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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem opatření, která povedou ke zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy Infinit, s. r. o. v oblasti poskytování wellness pobytů, a to 

se specifickým zaměřením na webovou komunikaci firmy. Teoretická část práce je 

věnována konkurenci, konkurenceschopnosti, obecně marketingu a metodám situační 

analýzy. V praktické části je zkoumána podnikatelská činnost této společnosti, 

analyzováno její vnitřní a vnější okolí a dále jsou navrhovány vhodná opatření, která 

povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti a budou mít uplatnění pro budoucí vývoj 

společnosti. 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with proposal of activities impoving competitiveness of the 

company Infinit in providing wellness stays, with a specific focus on the website of the 

company. The theoretical part is devoted to the competition, competitiveness, marketing 

and methods of marketing analysis. The practical part examines the business of the 

company, analyses its internal and external environment and proposes appropriate 

measures aimed at increasing competitiveness and will use for furure development of 

the company. 
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ÚVOD 

Konkurence je přirozená rivalita soutěžení o moc a úspěch. Konkurenti jsou oponenti, 

ale nejsou nepřátelé. Díky konkurenci a vztahu k ní se podnik stává právě tím, čím je. 

Konkurence je zapotřebí, také proto, aby podniky nestagnovaly, neustále se vyvíjely 

a zlepšovaly sebe i své služby. Je jedním ze základních předpokladů úspěšnosti firmy 

a konkurenční boj je často opakovaným slovním spojením mezi všemi podnikateli. 

Dnešní doba je konkurenčním bojem naplněná a uspět mohou jen ty firmy, které jsou 

schopny úspěšně konkurovat, tedy uspokojit přání a požadavky klientů lépe než někdo 

jiný. Jednoduše musí nabídnout něco, co jiný nenabízí, jsou něčím výjimečné 

a přesvědčí zákazníky k nákupu právě u nich, nikoliv u konkurence. Tyto pojmy 

charakterizují konkurenční výhodu a definují také vlastnost, která podnikům dovoluje 

uspět v soutěži s jinými podnikatelskými subjekty. Touto důležitou vlastností je 

konkurenceschopnost. Konkurenční výhoda je to, co jednu firmu odlišuje od ostatních 

firem ve stejném oboru a podle čeho ji zákazníci poznají. Pokud je tato konkurenční 

výhoda dostatečně silná, může zajistit obrovský náskok před ostatními. Právě z těchto 

důvodů je nalezení a stanovení konkurenčních výhod podniku jednou z nejdůležitějších 

rozhodnutí. Na trhu může uspět ten, kdo je konkurenceschopný, dokáže svoji výhodu 

vhodně uplatnit a získá tím převahu nad ostatními.  

Zákazník bude vždy hlavním bodem zájmu všech podnikatelských subjektů a právě 

marketing je procesem a celým souborem postupů a metod, jehož cílem je nalezení 

a uspokojení jeho potřeb. Proto se marketingová komunikace stává klíčovým pojmem 

při snaze uspět v dnešním silně konkurenčním prostředí. Komunikace směrem 

k zákazníkovi je jedním ze základních nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti 

firmy.  

Pokud chce v dnešní době jakýkoliv podnik dosáhnout úspěchu, je nucen k neustálému 

sledování vývojových trendů, analyzování svého stavu, také přizpůsobování měnícím se 

požadavkům trhu a s tím spojenými obměnami svých plánů, strategií, produktů či 

služeb. V době informačních technologií se stal silným prostředkem a hlavně vlivným 

marketingovým nástrojem právě internet. Jednou z nejznámějších forem internetové 
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reklamy je propagace společnosti pomocí webové prezentace a tohoto faktu je nutné 

správně využít pro komunikaci s novými i stávajícími zákazníky. 

Tato diplomová práce se zabývá zvyšování konkurenceschopnosti firmy využitím 

marketingu se zaměřením na webovou komunikaci firmy, konkrétně společnosti 

Infinit, s. r. o. a jejím prodejem wellness pobytových balíčků.  

Téma diplomové práce bylo zvoleno na základě působení ve společnosti Infinit, s. r. o., 

dřívějších zkušeností a také z důvodu zájmu o marketingovou problematiku, jejíž 

znalosti bych chtěla nadále studovat, prohlubovat a i vzhledem k reálnému profesnímu 

životu nadále aplikovat. 

Svojí prací bych chtěla přispět ke zkvalitnění marketingové komunikace firmy, 

celkovému zvýšení konkurenceschopnosti a také spokojenosti, jak na straně společnosti 

Infinit, s. r. o., tak na straně zákazníků. 

 

 

 

 

  



11 

 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A POSTUP 

ZPRACOVÁNÍ 

Společnost Infinit, s. r. o. je firmou rozvíjející svoji obchodní činnost na českém trhu již 

více než 10 let. Nyní již síť relaxačních center vznikla proměnou jednoho velkého snu 

ve skutečnost. Pod značkou Infinit je zákazníkům poskytována široká škála wellness 

služeb na špičkové profesionální úrovni a na území České republiky je tato značka již 

váženým pojmem. Společnost Infinit založila své fungování na konceptu spolupráce 

s hotelovými zařízeními. Vzhledem k trendu dnešní doby, kdy se pojem wellness stal 

životním stylem, stala se i značka Infinit žádaným partnerem mnoha hotelů. Nyní 

společnost Infinit, s. r. o. spolupracuje s šesti hotely v Brně a Praze, čímž byla otevřena 

možnost zaměřit se nejen na samotné poskytování wellness služeb, ale spojit kvalitu 

a sílu značky k prodeji wellness pobytových balíčků v síti partnerských hotelů. 

Diplomová práce je zpracována pro společnost Infinit, s. r. o. Díky oblíbenosti wellness 

služeb značky Infinit a trendu dnešní doby je určitý potenciál rozvoje podnikatelských 

služeb v prodeji pobytových wellness balíčků prostřednictvím této značky. Majitelé 

firmy se rozhodli plně využít spolupráce s kvalitními hotely a pod svojí značkou 

zprostředkovávat klientům wellness pobyty ve větší míře. Ovšem doposud, při existenci 

stávající webové prezentace pro prodej wellness pobytů nejsou absolutně splněny 

očekávání majitelů firmy. Je nutné zasáhnout do stávajícího systému a snažit se 

vyprodukovat nový směr pro zvýšení prodejů v této části podnikatelské aktivity. 

Vzhledem k oblíbenosti wellness pobytů u zákazníků existuje také tomu odpovídající 

konkurenční boj a každá společnost musí volit co nejlepší cestu komunikace svých 

služeb k zákazníkům.  

Cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je pomocí vhodných metod analyzovat určenou 

podnikatelskou činnost a navrhnout vhodná marketingová opatření, se zaměřením na 

návrh nové webové prezentace, které by měly v důsledku vést ke zvýšení 

konkurenceschopnosti sledované firmy v oblasti prodeje wellness pobytových balíčků. 
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Dílčí cíle a postup diplomové práce: 

 popsat teoretická východiska; 

 analyzovat určenou podnikatelskou činnost společnosti Infinit a popsat situaci 

v konkurenčním prostředí, to vše se zaměřením na prodej wellness pobytů; 

 shrnout požadavky majitelů firmy na novou webovou prezentaci; 

 popsat návrh nové webové prezentace a navrhnou další nástroje marketingové 

komunikace; 

 prezentovat a zhodnotit realizace nové webové prezentace. 

Metody zpracování diplomové práce 

Aby bylo dosaženo cíle této diplomové práce, tedy nalezení a vytvoření vhodných 

nástrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy, je třeba provést komplexní analýzu 

současného stavu organizace a jejího okolí. Souhrnná situační analýza poskytne 

informace týkající se nejen vlivů vnitřního okolí podniku, ale také vnějších vlivů 

obecného a oborového prostředí. Souhrnná analýza současného stavu se bude skládat 

z následujících částí: 

 představení společnosti obsahující základní údaje o zkoumané firmě a její obchodní 

činnosti; 

 analýza marketingového mixu, zaměřující se na zkoumání základních taktických 

marketingových nástrojů, pomocí kterých usiluje firma o dosažení svých cílů, jedná 

se o zkoumání rozšířeného konceptu 4P; 

 analýza vnitřního prostředí s použitím metody 7S, díky které bude možné blíže 

posoudit vnitřní prostředí společnosti a shrnout skutečnosti týkající se strategie 

společnosti, její struktury, systému řízení, schopností, stylu vedení, sdílených 

hodnotách a spolupracovnících; 

 analýza obecného okolí metodou PEST, díky které je možné detailně analyzovat 

jednotlivé faktory vnějšího okolí mající vliv na fungování sledovaného podniku, a to 

zejména faktory politické, ekonomické, sociální a technologické; 

 analýza zákazníků, která poskytne informace o skupinách využívajících služeb 

společnosti; 
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 analýza konkurence, rozebírající konkurenční prostředí a zaměřenou na analyzování 

vybraných konkurentů v České republice; 

 analýza oborového okolí metodou Porterova modelu 5 hybných sil, pomocí kterého 

lze odvodit síla a vliv subjektů daného trhu. Předmětem zkoumání je 5 základních sil 

působících v odvětví, kterými jsou: síla stávající konkurence, hrozba nově vstupující 

konkurence, vyjednávací síla odběratelů a dodavatelů a také hrozba substitutů; 

 SWOT analýza – sloužící ke komplexnímu shrnutí informací z jednotlivých analýz 

a představující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Vypracování SWOT 

analýzy je důležitým předpokladem pro nalezení faktorů, které je třeba zlepšit nebo 

rozvinout, aby bylo možné využít možných příležitostí. 

Z výše uvedených analýz budou identifikovány nedostatky, podle kterých navrhnu 

změny, které by měly vést ke zvýšení konkurenceschopnosti sledované firmy v oblasti 

prodeje wellness pobytů. 

 

Harmonogram práce 

Cíle a metodika:    30. 7. 2013 

Teoretická část:    30. 8. 2013 

Praktická a návrhová část:   15. 9. 2013 

Realizace návrhů (etapa I)  1. 10. 2013 

Zhodnocení přínosů   31. 12. 2013 

Závěr:     15. 1. 2014 

Odevzdání DP:   20. 1. 2014 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční prostředí 

 Konkurence a konkurenti 2.1.1

Konkurence představuje soupeření, soutěžení či hospodářskou soutěž, vzniká vždy, 

když se dvě nebo více subjektů snaží o něco, co nemohou získat. Na tomto názoru se 

shodují například Čichovský (2002) i Jakubíková (2007). 

Pro pojem konkurence neexistuje jednoznačná definice, lze na něj pohlížet z pohledu 

ekonomického, ale taktéž sociálního, kulturního, etického či politického. Pro 

ekonomické myšlení je koncept konkurence nepochybně klíčový. V ekonomii se 

setkává mnoho přívlastků konkurence – svobodná, zdravá, nekalá, dokonalá či 

nedokonalá, monopolistická, oligopolní, mezinárodní či volná a každý má svoje vlastní 

pojetí. 

Ekonomové se shodují v názoru, že konkurence umožňuje distribuci omezených zdrojů 

mezi vzájemně si konkurující ekonomické činnosti. Konkurence zajišťuje primární 

rozdělení výkonů na základě jejich ocenění trhem (VOJÁČKOVÁ, NOVOTNÝ, 2009). 

Při definování pojmu konkurence se prosazují dva základní aspekty, které se vzájemně 

nevylučují, ale doplňují. Jsou jimi konkurence jako struktura trhu a konkurence jako 

chování firem. V prvním případě, tedy tržní struktury je rozhodující počet firem na trhu, 

tržní koncentrace a překážky vstupu na trh. V případě chování firem je důležité 

stanovení cen a množství, velikost investic, výdaje na výzkum a vývoj či na propagaci. 

