoupit 100ks (58). 

Množství všech pozorností je potřeba pokojskými pravidelně kontrolovat a v případě 

potřeby doplňovat. Navrhované množství zakoupených kusů jsem stanovila tak, aby 

vydrželo cca 5–6 měsíců. Zde bylo potřeba myslet na datum spotřeby potravin, které je 

stanoveno na půl roku od zakoupení.  

V tabulce níže (Tab. 15) jsou znázorněny jednotlivé i celkové náklady na tento návrh. 

Celkově jsem náklady za nákup pozorností a grafickou úpravu stanovila na 21 750 Kč.  
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Tab. 15: Náklady za pozornosti hotelu (Vlastní zpracování dle 57 a 58) 

  Kč/ks 

Počet 

kusů 

Celková 

částka 

Drobná čokoláda 3,30 4 000 13 200 Kč 

Gumový medvídci  3,70 1 000 3 700 Kč 

Bohemia Sekt 46 100 4 600 Kč 

Grafická příprava  -  - 250 Kč 

Náklady celkem  -  - 21 750 Kč 

4.5  Časový harmonogram  

Dále je potřeba stanovit si časový plán všech návrhů. Harmonogram začíná v lednu 2021 

a je stanoven na celý rok. Jednotlivé položky jsou znázorněny v tabulce níže                    

(Tab. 16). 

Tab. 16: Časový harmonogram návrhů (Vlastní zpracování) 

  
Facebook Instagram PPC Slevomat 

Pozornost na 

pokoji 

Leden x x   x 

Únor x x   x 

Březen x x   x 

Duben x x   x 

Květen x x  x x 

Červen x x  x x 

Červenec x x  x x 

Srpen x x  x x 

Září x x x  x 

Říjen x x x  x 

Listopad x x x  x 

Prosinec x x x  x 

 

Návrhy související se správou sociálních sítí jsou stanoveny na celý kalendářní rok. Co 

se týče propagace Facebooku formou cílené reklamy, zde bych navrhovala měsíce         

únor–březen. Pokud hotel po této době označí cílenou reklamu jako efektivní, může 

propagace pokračovat i další měsíce. Využití Instagramu prostřednictví influencera 

navrhuji jedenkrát ročně, a to v měsíci leden. Na celý kalendářní rok je stanoven i návrh 

pozorností na pokoji. Celý harmonogram jsem se snažila rozvrhnout tak, aby se návrhy 

zbytečně nepřekrývaly, a to především z důvodu kapacity.  
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4.6  Shrnutí celkových nákladů 

Cílem návrhové části bylo doplnit současnou marketingovou komunikaci hotelu Avanti 

a v případě realizace návrhů pak zvýšit povědomí o hotelu. Návrhy jsou proto stanoveny 

tak, aby došlo k navýšení povědomí především v letním období, neboť jak vyplynulo 

z analýzy se jedná o nejméně navštěvovanou část roku. 

Vytvořila jsem celkem šest návrhů. Snažila jsem se zaměřit především na online 

marketing, protože se domnívám, že je tato forma propagace v hotelu nejméně zastoupená 

a sama ji v tomto případě považuji za účinnější než offline marketing.  Celkové náklady 

na vytvořené návrhy činí 44 055 Kč. Jednotlivé položky jsou zobrazeny v tabulce níže 

(Tab. 17). 

Tab. 17: Celkové náklady zvolených návrhů (Vlastní zpracování) 

Facebook 3 000 Kč 

Instagram  7 000 Kč 

Google Ads 6 080 Kč 

Sklik 5 100 Kč 

Slevomat  1 125 Kč 

Pozornost na pokoji  21 750 Kč 

Celkové náklady  44 055 Kč 

 

4.7  Přínosy práce  

Nakonec je potřeba stanovit si přínosy práce. Zde jsem využívala optimistické, realistické 

a pesimistické odhady. Jednotlivé výsledky jsou znázorněny v tabulce níže (Tab. 18).  

Kormě zvýšeného prodeje je hlavním přínosem i zvýšení povědomí o samotném hotelu. 

Do těchto výpočtů jsem však nezahrnovala návrh týkající se pozorností na pokoji. 

Přínosem tohoto návrhu je především zlepšení a posílení vztahu s hostem, který díky 

tomu nabude pocitu, že je v hotelu vítaný. 

Součástí všech nákladů zobrazených v tabulce jsou kromě samotné sumy za aplikaci 

návrhu i náklady související s ubytováním (náklady na pokoj, snídani, mzdové náklady 

apod.). Hotel si však nepřál konkrétní částky zveřejnit. Odhady jsem také násobila 

průměrnou cenou za pokoj (tzn. 1 950 Kč) a vypočítala tak výnosy.  Všechny tyto odhady 

jsem stanovovala na základě vlastního subjektivního pocitu s interních dokumentů hotelu.  