Například v mikroekonomii je konkurence definována jako rivalita mezi prodejci 

a kupujícími stejného zboží, tedy konkurence napříč trhem a znamená střetávání 

nabídky a poptávky.  
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Z tohoto pohledu lze znázornit formy konkurence tímto schématem: 

 
Obrázek 1: Základní formy konkurence 

(Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, 2008, vlastní přepracování) 

Marketingové pojetí konkurence 

Další pohled na konkurenci podává její marketingové pojetí. Zde vysvětluje teorie M. E. 

Portera (1998) konkurenční chování prostřednictvím konkurenčních okolností -

konkurence v odvětví závisí na pěti základních silách, jejichž působení se v odvětví 

různí. Jsou jimi: vyjednávací vliv zákazníků, vyjednávací vliv dodavatelů, hrozba 

substitučních výrobků a služeb, hrozba nově vstupujících firem a soupeření mezi 

existujícími firmami. Konkurence může být v tomto smyslu definována jako rozšířené 

soupeření. 

Jak bylo již zmíněno, konkurence je vztah dvou a více subjektů, tedy konkurentů. 

Konkurenti jsou prvky množiny konkurence, nemusí se ovšem jednat jen o subjekty 

působící na stejných trzích se stejnými nebo podobnými produkty, ale všichni ti, kteří 

usilují o výdaje spotřebitelů. (DVOŘÁČEK-SLUNČÍK, 2012) Konkurenti se od sebe 

liší stylem chování. Podle reakcí na akce dalších konkurenčních podniků, lze rozlišovat 

tyto typy konkurentů: (JAKUBÍKOVÁ, 2008) 

 konkurent následovatel – sleduje konkurenční firmy a využije své schopnosti ke 

konkurenčnímu boji; 

 laxní konkurent – nereaguje nijak výrazně ani rychle na aktivity ostatních; 

 vybíravý konkurent – reaguje jen na některé na vybrané aktivity konkurence; 

 konkurent tygr – vždy reaguje rozhodně a rychle na veškeré formy ohrožení ve svém 

okolí. 

Konkurence 

konkurence napříč trhem (mezi stranou nabídky a poptávky) 

konkurence na straně poptávky 

konkurence na straně 

cenová 
necenová 

dokonalá 

nedokonalá monopolní 

monopol 

oligopol 
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Aby mohl konkurent vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat minimálně 

2 předpoklady:  

 musí být konkurenční – mít konkurenceschopnost, tedy disponovat konkurenčním 

potenciálem; 

 musí mít konkurenční zájem – chtít vstoupit do konkurence, tj. být podnikavý.  

Konkurenční chování znamená pro firmy diferenciaci výrobků, inovace, snižování cen 

a nákladů a naopak pro spotřebitele možnost volby mezi dodavateli, sortiment výrobků, 

hladiny cen. (PORTER, 1994) 

 Konkurenceschopnost  2.1.2

Schopnost úspěšného zapojení se do soutěže probíhající v tržním prostředí, vyjadřuje 

termín konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost je vlastnost soutěžících schopných 

účastnit se soutěže v tržním prostředí. Lze ji posuzovat ze strany spotřebitelů 

a zákazníků ve formě toho, jak jsou producenti, distributoři a poskytovatelé hodnot 

schopni splnit očekávání a přání trhu. (ČICHOVSKÝ, 2002) 

Konkurenceschopnost je jednou z podob podnikatelského potenciálu, vyznačuje se 

dvěma charakteristikami, a to: 

 všeobecná – potenciálem je rozdíl mezi tím, co na trhu je a co na něm dále může či 

musí být, tzn. potenciál je pravděpodobná změna a také příležitost k umocnění 

původního potenciálu nebo vzniku nového potenciálu firmy;  

 speciální – existuje externí potenciál, omezující potenciál či potenciál umocňující 

firemní potenciál, tj. existuje konkurent firmy na straně nabídky či potřeby. 

Do popředí úvah o konkurenceschopnosti podniku je nutno postavit zkoumání vztahu 

mezi produktem a potenciálem vytvoření nového produktu. Potenciál lze chápat jako 

rozdíl mezi tím, co je, a tím, co může či musí být. Jinými slovy - pravděpodobná změna. 

Konkurenceschopnost lze také chápat jako schopnost, a to schopnost vyrábět určitý 

produkt či poskytovat službu za podmínky zachování rentability. 
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 Konkurenční výhoda, konkurenční strategie 2.1.3

Jako druhý z klíčových faktorů (value drivers) výkonosti firmy a následné tvorby 

hodnoty firmy je, mimo konkurenceschopnosti, konkurenční výhoda. Firma, která je 

schopna dosáhnout rámci svého odvětví nadprůměrné rentability, disponuje 

konkurenční výhodou. Subjekt tedy touto výhodou disponuje tehdy, když jí její převaha 

nad konkurencí zajistí dostatečné množství zákazníků a je chráněna před silou 

konkurentů. (MARINIČ, 2008) 

Za základní zdroje konkurenční výhody lze považovat: 

 originální dovednosti a kompetence – jsou vlastní pouze dané firmě, jsou dvojího 

charakteru: 

 hmotné (tangible assets) – zařízení a technologie založené na intelektuálních 

majetkových právech, licencích či ochranných známkách a patentech; 

 nehmotné (intangible assets) – organizační systém, partneři, know-how, 

brand equity apod.; 

 reprodukovatelné kapacity – technické zařízení, stroje, vybavení, marketingová 

politika, finanční zajištění, obecné vědomosti a známe poznatky aj. (MARINIČ, 

2008) 

 

Konkurenční výhoda je jádrem každé strategie. Pokud chce firma dostáhnout 

konkurenční výhody, musí se rozhodnout pro jeden z jejich typů, a rozsah, v němž ji 

chce získat. 

 

STUPEŇ PRODUKTOVÉ 

DIFERENCIACE 

Nízký Vysoký 

ROZSAH 

PODNIKATELSKÝCH 

AKTIVIT 

Široký  

cíl   

Vůdčí postavení 

v nízkých nákladech 

Diferenciace 

Úzký 

cíl 

Zacílení se na 

nízké náklady 

Zacílení se na 

diferenciaci 

Obrázek 2: Konkurenční strategie podle M. E. Portera 
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(Zdroj: Porter, 1994, vlastní přepracování) 

Konkurenční strategie zkoumá různé možnosti napomáhající podniku konkurovat 

a upevňovat tím jeho postavení na trhu. Hlavním cílem konkurenční strategie je jednak 

vybudování si takové pozice na trhu, ve které je schopen podnik odolávat konkurenci 

a také zvýšit pravděpodobnost firmy v boji s konkurencí. Správně zvolená strategie je 

základem k dosazení úspěchu. Výběr konkurenční strategie je ovlivněn zejména dvěma 

vyvíjejícími se faktory, a to konkurenčním postavením firmy v daném odvětví 

a strukturou odvětví. (BARTES, 1997) V tomto směru se Bartesův názor shoduje 

i s názorem M. E. Portera (1993). 

 

 Konkurenční síla, konkurenční prostředí 2.1.4

Výsledkem funkce faktorů, které určují konkurenceschopnost konkurenta, tedy 

působení sil a výhod v konkurenčním prostředí, je konkurenční síla. 

Konkurenční prostředí lze dle Čichovského definovat jako: „časový řez prostorem, 

kde probíhá vzájemné působení subjektů (konkurentů), kteří se snaží ve stejném čase 

nebo prostoru realizovat stejnou nebo podobnou činnost, mají podobné cíle a používají 

stejných nebo podobných metod k jejich dosažení“.  

 

 Marketing konkurenceschopnosti a konkurenční typologie 2.1.5

Definice pojmu marketing konkurenceschopnosti není jednoduchá, je nutno pro 

vyjádření smyslu proniknout do významů obou pojmů. Vzájemným průnikem jej poté 

definovat takto: 

„Marketing konkurenceschopnosti je cílené, uvědomělé a časoprostorové teoreticky 

zdůvodněné hledání strategií a taktik jednotlivými producenty a poskytovateli při 

zajišťování odbytových možností v globálním segmentovaném prostředí a při aktivním 

boji s konkurenty a konkurencí v dané komoditě, odvětví, funkci, čase a prostoru.“ 

(ČICHOVSKÝ, 2002) 

Marketing konkurenceschopnosti je ve většině případů přestavován v jeho pozitivní roli 

(efektivní či úspěšný), ale nesmí být opomenut ani negativní pohled na věc. Negativní 
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rysy marketingu konkurenceschopnosti jsou jeho integrální součástí. Negativní záběr je 

evolučním výsledkem konkurenčního boje v prostředí. Konkurenční boj má nejen své 

vítěze a úspěšné, konkurenční a efektivní subjekty, ale také poražené a subjekty 

neúspěšné, nekonkurenční a neefektivní. 

Vývoj konkurentů, konkurence i celého konkurenčního prostředí souvisí 

s marketingovým poznáním. Dle následujících čtyř parametrů lze sestavit základní 

typologii konkurence: 

1) Konkurenční typologie dle rozsahu konkurenčního působení (teritoriální 

hledisko) 

a) globální konkurence – působí po celém světě; 

b) alianční konkurence – působí pouze v některých nadnárodních tržních 

prostorech vytvářející ekonomická sdružení některých států; 

c) národní konkurence – působí teritoriálně na území jednoho státu; 

d) meziodvětvová konkurence – souhrn konkurentů působící ve více než jednom 

odvětví a obsahující substituenty přecházející z jednoho odvětví do druhého; 

e) odvětvová konkurence – zahrnuje všechny konkurenty v rámci odvětví dané 

ekonomiky; 

f) komoditní konkurence – zahrnuje konkurenty operující s podobnými produkty; 

2) Konkurenční typologie dle nahraditelnosti produktu v konkurenčním prostředí 

a) konkurence značek – konkurují si subjekty operující s podobným zbožím 

a službami na stejném odběratelském trhu, konkurují si vzájemné komodity, 

nikoli substituty; 

b) konkurence odvětvová – konkurenti jsou ty firmy prodávající produkty, které 

uspokojují stejnou nebo podobnou potřebu; 

c) konkurence formy – konkurenci představují producenti a distributoři, kteří 

dokáží uspokojit potřebu trhu různými formami a způsoby; 

d) konkurence rodu – konkurenty jsou všechny subjekty, soutěžící o toky hodnot 

v daném segmentu;  
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3) Konkurenční typologie dle počtu producentů a stupně diferenciace produktu 

a) čistý monopol – pouze jeden subjekt uspokojuje jedním produktem v daném 

odvětví a čase poptávku spotřebitelů; 

b) oligomonopolie – jedná se o konkurenci v odvětví, kdy jeden subjekt ovládá 

v určitém čase v tržním segmentu poptávku spektrem diferencovaných produktů; 

c) monopolistická konkurence – mnoho firem v daném čase uspokojuje poptávku 

diferencovanými produkty; 

d) dokonalá konkurence – mnoho subjektů v daném čase a daném odvětví 

uspokojuje poptávku stejnými nebo velmi podobnými výrobky; 

4) Konkurenční typologie dle stupně organizovanosti a propojitelnosti producentů 

do aliancí 

a) monopol – konkurence vykazující nejvyšší stupeň vzájemného propojení 

v procesu, cílem je vytvoření dominantního konkurenčního tlaku na odběratele 

v odvětví; 

b) kartel – tržní prostor byl vzájemnými dohodami rozdělen na segmenty, v kterých 

si konkurenti nekonkurují ani cenou, ani značkou; 

c) syndikát – konkurenti si rozdělili nejen tržní prostor a sjednotili ceny, ale také si 

dohodami sjednotili vlastní strategii proti ostatní konkurenci; 

d) trast – konkurence si rozdělila tržní prostor, sjednotila ceny, strategii a taktiku 

proti ostatním a nastolila i vzájemnou investiční politiku. (PORTER, 1994) 

Konkurenční prostředí je hybnou silou evolučního vývoje, všechny tržní ekonomiky se 

prostřednictvím státu snaží rozvíjet své konkurenční prostředí a bránit se vzniku 

monopolům, které brání volné soutěži na trhu a tím i rozvoji celého systému 

konkurence. 
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2.2 Marketing, marketingový mix, marketingové strategie 

Důležité spojení konkurence, konkurenceschopnosti a marketingu jako celku lze 

pochopit z vysvětlení Čichovského (2002) a to tak, že jedním ze základních cílů 

marketingu v určité společnosti je posilování konkurenceschopnosti firmy jako tvůrce či 

výrobce a jejích produktů či výrobků prostřednickým využívání marketingových 

procesů a nástrojů integrovaném v marketingovém mixu s vhodným využitím 

marketingové komunikace. 

 Marketing 2.2.1

V odborné literatuře lze nalézt mnoho definic marketingu, avšak jednoznačná vyjádření 

tohoto pojmu stanovena není. Jednou z nejvýstižnějších teorií se objevuje u Kotlera, 

který definuje marketing těmito slovy: 

„Marketing je proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace, distribuce 

idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které uspokojí cíle jednotlivců a organizací.“ 

(KOTLER, ARMSTRONG, 2001) 

Pokud chceme pochopit, co to vlastně marketing je, je nutno se zaměřit na více zdrojů, 

díky kterým lze pohlížet na tento pojem z různých pohledů. Další, tentokrát Foretova 

(2005) definice, říká, že marketing lze chápat jako: „souhrn postupů a nástrojů, s jejichž 

pomocí se snažíme zvýšit pravděpodobnost dosažení svých cílů na trhu“. 

Nejen dle výše zmíněných, ale také dalších teorií v odborných publikacích 

marketingových specialistů, lze usoudit, že marketing není vlastně jediná přesně 

definovaná věc, ale celý soubor postupů a metod a jeho cílem není jen prvoplánové 

dosahování zisků společnosti, ale do popředí se staví hlavně zákazník a jeho potřeby. 

Právě rozpoznání, identifikace a následné uspokojení těchto potřeb, je to hlavní. 

Marketing je lze chápat také jako filozofii – filozofii podnikání, které má být v tržní 

ekonomice úspěšné. Musí svojí nabídkou uspokojit poptávku zákazníků a splnit jejich 

očekávání lépe než konkurence.  
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 Marketingový mix 2.2.2

Marketingový mix je jedním ze základních prvků marketingu. Je to soubor taktických 

marketingových nástrojů, které umožňují firmě upravit nabídku podle přání jejich 

zákazníků na určeném cílovém trhu. (Kotler, 2001) Zrod teorie marketingového mixu 

sahají do počátku 40. let 20. století. 

Nejčastěji se setkáváme se skupinou čtyř nástrojů označovaných „čtyři P“ (neboli 4P). 

Obrázek 3: Marketingový mix – 4P  

(Zdroj: Kotler, 2004, vlastní přepracování) 

Toto schéma představil v roce 1960 profesor Jerry Carthy. Čtyři hlavní nástroje, neboli 

4P jsou označovány jako „klasický marketingový mix (Foret, 2006) “. Jsou to konkrétně: 

 Product – výrobek, výrobková politika 

„Produkt je cokoliv, co může být nabízeno na trhu k uspokojení potřeb a přání 

zákazníků.“ (Kotler, 2001) 

Výrobce či prodejce nenabízí spotřebiteli na trhu jen užitek, který určitý produkt 

poskytuje, ale také další jeho vlastnosti. Z marketingového pohledu hovoříme 

o různých úrovních produktu, kterými jsou: jádro (zde je vyjádřen právě užitek 
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produktu, který má poskytovat), reálný (vlastní) produkt (zahrnuje pět 

charakteristických znaků – kvalita, provedení, design, obal, značka) a rozšířený 

produkt (zahrnuje ještě tzv. rozšiřující faktory, jsou nehmatatelné a poskytují 

spotřebiteli vnímanou výhodu, např. poradenství, rozvoz, pozáruční servis). Při silné 

konkurenci v současné době hraje největší roli právě rozšířený produkt, který se 

díky své spojitosti s podporou prodeje stává podstatným prvkem. Užitek a kvalita 

produktu jsou často srovnatelné, proto je nutné využít rozšířeného produktu a získat 

tím určitou výhodu proti konkurenci. (Foret, 2006) 

Důležitým podkladem pro zpracování strategií podniku a jednotlivých plánů je 

sledování životního cyklu výrobku. Každý produkt prochází odlišnými stádii 

vývoje, jmenovitě jsou to: vývoj, zavedení výrobku, růst, zralost a úpadek. Běžně 

se životní cyklus produktu člení do čtyř fází, někteří autoři však zahrnují do cyklu 

i fázi vývoje. Ne všechny produkty procházejí celým životním cyklem a jednotlivé 

fáze životního cyklu nejsou stejně dlouhé. 

 Price – cena, cenová politika 

„Cena vyjadřuje množství peněžních jednotek požadovaných za určitý produkt 

a představuje jeho momentální hodnotu na trhu.“ (Foret, 2005)  

Cena je jedním z nejvýznamnějších marketingových nástrojů, obsažených 

v marketingovém mixu. Jako jediný totiž přímo vytváří firmě příjmy, na rozdíl od 

ostatních nástrojů, které znamenají výdaje. Rozhodování a stanovení ceny ovlivňují 

interní faktory (náklady na vytvoření, distribuci, propagaci a prodej výrobku, 

marketingové cíle firmy) a externí faktory (poptávka, konkurence, ekonomické 

podmínky, právní faktory). (Foret, 2006) 

Stanovení ceny by mělo vycházet z celkové marketingové strategie firmy. Zásadním 

způsobem ovlivňuje budoucí tržní podíl, obrat, image podniku i rozhodování 

zákazníků a reakce konkurence. (Kotler, 2007)   

Nejprve musí firma stanovit základní cenu výrobku, která je závislá na faktorech 

popsaných výše. Tato cena je dále upravována (např. přirážkami či srážkami) - 

prochází tzv. procesem finalizace cen, kdy dochází k vytvoření konečné prodejní 

ceny.  
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V praxi se běžně setkáváme s následujícími způsoby určování ceny: 

 cena založená na nákladech 

 stanovení ceny na základě poptávky 

 stanovení ceny na základě konkurence 

 stanovení ceny z marketingových cílů firmy  

 stanovení ceny na základě vnímané hodnoty 

 stanovení ceny společně se spotřebitelem  

Při stanovení ceny je nutné přihlédnout také k ostatním složkám marketingového 

mixu. Vlastnosti tzv. dobré ceny jsou: průhlednost, jednoduchost, atraktivita, 

ziskovost a osobitost. Cena nevyjadřuje jen hodnotu, ale také prestiž, kterou 

zákazník výrobkům přisuzuje.  

 

 Place – prodejní místo, distribuční politika 

„Distribuce znamená pohyb produktů z místa vzniku na místo jejich konečné 

spotřeby nebo opakovaného užívání.“ (Foret, 2005)  

V marketingu je pod pojmem distribuce představen souhrn činností všech subjektů, 

které se podílejí na zpřístupnění hotových produktů konečným spotřebitelům, a to 

prostřednictvím tzv. distribučních cest. K základním vlastnostem distribuce patří 

fyzická distribuce, změna vlastnických vztahů a doprovodné a podpůrné činnosti. 

Rámec pro výkon základních funkcí distribuce tvoří distribuční síť. Pestrost nabídky 

či velikost sortimentu zboží v distribuční síti je určována organizovaností 

a správným fungováním distribučních cest. Subjekty distribuční sítě jsou výrobci, 

distributoři (velkoobchod, maloobchod, agenti) a podpůrné organizace (reklamní 

agentury, banky, pojišťovny). Distribuci lze členit na: přímou distribuční cestu 

(bezúrovňová, dochází k bezprostřednímu styku výrobce a konečného uživatele, 

nevyužívá mezičlánku) a nepřímou distribuční cestu (mezi výrobce a konečného 

spotřebitele vstupuje mezičlánek, tzv. zprostředkovatel). Podle počtu distribučních 

mezičlánků lze určit, zda jde o distribuční cestu bezúrovňovou, jednoúrovňovou, 

dvouúrovňovou nebo tří a víceúrovňovou. 
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Obrázek 4: Varianty distribučních cest 

(Zdroj: Foret, 2006, vlastní přepracování) 

Každý z článků distribuční cesty plní svou důležitou roli a úspěšnost jeho činnosti 

závisí na fungování celého systému. Předpokladem fungující distribuce jsou dobré 

vztahy mezi výrobci a jednotlivými články distribučních cest. 

 Promotion – propagace, komunikační politika 

„Propagace je obecný pojem pro všechny komerční i nekomerční složky 

komunikace, díky kterým je podporována marketingová strategie firmy. Je to řízený 

proces, jehož hlavním úkolem je informovat, přesvědčovat nebo ovlivňovat různé 

skupiny a vést s nimi dialog.“ (Zamazalová, 2009) 

Komunikační mix je soubor pěti důležitých nástrojů, jimiž jsou: 

 reklama  

 public relations (vztahy s veřejností) 

 osobní prodej 

 direct marketing (přímý marketing) 

 podpora prodeje  

Úlohou jednotlivých nástrojů komunikačního mixu je podpora či podněcování 
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být vzájemně sladěny. Správná koncepce komunikačního mixu umožňuje firmě 

dosáhnout žádaného efektu.  

Proces marketingové komunikace obvykle zahrnuje pět základních kroků: volba 

cílového publika pomocí segmentace trhu, stanovení požadované odezvy, zvolení 

typu sdělení, volba komunikačního média, vyhodnocení účinnosti procesu. Obecně 

se v propagaci využívají dvě základní strategie, a to: Push-strategy (strategie tlaku) 

a Pull-strategy (strategie tahu). (Kotler, 2004) 

 

Všechny čtyři složky marketingového mixu musejí být ve vzájemném souladu, protože 

jedině tak může firma efektivně komunikovat s vnějším okolím, tzn. s distributory, 

dodavateli, médii, zprostředkovateli a také samozřejmě se svými zákazníky tak, aby 

pochopili její nabídku. Například soulad mezi produktem a jeho cenou. Pokud je 

produkt kvalitní, musí tomu odpovídat i cena. Tuto skutečnost musí vysvětlovat 

a podporovat propagace, neboli komunikace a spolu s tím musí vyjmenovaným 

skutečnostem odpovídat i prodejní místo. (Foret, 2006) 

Uvedené součásti marketingového mixu je možné s ohledem na typ společnosti a její 

vlastnosti modifikovat do složitějších podob a pracovat tedy s jeho obměnami. 

Někteří autoři přidávají k těmto čtyřem složkám další P. Pro oblast služeb je dle Kozla 

a kol. (2011) důležité rozšíření na 7P přidáním: Physical evidence (materiální 

prostředí), Personnel (lidské zdroje) a Process (proces).  