83 

 
 

U prvního návrhu jsem stanovila odhady na 500, 300 a 100 prodaných pokojů pomocí 

sociální sítě Facebook. I přes to, že aktivní propagace formou zacílené reklamy proběhne 

pouze tři měsíce, stránku bude hotel spravovat v průběhu celého roku, a tak je i odhad 

stanoven na rok.  

V případě Instagramu jsem odhady stanovila na 1 000, 500 a 300 prodaných pokojů. I 

tyto odhady jsou stanoveny na celý kalendářní rok.  

Obě PPC reklamy budou dle harmonogramu spuštěny od září-prosince. Proto je tento 

odhad stanoven na dobu čtyř měsíců. V případě Google Ads jsou odhady 1 500, 800 a 

500 prodaných pokojů. U Sklik jsem odhady snížila na 500, 300 a 100 z důvodu nižší 

návštěvnosti vyhledávače Seznam.  

Posledním návrhem bylo využití slevových portálů. Zde jsem kromě nákladů na 

ubytování přičetla i poplatek 25 % Slevomatu. Odhady jsem stanovila na 100, 50 a 25 

prodaných voucherů. Jak již bylo zmíněno, tato nabídka poběží pouze v letním období, a 

proto jsou tyto odhady z kapacitních důvodů nižší.  

Tab. 18: Přínosy práce (Vlastní zpracování)  

  

Optimistický 

odhad 

Realistický 

odhad 

Pesimistický 

odhad 

Facebook    
náklady 496 500 Kč 301 500 Kč 106 500 Kč 

výnosy 975 000 Kč 585 000 Kč 195 000 Kč 

Instagram     
náklady 982 000 Kč 494 500 Kč 299 500 Kč 

výnosy 1 950 000 Kč 975 000 Kč 585 000 Kč 

Google Ads    
náklady 1 486 820 Kč 804 320 Kč 511 820 Kč 

výnosy 2 925 000 Kč 1 560 000 Kč 975 000 Kč 

Sklik    
náklady  507 900 Kč 312 900 Kč 117 900 Kč 

výnosy 975 000 Kč 585 000 Kč 195 000 Kč 

Slevomat    
náklady 394 500 Kč 197 250 Kč 98 625 Kč 

výnosy 449 900 Kč 224 950 Kč 112 475 Kč 

Celkové náklady 3 867 720 Kč 2 110 470 Kč 1 134 345 Kč 

Celkové výnosy 7 274 900 Kč 3 929 950 Kč 2 062 475 Kč 

Zisk  3 407 180 Kč 1 819 480 Kč 928 130 Kč 
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ZÁVĚR 

Tato práce byla zaměřena na rozbor nástrojů marketingové komunikace hotelu Avanti. 

Tento hotel sídlí v brněnské části Ponava. Mým hlavním cílem bylo na základě 

provedených analýz stávající situace navrhnout úpravy, popř. doplnění komunikačního 

mixu konkrétního hotelu. V důsledku realizace návrhu by pak došlo k navýšení povědomí 

o tomto hotelu.  

Práci jsem rozdělila na tři části. V první, teoretické části jsem popsala všechny pojmy 

důležité k pochopení další praktické části.  

Druhá část práce byla věnována analýze současného stavu hotelu Avanti. K té jsem 

využila celkem pět analýz – SLEPT analýzu, marketingový a komunikační mix, 

benchmarking a SWOT analýzu. Nejprve jsem však stručně popsala hotel Avanti a jeho 

organizační strukturu.  

V poslední části jsem vytvořila vlastní návrhy, které na základě nedostatků zjištěných 

v praktické části vedly ke splnění cíle práce.  Vytvořila jsem celkem šest návrhů. Jednalo 

se o změny týkající se současného využívaní sociálních sítí Facebook a Instagram. Dále 

pak zavedení propagace formou PPC reklam na webových stránkách Google Ads a Sklik. 

Předposledním návrhem bylo využití propagace formou slevového portálu Slevomat. 

Z důvodu zlepšení vztahů s hosty jsem nakonec navrhla využívat pozornosti na pokojích. 

I přestože tento návrh nepovede ke zvýšení povědomosti o hotelu, považuji ho za velmi 

důležitý, neboť je potřeba myslet i na vztah s hosty. Díky této maličkosti by mohl host 

nabýt dojmu, že je pro hotel důležitý a bude se cítit vítaný.  

Pevně věřím, že všechny návrhy budou pro hotel Avanti přínosné.  
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