Objevují se také různé obměny, například Kotler rozšířil 4P o termíny: people (lidé) či 

presentation (prezentace), political power (politická moc) a public opinion formation 

(formování veřejného mínění). (Kotler, 2004) 
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 Marketingové strategie  2.2.3

Marketingové strategie napomáhají managementu firmy při rozhodování o konkrétní 

náplni marketingového mixu, tedy o procesech tvorby inovací produktů, díky kterým je 

zajišťována jeho optimalizace. Základní marketingové strategie mají na cíl zefektivnit 

výběr konkrétních inovací. Například prostřednictvím identifikace možných 

konkurenčních výhod, vhodných inovačních strategií či vhodných strategií růstu tržeb. 

(PORTER M., 1994) Foster (1990) definuje strategii z jiného pohledu, a to jako 

„dokument, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, stanoven průběh 

jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů“. 

Marketingové strategie a celé strategické řízení se stalo nezbytností. I přesto, že si to 

mnoho firem neuvědomuje, tak v konkurenčním prostředí vítězí ten, kdo dokáže 

nejlépe předvídat vývoj a správným způsobem ve správný čas reagovat, čili provést 

změny. Důležitou součástí strategického řízení je dokonalé porozumění 

trhu  zákazníkům, tedy v konečném důsledku implementování marketingu. Tento 

způsob řízení se nazývá strategické marketingové řízení. 

Celý proces marketingového řízení je složen z analýzy marketingových příležitostí, 

výzkumu a výběru cílových trhů, návrhů marketingových strategií, plánování 

marketingových programů, organizování marketingových činností a kontrolování 

veškerého marketingového úsilí, jehož cílem je uspokojení jednotlivců a firmy. 

(JAKUBÍKOVÁ, 2008) 
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2.3 Marketing služeb 

„Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem.“ (VAŠTÍKOVÁ, 2008) 

Dle Kotlera a Kellera (2007) vykazují služby čtyři základní charakteristické znaky, 

kterými jsou: nehmatatelnost, nedělitelnost, pomíjivost a proměnlivost. Na rozdíl od 

fyzických výrobků nelze služby před koupí osahat, spotřebovávají se a vytvářejí 

zároveň, nelze je skladovat a jejich kvalita záleží na tom, kdo ji poskytuje. 

Sektor služeb je velmi rozsáhlý. Ve většině zemí světa platí, že nejvíce služeb poskytuje 

stát. Mimo to na trhu operují i neziskové organizace a samozřejmě podnikatelské 

subjekty. Podnikatelský sektor za poskytnuté služby realizuje přiměřený zisk. 

 Klasifikace služeb 2.3.1

Odborná literatura umožňuje klasifikovat služby hned z několika hledisek. První – 

základní – odvětvové členění služeb, které vytvořili ekonomové Foot a Hatt, prezentuje 

Vaštíková (2008) následovně: 

 terciální: restaurace, hotely, holičství, kadeřnictví, kosmetické služby, prádelny, 

čistírny opravy a přístrojů, rukodělné a řemeslnické práce dříve prováděné doma aj.;  

 kvartální: doprava, obchod, komunikace, finance a správa. Pro tuto skupinu je 

charakteristické usnadňování, rozdělování činností a tím větší efektivita práce; 

 kvintální: zdravotní péče, vzdělávání, rekreace Tyto služby své příjemce mění a také 

zdokonalují. 

Další způsob klasifikace, nyní dle povahy služeb a zákazníka, uvádí Christopher H. 

Lovelock (2010) 

1. povaha výkonu služeb  

2. vztah se zákazníkem  

3. přizpůsobení služeb požadavkům zákazníka a míra rozhodování dodavatele 

4. povaha poptávky a nabídky služeb 

5. způsob dodávky služby 
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Díky specifickým vlastnostem služeb není marketing služeb homogenní skupinou 

aktivit, ale odlišují se podle charakteru jejich poskytování, velikosti či působnosti firmy 

tyto služby poskytující. S přihlédnutím k nehmotnosti a také neoddělitelnosti služeb 

byly ke klasickému marketingovému mixu přidány prvky, které službu přibližují 

k zákazníkovi a také ji zviditelňují – tedy lidé, procesy a materiální prostředí. 

 

2.4 Analýza marketingového prostředí 

Každá firma či podnikatel uskutečňují svoji podnikatelskou činnost v určitém prostředí, 

které na něj působí různě intenzivně. Pro podnik je nesmírně důležité, aby se působením 

prostředí podrobně zabýval a analyzoval je. Komplexní analýza prostředí podniku se 

nazývá situační analýza.  Situační analýza je jedním ze základních kroků, které je třeba 

vykonat při definování podnikové strategie. Východiskem pro formulování strategie je 

důkladná znalost trhu, ve kterém chce podnikat nebo již podniká. Pro analýzu 

marketingového prostředí je situační analýza vhodným nástrojem. (JAKUBÍKOVÁ, 

2008)  

Tato analýza zahrnuje systematické a důkladné zkoumání okolí firmy i prostředí firmy 

uvnitř. U situační analýzy je nutné, aby byla komplexní, tj. pokrývala veškeré 

marketingové aktivity podniku.  

Na základě správně vypracované analýzy může podnik určit především: 

- trhy, na kterých bude firma své aktivity realizovat 

- cíle, kterých chce dosáhnout 

- marketingové nástroje, které k jejich dosažení použije 

Celková analýza prostředí se skládá z následujících dílčích analýz: 

1. Analýza vnějšího okolí 

a. analýza obecného (makroprostředí) prostředí firmy  

b. analýza oborového (mikroprostředí) firmy 

2. Analýza interního prostředí 

Komplexní přístup k situační analýze je představován výslednou SWOT analýzou. 
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2.5 Analýza vnějšího prostředí 

Vnější okolí podniku je možné při provádění marketingové analýzy účelově 

a systematicky sledovat ze dvou pohledů: 

 makroprostředí podniku – celá ekonomika, její politický, ekonomický, sociální, 

technicko-technologický a ekologický rámec; 

 mikroprostředí podniku – prostředí přímo ovlivňující podnikání v daném odvětví. 

Analýzy mikro- a makroprostředí se vzájemně prolínají a není možné, aby probíhaly 

izolovaně. Vzájemné pohyby a změny v obou prostředích jsou navzájem podmíněny. 

Smyslem sledování a analýzy vnějšího prostředí je identifikovat rozhodující trendy, 

které mohou vytvářet pro danou firmu nové marketingové příležitosti a hrozby. 

(HADRABA, 2004) 

Výběr analyzovaného prostředí podniku je závislé přímo na podmínkách daného 

podniku, povaze podnikatelských aktivit, produktů či záměrů.  

Faktory vnějšího okolí podniku, které je možno analyzovat a vyhodnocovat při 

rozhodování o produktovém mixu, lze třídit do těchto skupin:  

 koncový spotřebitelé – rozsah a struktura poptávky na trhu, stupeň nasycenosti trhu, 

dynamika vývoje trhu atd.; 

 distribuční mezičlánky – možnost přístupu k distribučním mezičlánkům, jejich 

hustota, rozmístění a ochota; 

 konkurence – analýza konkurence v daných oblastech podnikání; 

 dodavatelé – dodavatelé služeb, zařízení, materiálů atd.; 

 trh práce – např. možnost zajištění kvalifikovaných pracovníků; 

 finanční trh –- peněžní, kapitálový, devizový a instituce finančního trhu, možnosti 

získání externích finančních zdrojů pro podnikání atd.; 

 politické a legislativní prostředí – zákony a další právní předpisy, hospodářská 

politika vlády, např. daňová, finanční, cenová, sociální a ekologická politika; 

 vědeckotechnické prostředí – analýza vlivu rozvoje na oblast inovací a další 

podnikatelské aktivity v prostředí; 

 přírodní podmínky – pokud jsou významné pro podnikatelské aktivity, např. 

klimatické poměry. (HADRABA, 2004) 
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Každý z uvedených faktorů je třeba zkoumat jak z hlediska potřeb identifikovat 

a posoudit možné příležitosti, tak i ohrožení plynoucí z vnějšího prostředí. 

Metody analýzy vnějšího prostředí 

Při provádění analýzy vnějšího prostření podniku lze použít řadu metod. Z těch 

nejdůležitějších uváděných v odborné literatuře jsou to například: 

 matice příležitostí a hrozeb 

 metoda PEST 

 benchmarking 

 analýza vnějšího prostředí s využitím Porterova modelu pěti konkurenčních sil 

 poziční mapy 

 metody tvorby scénářů vývoje vnějšího okolí 

 metoda BCG, aj. 

V další podkapitole se blíže zaměřím na teorii analýz vnějších mikroprostředí 

a makroprostředí jednotlivě. 

 Analýza obecného prostředí  2.5.1

Podnik, lze chápat jako sociálně ekonomický systém, který existuje v určitém prostředí 

vytvořeném řadou technických, společenských i duchovních hodnot. Toto vnější okolí, 

tedy makroprostředí, je tvořeno celou řadou vnějších faktorů ovlivňujících nejen obecně 

podnik jako celek, ale také realizaci či rozvoj marketingových aktivit zaměřených na 

cílové zákazníky. Vnější makroekonomické prostředí působící na podnik tvoří: 

 stát a společnost 

 hospodářství a právo 

 věda a výchova 

 technika a technologie (JAKUBÍKOVÁ, 2008) 

Jak jsem uvedla výše, jedním z přístupů ke zkoumání vnějšího prostředí je metoda 

PEST. 
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Analýza makroprostředí s využitím metody PEST 

Podnikového makroprostředí je tvořeno skupinami faktorů, které bývají v literatuře 

uváděny pod akronymem PEST, tedy dle počátečních písmen jednotlivých skupin 

těchto faktorů. 

 P - Political - politické: zahrnují politické a právní faktory, tedy jakýsi rámec pro 

podnikatelské aktivity, veškeré právní normy týkající trhů, firem a spotřebitelů; 

 E - Economic - ekonomické: součástí ekonomického prostředí je celková 

ekonomická úroveň země, kterou vyjadřují ukazatelé jako HDP, míra inflace aj. 

i ekonomická situace domácností a faktory, které ovlivňují strukturu jejich výdajů; 

 S - social - sociální: do celku sociálních faktorů, které působí na podnik, spadají dvě 

základní skupiny, a to faktory kulturní a demografické. Podstatou zkoumání 

demografických faktorů je obyvatelstvo jako celek, jeho věkové složení; 

 T - Technological - technologické: část analýzy zabývající se otázkami 

infrastruktury, rozvoj a zaměření průmyslu, aplikované vědy a výzkumu, oblastí 

duševního vlastnictví aj. 

Někdy jsou ke klasickému znění PEST analýzy, na kterém se ekonomové shodnou, 

přidány další 2 skupiny činitelů, například Jakubíková uvádí pojem PESTEL (jindy 

také SLEPTE, SLEPTEK), tedy rozšíření analýzy o vlivy legislativní, ekologické 

a klimatické.  
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 Analýza oborového okolí  2.5.2

Analýza konkurence - Porterova analýza 5 sil 

Je již obecně známo, že Porterův model pěti sil patří k základním a nejdůležitějším 

nástrojům marketingové analýzy. Michael E. Porter vytvořil tuto analýzu jako reakci na 

analýzu SWOT, kterou považoval za příliš strohou. Komplexní analýzu SWOT se mu 

nahradit nepodařilo a v současné době jsou pro marketingové zkoumání používány obě. 

Porterův model vychází z předpokladu existence 5 sil působících v odvětví, které určují 

charakter a stupeň konkurence v odvětví. (PORTER, 1998)  

 

Obrázek 5: Porterův model 5 sil  

(Porter, 1998, vlastní přepracování) 
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Analýza trhu 

Analýza trhu je v podstatě primárně kvantitativní. Při této analýza vycházíme z dříve 

zjištěných informací o trhu a  poté je dále třeba určit např. definici trhu, jeho objem, 

strukturu či vývoj. Pokud je vycházeno z těchto skutečností, je možné dle Tomka 

a Vávrové (1999) v základu analyzovat trh v těchto krocích: 

 definice trhu, 

 určení měrové jednotky 

o peněžní jednotka 

o hmotná jednotka 

o kalkulační jednotka 

 rozlišení trhu (efektivní, potenciální) 

 definice kupujícího 

 definice geografický 

 definování časového období či prostředí 

 bližší charakteristika trhu z hlediska 

o typu spotřebitele 

 konečný spotřebitel 

 průmyslový spotřebitel 

o typ produktu 

 produkt krátkodobé nebo dlouhodobé spotřeby 

 produkt průmyslový a spotřební 

 hmotný a nehmotný produkt (služby) 

 suroviny, polotovary, zboží, služby 

o typ poptávky 

 poptávka primární a odvozená 

 poptávka počáteční, výměnná (technická, ekonomická, trendová, atd.), 

dodatečná a rozšířená 

 celková a selektivní poptávka (např. po určité značce) 

 typ nákupu 

 nákup zkušební 

 nákup opakovaný 
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Analýza zákazníka 

Zákazník je pro podnik klíčovým bodem, bez něj není možné žádnou podnikovou 

činnost vykonávat. Budoucí vize tržního úspěchu je založena také na uspokojení jím 

požadované hodnoty. 

Nedílnou součástí poznávací stránky celého marketingu je analýza zákazníka. 

Z odborné literatury je známo, že tato část zkoumání patří do externí analýzy v rámci 

komplexní matice SWOT. Analýza zákazníka je prováděna s cílem porozumění jeho 

potřebám a přáním. 

Zákazníka čili spotřebitele či uživatele je možné rozlišovat z několika pohledů, dle 

Tomka a Vávrové (2012) je využitelné následující členění. 

V první řadě je nutné rozlišovat zákazníka z hlediska: 

 charakteru zboží, které je předmětem spotřeby 

 vlastního charakteru poptávajícího 

Charakter poptávajícího lze dále rozčlenit do následujících druhů: 

 poskytovatel prvotních zdrojů 

 průmyslové a zpracovatelské podniky 

 obchodní podniky, dealeři, komisionáři 

 veřejné instituce, státní správa 

 spotřebitelé -  jednotlivci a suroviny 

Pro účel této práce je výše uvedené členění dostatečným základem, nutné je také ale 

zohlednit postavení poptávajícího podle jeho právně organizační formy, který je 

důležitá zejména z hlediska jeho odpovědností. 
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 Analýza vnitřního prostředí  2.5.3

Analýza marketingového mixu 

Analýza marketingového mixu je v podstatě zhodnocení jeho jednotlivých prvků. Na 

marketingový mix je nutné pohlížet jako na prvek strategického řízení. Nejčastěji se 

jedná dle jeho tvůrce Kotlera (2001) o klasický koncept 4P, u služeb rozšiřován autory 

na 7P až 9P. 

Dle Kozla a kol. (2011) lze pro jednotlivé prvky marketingového mixu využít 

následující analýzy: 

 Analýza produktu: ABC analýza, portfolio analýzy BCG a GE, analýza 

kompletního produktu, analýza atributů produktu aj.; 

 Analýza ceny: nákladové ceny, analýza konkurenčního srovnání cen, analýza cen 

přijatelných pro zákazníky aj.; 

 Analýza distribuce: analýza míst prodeje, analýza vhodné intenzity prodeje aj.; 

 Analýza marketingové komunikace: analýza komunikačních médií, analýza 

reklamních sdělení, analýza image aj.; 

 Dále analýzy procesů, materiálních zabezpečení a lidských zdrojů. 

 

Analýza 7S 

Analýza 7S patří k velice významným analýzám vnitřního prostředí firmy. Odborná 

literatura jasně uvádí, že autorství tohoto modelu patří poradenské firmě McKinsey. Ta 

jej vytvořila díky spojení myšlenek skupiny strategických konzultantů a akademiků. 

(DANIELL, 2004) 

Jak již z názvu analýzy vyplývá, jedná se o využití zkoumání sedmi základních aspektů 

a faktorů vnitřního prostředí podniku, které se vzájemně ovlivňují a rozhodují o tom, jak 

bude naplněna firemní strategie. Model 7S předpokládá, že organizace je tvořena prvky, 

které jsou vzájemně propojeny a jejichž důležitost se postupem času může měnit. 
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Finální znění analýzy zahrnuje např. dle Daniella (2004) sedm základních pojmů 

začínajících v angličtině písmenem S, které jsou často také děleny na tvrdé a měkké 

elementy. Doplním-li tedy i toto dělení, skladba analýzy 7S je následující: 

Tabulka 1: Model 7S - analýza vnitřního okolí  

(Zdroj: Daniell, 2004, vlastní přepracování) 

H
A

R
D

 S
 (

tv
rd

é)
 STRATEGY Strategie určuje, jak organizace získává výhodu nad konkurencí. 

STRUCTURE 
Struktura firmy určuje, jakým způsobem je firma organizovaná, což 

je ovlivněno její velikostí a rozmanitostí. 

SYSTEMS 
Procesy představují jak formální, tak i neformální postupy 

a procedury, díky nimž je firma schopna každodenního fungování. 

S
O

F
T

 S
 (

m
ěk

k
é)

 

STAFF 

Pracovníci firmy, kteří se individuálně i kolektivně podílejí na 

vytváření hodnoty, jejich procesy rozvoje, možnosti kariéry 

i obecné postupy zaměstnanců. 

SKILLS 
Profesionální schopnosti a kompetence pracovníků, kladné 

i záporné synergetické efekty dané úrovní organizace práce apod. 

STYLES 
Styly představují kulturu organizace jako celek – organizační 

kulturu i styl řízení. 

SHARED 

VALUE 

Sdílené hodnoty, tedy principy, ideje a hodnoty, které jsou ve 

společnosti sdílené. 

Všechny tyto proměnné jsou ve vzájemném vztahu a smyslem analýzy je zajistit jejich 

rovnováhu a provázaný vztah, poté by měl být podnik efektivní. (CEJTHAMR, 

DĚDINA, 2010) 

Pro analýzu interního okolí je možné využít i jiné metody, literatura uvádí například 

analýzu hodnotového řetězce využitelnou pro zhodnocení efektivity využívání 

podnikových zdrojů. 
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 SWOT analýza 2.5.4

Komplexní výsledek informací získaných z analýzy trhu lze vyjádřit pomocí 

tzv. SWOT analýzy. Jedná se o sumarizaci všech údajů z analýzy vnitřního i vnějšího 

okolí firmy. Výsledky získané z analýzy externího okolí představují situační analýzu 

z hlediska možností, které se danému podniku nabízejí vzhledem k ostatním tržním 

subjektům na základě parametrů daných vnějším okolím, ve kterém firma působí, ať na 

úrovni národního či mezinárodního trhu. Na druhou stranu, interní analýzou lze 

vyzkoumat a vyhodnotit slabé a silné stránky firmy, aby bylo možné na základě jejich 

poznání stanovit přednosti podniku, ale i nedostatky, které mohou podnik omezovat 

v konkurenční soutěži a učinit tak opatření k jejich odstranění.  

Jedná se tedy o výslednou komplexní analýzu, jejíž název je odvozen na základě 

následujícího předpokladu:  

 Rozbor vnějších činitelů, analýza O-T = Opportunities and Threats Analysis 

 Rozbor vnitřních činitelů, analýza S-W = Strenghts and Weaknesses Analysis 

Princip a výsledky SWOT analýzy znázorňuje obrázek níže. 

 

Obrázek 6: Matice SWOT 

(Zdroj: Tomek, Vávrová, 2007, vlastní přepracování) 

Po vyhodnocení všech faktorů SWOT analýzy se firmě otevírají základní cesty, které je 

možné uplatnit v konkrétní strategii. 
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2.6 Web jako součást marketingu firmy 

World Wide Web, zkráceně www, znamená v překladu z angličtiny “celosvětová 

pavučina“, čímž se naráží na snahu utkání celosvětových vazeb mezi servery celého 

světa. Sklenák (2001) jej definuje jako službu, která je založena na architektuře 

a zpřístupňuje hypertextové dokumenty v prostředí Internetu. Tuto definici rozšiřuje 

Lang (2007) tvrzením, že www je univerzální přístupový přenosový systém pro 

informace všeho druhu, a to nejen textů, ale i obrázků. Mnozí z autorů se shodují, že 

web je nejdůležitější a nejznámější službou Internetu. Informace v internetové síti jsou 

prezentovány prostřednictvím webových stránek, tyto stránky si mohou uživatelé 

internetu prohlížet. (SEIFERTOVÁ A KOL., 2013) Dle mnohých autorů, například 

i Seifertové (2013) je web vysoce využívaným nástrojem marketingu. Webové stránky 

hrají důležitou roli v marketingu a jsou jedním ze základních marketingových nástrojů 

dnešní doby, a to především v oblasti propagace, přesněji hlavně v reklamě, přímém 

prodeji přes internet a prezentaci firmy i produktů. Také Vysekalová a Mikeš (2007) 

pokládají internet jako rychle se rozvíjejícím médiu marketingové komunikace. Firmy 

mohou provádět internetový marketing následujícími základními způsoby, a to: Email 

a webcasting, webové stránky, on-line reklama a propagace a internetové komunity. 

Kotler a kol. (2007) uvádí dva základní typy webových stránek a těmi jsou: 

 firemní stránky – firemní stránky obsahují informace a funkce, kterými se společnost 

snaží rozvíjet vztahy se zákazníky, odpovídat na jejich otázky. Jejich cílem není 

přímý prodej, ale interaktivní komunikace iniciovaná zákazníkem; 

 marketingové stránky – vznik tohoto typu stránek je iniciován marketérem, 

internetové stránky mají motivovat zákazníka k nákupu, obsahují katalogy, nákupní 

typy a prodejní akce. Firmy propagují pomocí off-line reklamy, například tištěné, 

rádiové či televizní. 

Každá firma musí budovat atraktivní, užitečné, funkční a snadno použitelné stránky, 

kterými zaujmou zákazníka. K tomu, aby firmy zjistily, jakou celkovou úroveň mají 

jejich webové stránky, slouží jejich analýza. Nejpraktičtější metodou pro analýzu 

webových stránek je uživatelské testování. (LAHKANI, 2010) 
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2.7 Zhodnocení teoretických východisek 

Teoretická část této práce je založena především na problematice konkurence, 

konkurenceschopnosti a marketingu. Jako jeden z hlavních zdrojů pro výklad těchto 

pojmů je využit teoretický základ M. E. Portera a také P. Kotlera. Oba tito autoři jsou 

považováni za jedny z hlavních tvůrců publikací věnující se tématu konkurence 

a marketingu. Citace z děl M. E. Portera z oblasti konkurenceschopnosti jsou doplněny 

o poznatky z publikací Jakubíkové, Čichovského a dalších českých autorů, kteří i ve 

svých dílech vychází často právě z Portera. V podobném duchu je zpracována 

i následující část věnující se marketingu – výchozími jsou díla průkopníka 

marketingových teorií Phillipa Kotlera, která jsou doplněna o poznatky Zamazalové 

a Foreta. Jelikož zkoumaná firma podniká v oboru wellness a ubytování, nechybí 

v teoretickém základu také výklad marketingu služeb. Teoretickým základem pro 

analytickou část je kapitola 2.4 Analýza marketingového prostředí, která se věnuje 

jednotlivým metodám zkoumání vnitřního a vnějších prostředí. Jednotlivé podkapitoly 

jsou vypracování opět za využití poznatků M. E. Portera kombinované s citacemi méně 

známých autorů, kterými jsou např. Hadraba či Daniell. První část této práce je 

uzavřena teorií věnující se využití internetu jako důležité součásti marketingu moderní 

firmy.. Celá teoretická část je jako celek komplexním základem pro vypracování 

praktické části práce a obsahuje především alternativní pojetí využívající tvorby jednak 

celosvětově známých myslitelů, ale také mnoha dalších autorů, kteří svými díly kvalitně 

přispívají k důležitým tématům.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Charakteristika podniku 

 Základní údaje, historie a současnost podniku 3.1.1

Tabulka 2: Základní údaje o firmě Infinit, s. r. o.  

(Zdroj: Obchodnirejstrik.cz, 2013)  

Obchodní firma: Infinit, s. r. o . 

Sídlo: Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Obor činnosti: Wellness a zdraví 

Jednatelé: Vlastislav Novotný, Lenka Špírková 

Základní kapitál: 200.000 Kč 

 

 

Obrázek 7: Logo společnosti Infinit, s. r. o. 

(Zdroj: Interní materiály firmy) 

 

Společnost Infinit, s. r. o. (dále jen Infinit) je jedním z nejúspěšnějších poskytovatelů 

wellness služeb v České republice. Široká nabídka služeb spojená s poskytováním péče 

nejvyšší úrovně a maximálně profesionálním přístupem přispívá k neustálému rozvoji 

celé společnosti. 

Společnost Infinit je nyní již sítí relaxačních center. V Brně a Praze je provozováno 

celkem 6 poboček. Mimo to provozuje i jednu restauraci v provensálském stylu 

v pražských Vysočanech a další centrum stejného konceptu v Brně na Lesné. Toto 

wellness centrum je vázáno ke společnosti Svět wellness, s. r. o., kterou taktéž vlastní 

Vlastislav Novotný a Lenka Špírková. 
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Koncept Infinit 

Relaxační centra sítě Infinit jsou samostatnou součástí hotelových zařízení. Díky 

rozmanité nabídce služeb je relaxační centrum snadno začlenitelné do daného 

hotelového provozu. Nabídka wellness centra je postavena na společné vizi wellness 

centra i hotelu a spolupráce obou jednotek je založena na základě dlouhodobé nájemní 

smlouvy. Nejen skladba služeb, ale i wellness pobytů či marketingová činnost je 

koordinována oběma stranami, což umožňuje oběma subjektům vystupovat jako 

partneři. Provozní samostatnost wellness centra a hotelu zaručuje profesionální vedení 

obou jednotek. Z důvodu náročnosti specifického provozu a personálního zajištění dává 

právě provozní samostatnost wellness centru i hotelu možnost plně se soustředit na 

hlavní činnosti a cíle. Wellness centrum je v této době velice žádaným doplňkem hotelů, 

které významně zvyšuje konkurenční pozici hotelu na trhu. 

 Podnikatelská činnost  3.1.2

Celkové působení společnosti Infinit na trhu se dá rozčlenit na několik základních částí 

vyjmenovaných a popsaných níže. 

Pro tuto diplomovou práci je hlavní oblastí prodej wellness pobytových balíčků. 

a) Provozování wellness center 

Společníci Lenka Špírková a Vlastislav Novotný za deset let provozování wellness 

center dokázali do této doby vybudovat celkem 7 poboček v Brně i Praze, počítáno 

včetně pobočky Svět wellness – Infinit Brno – Lesná.  

Síť wellness center Infinit tvoří následující pobočky: 

 WELLNESS & FITNESS Brno-Bystrc 

 OREA Wellness Hotel Santon, Přístavní 1064/38, 635 00 Brno- Bystrc 

 WELLNESS & FITNESS – SVĚT WELLNESS, Brno-Lesná 

 Wellness hotel Orion, Majdalenky 885/10, 638 00 Brno-Lesná 

 INFINIT MAXIMUS, Brno-Kníničky 

 Maximus Resort, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno-Kníničky 

 WELLNESS NA ZÁMKU, Praha-Krč 

 Wellness Hotel Chateau St. Havel, Před nádražím 1/6, 140 00 Praha 4 
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 VODNÍ A SAUNOVÝ SVĚT, Praha-Vysočany 

 Sportcentrum STEP, Malletova 2350/6, 190 00 Praha 9 

 WELLNESS & FITNESS, Praha-Vysočany 

 Wellness Hotel STEP, Malletova 1141, 190 00 Praha 9 

 WELLNESS, Praha-Holešovice 

 Absolutum Boutique Hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 

b) Prodej wellness pobytů 

Již od začátku fungování každého wellness centra vyplívala ze spolupráce s kvalitními 

hotely i možnost prodeje wellness pobytových balíčků. Soubor vytvořených wellness 

balíčků byl zahrnut do ceníků jednotlivých wellness center a propagován 

prostřednictvím webových stránek každého z center. 

Během rozšiřující se sítě wellness center byla vytvořena síť hotelů založená na 

spolupráci se společností Infinit. Hotely, které díky spojení s relaxačními centry Infinit 

mohly fungovat v kategorii wellness hotelů, byly ze strany společnosti propagovány 

pod názvem Infinit Hotels a byla zavedena webová stránka www.infinithotels.cz, na 

které zákazníci nalezli přehled hotelů této sítě. Jednalo se pouze o úvodní prezentaci 

s rozcestníkem, dále byli uživatelé přesměrování na webové stránky jednotlivých 

poboček relaxačních center. Zde návštěvníci nalezli pouze základní informace o hotelu 

a výčet wellness pobytů dle aktuální nabídky. 

Mezi hotely sítě Infinit tedy patří: 

 OREA Wellness Hotel Santon, Přístavní 1064/38, 635 00 Brno-Bystrc 

 Wellness Hotel Orion, Majdalenky 885/10, 638 00 Brnov-Lesná 

 Maximus Resort, Hrázní 327/4a, 635 00 Brno-Kníničky 

 Wellness Hotel Chateau St. Havel, Před nádražím 1/6, 140 00 Praha 4 

 Wellness Hotel STEP, Malletova 1141, 190 00 Praha 9 

 Absolutum Boutique Hotel, Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 
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c) Provozování Wellness Hotelu Orion 

Jak již bylo zmíněno výše, společnost Infinit založila své fungování na spolupráci 

s hotelovými zařízeními jako samostatnými subjekty. Jedinou výjimkou je Wellness 

Hotel Orion, jehož provozovatelem je firma Svět wellness, s. r. o., přidružený subjekt 

firmy Infinit. 

Wellness Hotel Orion je umístěn v Brně, na ulici Majdalenky a patří do tříhvězdičkové 

kategorie ubytování. Svou celkovou kapacitou 40 lůžek ve 12 pokojích je nejmenším 

hotelem z celé sítě. Největší část hotelových hostů tvoří firemní klientela a zbývající 

kapacita je především od pátku do neděle doplňována páry a rodinami přijíždějícími na 

víkendové wellness pobyty. Dlouhodobá víkendová obsazenost se ovšem pohybuje 

v rozmezí 15-25 %, což je vzhledem k nákladům na provoz hotelu nevyhovující. 

d) Provozování internetového obchodu s dárkovými poukazy 

Se vzrůstající oblíbeností wellness center u zákazníků, rostl i zájem o nákup wellness 

služeb ve formě dárkových poukazů. Z toho důvodu se v roce 2012 začal provozovat 

i internetový obchod s dárkovými poukazy. Na webových stránkách 

www.infinitdarky.cz si mohou zákazníci vybrat jakýkoliv z produktů všech poboček 

sítě Infinit. 

e) Provozování restaurace SEZIO 

V roce 2011 se stala společnosti Infinit společníkem v nově založené firmě SEZIO, s. r. 

o., čímž firma rozšířila svou působnost i do oboru gastronomie. Strategicky umístěná 

moderní a nekuřácká restaurace s celkovou kapacitou 60 míst nabízí kvalitní 

gastronomii z pečlivě vybíraných českých surovin a nabízí tak možnost kvalitního 

stravování nejen pro návštěvníky vodního a saunového světa v pražských Vysočanech. 

 

Společnost Infinit se tak nezaměřuje pouze na provozování wellness center, její činnost 

je o mnoho rozsáhlejší. V této práci se budu dále věnovat pouze prodejem wellness 

pobytových balíčků v rámci výše jmenovaných partnerských hotelů. 
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3.2 Situační analýza 

Jak již bylo zmíněno výše, tato diplomová práce se zabývá primárně jen jednou 

z činností společnosti a tou je oblast prodeje pobytových wellness balíčků.  

 Analýza marketingového mixu 3.2.1

Produkt 

Produkty, které firma Infinit nabízí v rámci této části podnikatelské činnosti, jsou 

nehmotné statky, tedy služby, přesněji tedy wellness pobytové balíčky v rámci 

partnerských hotelů. 

Jádrem tohoto produktu jsou především ubytovací služby doplněné o odpočinkové 

služby, tedy wellness služby relaxačních center Infinit. Součástí wellness pobytů jsou 

také stravovací služby, ať už snídaně, obědy i večeře. V rámci každého wellness pobytu 

jsou samozřejmostí tzv. kontinentální snídaně, v rámci některých pobytových wellness 

balíčků jsou také polopenze, zahrnující snídani a večeři nebo například vouchery v dané 

hodnotě do určené hotelové restaurace, který mohou klienti uplatnit dle vlastního 

uvážení. Charakteristickými složkami vlastního produktu jsou především kvalita 

a značka. Poskytování služeb v co nejvyšší kvalitě je jedno z nejdůležitějších poslání 

společnosti Infinit. Kvalitu wellness služeb může společnost Infinit ovlivňovat přímo 

a přísně dbá na to, aby byly poskytované služby vysoce kvalitní. Kvalitu služeb tvoří 

nejen zaměstnanci, ale také vybavení. Na zaměstnance jsou kladeny vysoké požadavky 

jak při náboru, tak při faktickém pracovním procesu. Všichni zaměstnanci prochází 

náročným školením, musí se neustále vzdělávat v novinkách wellness centra i celého 

oboru a především musí bezchybně a zodpovědně plnit svoji práci. Vybavení wellness 

centra je neustále obnovováno a v mnoha případech jsou centra vybaveny právě 

nejkvalitnějším vybavením. Kvalita ubytování je v rámci každého z hotelů na vysoké 

úrovni. I přes skutečnost, že je společnost Infinit pouze partnerem hotelu 

a zprostředkovatelem ubytovacích služeb, má na ovlivňování kvality ubytování 

a stravovacích služeb velký vliv. Kontrola kvality probíhá s partnerem vždy 

oboustranně, čímž je dosahováno vysokého standardu poskytovaných služeb. Odměnou 

a také důkazem kvality služeb jsou i ocenění některých z hotelů, například. Maximus 

Resort - Nejlepší SPA a Wellness hotel v Jihomoravském kraji roku 2013. Jediným 

z hotelů, jehož kvalitu ubytování může společnost Infinit ovlivňovat, je Wellness Hotel 
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Orion v Brně, protože se přímo zabývá jeho provozováním. Kvalita je oceněna třemi 

hvězdičkami. Zde je stejně jako ve wellness centrech dbáno na maximální kvalitu 

z hlediska čistoty, chování personálu i spolehlivosti služby. Značkou produktů je 

především společnost Infinit se svým logem, a to je dále podpořeno také značkou 

jednotlivých hotelů. Wellness pobyty jsou prodávány pod značkou Infinit. Rozšířeným 

produktem je poskytování zákaznické podpory, tzn. informování zákazníků o službách, 

podmínkách prodeje, potvrzení rezervace včetně poradenské služby, ať už při výběru 

vhodného pobytu či doplňkových služeb, tipů na výlety či možnosti platby 

a vyúčtování. Zákazník při rezervaci pobytu neplatí žádné zálohy, což sice zjednodušuje 

systém, ale staví firmu do potenciálního nebezpečí placení storno poplatků hotelu, 

pokud zákazník na rezervovaný pobyt nedorazí. Zákazníci firmy Infinit mohou využít 

možnosti zakoupit daný wellness pobyt i formou poukazu. 

Nabídka wellness pobytů je široká, největší výběr je poskytnut zákazníkům u hotelu 

Maximus Resort, naopak u hotelů Chateau St. Havel a Boutique Hotel Absolutum mají 

klienti na výběr pouze ze čtyř pobytových balíčků. U mnoha hotelů jsou ovšem balíčky 

nabízeny již několik let beze změny. Celkovou nabídka wellness pobytových balíčků 

shrnují Tabulka 3 a Tabulka 4 na straně 48. 

Cena 

Stanovení cen pobytových wellness balíčků není jednoduchou záležitostí. Celková cena 

balíčku je stanovena v několika následujících krocích: 

 stanovení nákladů na ubytovací služby, případně ostatní služby poskytované 

partnerským hotelem 

 stanovení nákladů na jednotlivé wellness služby, tedy prodejní ceny služeb 

 určení přirážky 

 konečná úprava ceny 

Náklady na ubytování jsou stanoveny zpravidla pevnou částkou za daný druh pokoje, 

která je po uskutečnění ubytování fakturována společnosti Infinit, u některých hotelů 

jsou stanovené pevné prodejní ceny včetně marže, u některých je ovšem stanovena 

pouze cena fakturovaná za ubytování a stanovení marže zůstává na společnosti Infinit. 
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Tato přirážka či marže bývá zpravidla v rozmezí 400-600 Kč na jednotlivý pobyt. Tato 

přirážka k fakturované částce je stanovena intervalem a je možné tak možné s cenou 

manipulovat v rámci konečné úpravy ceny. Běžná přirážka činí 500 Kč, ovšem 

u akčních pobytů je tato přirážka necelých 200 Kč. K částce za ubytování jsou 

připočítávány jednotlivé wellness služby v cenových hladinách běžných prodejních cen. 

Pokud ovšem souhrnná hodnota wellness služeb přesahuje částku 2000 Kč, kalkulují se 

ceny věrnostního členství, tedy prodejní ceny sníženy o přibližně 10 %, tyto 

zvýhodněné ceny jsou dány pevně ceníkem pro všechny wellness centra. Pokud se 

kalkuluje speciální pobyt dle přání zákazníka, není vždy jednoznačné, zda je použita 

běžná prodejní cena nebo cena věrnostního členství. Veškeré ceny jsou stanoveny 

včetně DPH. 

Celkovou nabídka wellness pobytových balíčků včetně prodejních cen shrnují Tabulka 

3 a Tabulka 4 na straně 48.  



 

 

Tabulka 3:Nabídka pobytových wellness balíčků Infinit v Brně  

(Zdroj: Infinit.cz, 2013, vlastní přepracování) 

Maximus Resort  

Brno – Kníničky  

Prodejní 

cena s DPH 

Orea Wellness Hotel Santon 

Brno – Bystrc 

Prodejní 

cena s DPH 

Wellness hotel Orion 

Brno - Lesná 

Prodejní 

cena s DPH 

Wellness víkend Maximus  1 990 Kč  Tři dny u Brněnské přehrady pro dva 2 900 Kč  Třídenní wellness pobyt pro dva 3 790 Kč  

Wellness víkend Maximus Relax 2 200 Kč  Relaxační wellness pobyt pro dva 4 380 Kč  Wellness víkend pro dva 1 990 Kč  

Dvoudenní wellness víkend 2 990 Kč Wellness pobyt pro zamilované 8 250 Kč  Wellness víkend Relax pro dva  2 200 Kč  

Třídenní wellness víkend Maximus 4 300 Kč Wellness pobyt s whirlpoolem a večeří 3 290 Kč  Infinit wellness pobyt pro dva 4 550 Kč  

Wellness pobyt Relax 4 200 Kč  Regenerační pobyt pro seniory 5 500 Kč  Třídenní Infinit wellness víkend 6 950 Kč  

Třídenní wellness pobyt Relax 7 200 Kč    

Třídenní wellness pobyt pro čtyři 

kamarádky 6 960 Kč 

Romantický wellness víkend pro dva 4 790 Kč      

Romantický wellness víkend Exclusive 7 900 Kč     

Wellness pobyt (nejen) pro ženy 4 200 Kč     

Wellness pobyt Infinit 3 290 Kč     

Tabulka 4:Nabídka pobytových wellness balíčků Infinit v Praze 

(Zdroj: Infinit.cz, 2013, vlastní přepracování) 

Chateau St.Havel  

Praha - Krč 

Prodejní 

cena s DPH 

Absolutum Boutique Hotel 

Praha - Holešovice 

Prodejní 

cena s DPH 

Wellness Hotel Step 

Praha - Vysočany 

Prodejní 

cena s DPH 

Wellness pobyt na zámku 2 900 Kč  Akční dvoudenní wellness pobyt 1 490 Kč  

Wellness pobyt s večeří v SEZIO 

restaurant 2 390 Kč  

Wellness pobyt Chateau 5 080 Kč  Akční třídenní wellness víkend 2 650 Kč  Wellness pobyt s Infinit dnem 4 980 Kč  

Wellness pobyt Chateau Exclusive 6 500 Kč  Relaxační pobyt v Praze pro dva 2 690 Kč  Třídenní wellness pobyt pro dva 7 980 Kč  

Wellness pobyt RELAX 3 710 Kč  Wellness pobyt s Infinit dnem 4 750 Kč  Wellness pobyt pro zamilované 8 280 Kč  

    

Wellness pobyt s vodním a saunovým 

světem 1 990 Kč  

4
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http://www.infinitpobyty.cz/p/tridenni-wellness-vikend-pro-dva/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-vikend-pro-dva/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-pro-zamilovane3/
http://www.infinitpobyty.cz/p/infinit-wellness-pobyt-pro-dva/
http://www.infinitpobyty.cz/p/tridenni-infinit-wellness-vikend/
http://www.infinitpobyty.cz/p/tridenni-wellness-pobyt-pro-ctyri-kamaradky/
http://www.infinitpobyty.cz/p/tridenni-wellness-pobyt-pro-ctyri-kamaradky/
http://www.infinitpobyty.cz/p/zamecky-pobyt-s-whirlpoolem/
http://www.infinitpobyty.cz/p/akcni-dvoudenni-wellness-pobyt/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-s-veceri-v-sezio-restaurant/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-s-veceri-v-sezio-restaurant/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-chateau/
http://www.infinitpobyty.cz/p/akcni-tridenni-wellness-vikend/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-s-infinit-dnem3/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-chateau-exclusive/
http://www.infinitpobyty.cz/p/relaxacni-vikend-v-praze-pro-dva/
http://www.infinitpobyty.cz/p/tridenni-wellness-pobyt-pro-dva/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-relax2/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-s-infinit-dnem/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-pro-zamilovane/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-s-vodnim-a-saunovym-svetem/
http://www.infinitpobyty.cz/p/wellness-pobyt-s-vodnim-a-saunovym-svetem/
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Propagace  

Společnost Infinit nevyužívá k propagaci prodeje wellness pobytů příliš nástrojů. Tuto 

část své činnosti stálé vnímá jako doplněk a největší podíl výdajů na propagaci věnuje 

na samotná wellness centra. Do této doby byla propagace wellness pobytů 

uskutečňována formou reklamy a public relations, osobním prodejem, a právě cenovými 

balíčky v rámci podpory prodeje. Jelikož byly vždy prostředky na reklamu a PR 

omezené a veškerá propagace touto formou byla využívána jen v případě její úhrady 

formou barteru, objevovaly se PR články a reklamní sdělení pouze v omezeném 

množství, nárazově, neplánovaně a výjimečně. Naprostá většina i z toho mála článků již 

není z důvodu personální výměny dohledatelná. Webové stránky www.infinithotels.cz 

fungují jako informační a propagační zdroj, které i přes nevyhovující formu na 

zákazníky určitou mírou působí. Nabídku wellness pobytů naleznou zákazníci také na 

webových stránkách www.infinit.cz pod záložkou „Wellness pobyty“ a v internetovém 

obchodu Infinitdarky.cz. Dalším kanálem jsou ceníky jednotlivých wellness center, kde 

lze nalézt kompletní nabídku wellness pobytů včetně cen a odkaz na webové stránky 

Infinit Hotels. Jako forma propagace funguje také osobní prodej na recepcích wellness 

center a hotelů prostřednictvím recepčních, kde dochází k přímému kontaktu se 

zákazníkem. 

Distribuce 

K distribuci wellness balíčků jsou využívány přímé distribuční cesty. Přímá distribuce 

prochází prostřednictvím hotelových recepcí, recepcí wellness center, či přes provozní 

manažerky. Jelikož je prodej wellness pobytů vnímán jako doplněk, snadno se stává, že 

recepční nedokáží podat kompletní informace o nabídce wellness pobytů. Prodej 

wellness pobytů ve formě dárkových poukazů probíhá také na e-shopu 

www.infinitdarky.cz. Nepřímé distribuční cesty prostřednictvím zprostředkovatelů se 

nevyužívají z důvodu platby provizí. 

Lidé a procesy 

Zaměstnanci (kontaktní, obsluhující, podpůrní i koncepční) wellness center i hotelů jsou 

velice důležitou složkou marketingového mixu. Přispívají velkou mírou nejen k prodeji 

a propagaci wellness pobytů, ale také především k celkové kvalitě poskytovaných 
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služeb. Zaměstnance partnerských hotelu nelze přímo ovlivňovat, lze pouze nepřímo 

kontrolovat jejich práci a navrhovat možná zlepšení směrem k managementu. 

Zaměstnanci společnosti Infinit jsou při nástupu proškolování také v oblasti 

poskytování wellness pobytů. Jednání s klientem je vždy na vysoké úrovni, ovšem 

objevují se nedostatky především ve znalosti celkové nabídky wellness pobytů. 

Druhou významnou složkou jsou samozřejmě i zákazníci. Jelikož jsou služby 

produkovány a spotřebovávány ve stejném čase, zúčastňují se tak i hosté celého 

procesu. Hosty jsou především individuální zákazníci a skupiny trávící volný čas či 

individuální zákazníci ze skupiny obchodních cestujících. Proces poskytnutí služby se 

skládá z následujících kroků: 

 převzetí objednávky od zákazníka – probíhá buď telefonicky, emailem, osobně. 

Pracovník, většinou recepční, wellness centra přijímá požadavky klienta a žádá 

kontaktní telefon či email pro potvrzení ubytování; 

 ověření dostupnosti – dle požadavků klienta kontaktuje pracovník přímo recepci 

hotelu a ověřuje dostupnost, při volné kapacitě rezervuje pobyt. Tento krok není 

nutný u wellness pobytů ve Wellness Hotelu Orion, kdy má k dispozici přístup do 

rezervačního systému; 

 potvrzení objednávky zákazníkovi – po ověření ubytovací kapacity potvrzuje 

pracovník daný pobyt telefonicky či emailem klientovi, v případě nedostatečné 

kapacity nabízí alternativní termíny, či doporučuje ostatní hotely ze sítě Infinit. 

Nabízí zákazníkovi možnost nákupu dárkového poukazu a informuje klienta o časech 

ubytování a rezervace wellness služeb; 

 prodej dárkového poukazu – tento krok je součástí procesu v případě, že má klient 

zájem o nákup dárkového poukazu. Pracovník odkazuje klienta na e-shop či vyřizuje 

vystavení poukazu sám; 

 vyzvednutí klíčů od pokoje a ubytovacích karet na hotelové recepci – tento krok 

je zahrnut do procesu jen u některých hotelů, pracovník wellness centra vyzvedává 

na hotelové recepci předem klíč k pokoji a ubytovací karty pro klienta; 

 přivítání hosta, přijetí platby a ubytování – host přichází nejprve na recepci 

wellness centra, kde provádí platbu, či odevzdává dárkový poukaz. Na některých 
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recepcích, kde jsou již připraveny klíče od pokojů a ubytovací karty, nechávají 

pracovníci wellness centra klienty vyplnit ubytovací karty a předávají klíče od 

pokojů, klient se poté jde rovnou ubytovat na svůj pokoj. U ostatních hotelů je 

převzata platba, vystaven voucher k ubytování (či večeři) a klient je odkázán na 

hotelovou recepci, kde vyplňuje ubytovací kartu a přebírá klíče od svého pokoje; 

 poskytnutí ubytování a wellness služeb – dochází k čerpání služeb zahrnutých 

v balíčku či dalších dodatečně objednaných; 

 vyúčtování platby za ubytování s hotelem – Při odjezdu již klient odevzdává klíče 

a případně doplácí hotelový účet přímo na hotelové recepci. Následně po odjezdu je 

cena za ubytování vyúčtována hotelem v rámci měsíční fakturace a celková částka je 

účetním oddělením společnosti Infinit zaslána na účet hotelu. 

Materiální zabezpečení 

Vzhled wellness center se stylově liší, například Infinit Maximus je inspirován 

exotickým ostrovem Bali, Wellness Holešovice je vybaveno v rustikálním stylu, 

privátní Wellness na zámku udržuje vzhled novogotického zámku, Vysočanské centra 

udržují vzhled moderního vodního a saunového světa, stejně jako Wellness a fitness 

v Brně-Bystrci i na Lesné. Vybavení již déle fungujících center je neustále obnovováno 

a interiéry se dle potřeby rekonstruují. Nová centra – Infinit Maximus a Holešovice jsou 

v provozu necelý rok a interiér je tedy zařízen zcela nově. Rozvržení prostoru se liší, ale 

zachovává se koncept tohoto rozvržení – hlavní recepce s občerstvením, dámské 

a pánské šatny pro klienty s průchozí částí sprch vedoucí do wellness centra, dále 

jednotlivé saunové komory, ochlazovny se sprchami či ochlazovacím bazénkem, 

odpočívárna, u některých center také dodatečný bar, část vodního světa, masérny, 

oddělené místnosti s privátními koupelemi, a také například fitness centrum či místo 

fungující jako kavárna. Dbá se především na tlumenější osvětlení, relaxační hudbu, 

příjemnou vůni a teplotu, odpovídající výzdobu, květiny, dostatečnou vybavenost 

lehátky a křesly. Nejdůležitějšími prvky je především hygiena a čistota. Důraz je kladen 

také na klidné, útulné a funkční prostředí.   

Prostředí wellness hotelů je kvalitní, příjemné a odpovídá dané kategorii, mimo 

Wellness Hotelu Orion nelze přímo řídit materiální prostředí poskytovatele ubytování. 

Lze jej však mířenými podněty k managementu hotelu ovlivňovat. 
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 Analýza interního prostředí – metoda 7S 3.2.2

Pro analýzu vnitřního prostředí jsem zvolila použití modelu 7S od firmy McKinsey, 

jelikož je užitečná pro identifikací klíčových faktorů úspěchu. 

Analýza 7S 

Struktura – celková struktura společnosti není jasně definována, avšak existuje 

neoficiální a zažitý systém fungování. Na vrcholu podniku stojí majitelé a jednatelé 

firmy, který řídí celou společnost, část pravomocí je předána mezi provozní 

jednotlivých poboček, které centrálně řídí ředitelka provozů. Provozním poboček jsou 

podřízeny recepční, vedoucí jednotlivých směn a technici. Jednatelé a ředitelka provozů 

také řídí samostatné oddělení, kterými jsou účetní oddělení, PR a marketingové 

oddělení. Prodej wellness pobytů dosud spadal do povinností provozní wellness centra. 

Celková struktura podniku se vyvíjí postupně s růstem celé firmy, doposud chybí 

personální oddělení, které dosud zabezpečuje ředitelka provozů v kombinaci 

s provozními jednotlivých center a také obchodní oddělení, veškerý odchod je 

zabezpečován marketingovým oddělením a opět provozními jednotlivých poboček. 

Systémy řízení – majitelé firmy mají dohled nad vším, co se děje na pobočkách 

wellness center i v jednotlivých odděleních. Jako druhou v pořadí je zmiňovaná 

ředitelka provozů. 

Strategie – společnost nemá jasně vymezenou strategii ani cíle, kterých by chtěla 

v oblasti rozvoje prodeje wellness pobytů dosáhnout. Neexistuje stanovený plán 

výsledků, což může mít na celkový vývoj tohoto směru obchodní činnosti negativní 

důsledky. 

Styl vedení – jednotlivé manažerské funkce mají rozdělené kompetence a oblast svého 

působení. Každý z pracovníků managementu může vznášet podněty a přinášet vlastní 

iniciativu napříč celou firmou, ve firmě převažuje demokratický styl vedení.  

Sdílené hodnoty – ve firmě převládá přátelské prostředí. Hlavní zásadou je poskytování 

prvotřídní služby zákazníkům založené na kvalitních produktech a osobním přístupu. 

Vstřícnost a ochota se promítá nejen do jednání se zákazníkem, ale také do interní 

atmosféry mezi pracovníky. K oboru wellness patří zájem o péči tělo, duši a celkově 

o zdraví životní styl a každý z pracovníků přistupuje stejně i sám k sobě. Wellness 

a zdraví se stalo součástí každodenního života. 
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Spolupracovníci – většina pracovníků ve firmě patří do stejné věkové skupiny, 

výjimkou je pouze několik pracovníků, včetně majitelů, kteří jdou mladému kolektivu 

plně příkladem. V prostředí celé firmy panuje přátelská atmosféra. Většina pracovníků 

v managementu se na svoji pozici vypracovala po určité době ve firmě, kde na začátku 

jako recepční či masér/ka načerpali zkušenosti.  

Schopnosti – zažitým pravidlem ve firmě je najímání vysokoškolských studentů na 

nižší pozice, respektive na pozice recepčních, a ti poté většinou při delší práci na 

poloviční úvazek, mají možnost vypracovat se i na vyšší pozice v managementu. Postup 

je podmíněn jejich zkušenostmi, znalostmi, iniciativou a také celkovým rozvojem firmy. 

Každý z pracovníků musí mít odpovídající znalosti o dané pozici, kterou vykonává. 

 

 Analýza obecného prostředí – PEST analýza 3.2.3

Politické faktory 

Oblast cestovního ruchu celkově je ovlivňována nařízeními Ministerstva pro místní 

rozvoj, které prostřednictvím legislativních nástrojů ovlivňuje podmínky cestovního 

ruchu v ČR. Nejen celonárodní legislativa ovlivňuje tento obor činnosti, díky vstupu 

České republiky do Evropské unie existuje také nutnost přijímání platných norem na 

úrovni EU. Poskytování služeb v oblasti wellness pobytů také negativně ovlivnila 

poslední změna zákona o DPH, kdy byly ubytovací a stravovací zařízení zařazeny do 

vyšší sazby DPH, které činí 20 %. Tento fakt zvyšuje ceny ubytování a ty se 

samozřejmě promítají do celkových cen wellness pobytů. Skupina Wellness je zařazena 

do nižší 15 procentní sazby DPH. 

Ekonomické faktory  

Mezi ekonomické faktory ovlivňující poptávku wellness pobytů na trhu patří vývoj 

průměrných mezd, příjmů firem, inflace a spotřebitelských cen. Ceny wellness pobytů 

se pohybují v řádu tisíců korun, proto je poptávka po tomto typu rekreace velice 

ovlivněna výší a stavem důchodů obyvatelstva. 

„Ve 2. čtvrtletí 2013 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku 
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o 1,2 %, reálně poklesla o 0,3 %. Ve 2. čtvrtletí 2013 činila průměrná hrubá měsíční 

nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 

24 953 Kč, což je o 297 Kč (1,2 %) více než ve stejném období roku 2012. 

Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,5 %, reálně se tak mzda snížila 

o 0,3 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 1,1 %, reálně se 

snížila o 0,4 %, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 1,9 %, reálně o 0,4 %. 

Proti předchozímu čtvrtletí se průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2013 po očištění od 

sezónních vlivů zvýšila o 0,4 %. V 1. pololetí 2013 dosáhla průměrná mzda výše 

24 503 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 101 Kč (0,4 %)“. (CZSO.CZ, 2013) 

 

 

Graf 1: Průměrná měsíční mzda a její růst 

(Zdroj: Czso.cz, 2013, vlastní přepracování) 
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spotřebního koše. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v září na 1,0 % a byl 

nejnižší od března 2010. Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle rekreace 
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a kultura ovlivnilo podobně jako v minulých letech hlavně snížení cen dovolených 

s komplexními službami o 13,4 % v důsledku končící letní sezóny.“ (CZSO.CZ, 2013). 

Dalším důležitým faktorem jsou také výdaje domácností, především ta část určená 

k rekreaci.  

 

Graf 2: Průměrné výdaje domácností na rekreaci  

(Zdroj: Czso.cz, 2013, vlastní přepracování) 

Graf č. 2 znázorňuje vývoj průměrných výdajů domácností na rekreaci a kulturu v Kč 

na 1 osobu. Ve sledovaném období je znát, že je každým rokem je nižší stav výdajů 

v prvním čtvrtletí roku a naopak nejvíce vydávají domácnosti v třetím čtvrtletí, což 

odpovídá hlavní rekreační sezoně. Stav výdajů domácností zůstává ve sledovaných 

letech relativně stabilní. 
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Sociální faktory 

Ze sociálních a také demografických faktorů, které se k prodeji wellness pobytů 

bezprostředně pojí, májí vliv zejména struktura populace, životní úroveň a styl života, 

vývoj příjmů a společensko-ekonomický systém celé České republiky. Životní styl 

a zvyky se pro oblast poskytování služeb v oblasti hotelnictví a wellness pobytů vyvíjí 

pozitivně. Trendem dnešní doby je také zájem o vyšší kvalitu života, ke které patří 

kvalitní odpočinek. Vzhledem ke stárnutí populace a uspěchanému životnímu stylu lidé 

všech čím dál častěji hledají místo, kde si mohou jen na několik dní odpočinout. Spojení 

kvalitního ubytování a odpočinku ve wellness centru je jednou z možností, kterou lidé 

stále častěji vyhledávají. 

Technologické faktory 

Každý z hotelů se vyznačuje vysokou úrovní technického vybavení i rezervačního 

systému. Vzhledem k organizační samostatnosti, která je mezi jednotlivými pobočkami 

Infinit a spolupracujícími hotely, neexistuje společný rezervační systém, který by 

umožnil zákazníkům rezervovat si zprostředkovaný pobyt on-line. Jedinou výjimkou je 

Wellness Hotel Orion, který je součástí sítě Infinit. Zde funguje propracovaný 

rezervační systém, propojený se rezervačním systémem wellness centra. Dosud 

neexistuje žádný komplexní systém pro rezervace pobytů na všech hotelích. U Wellness 

Hotel Orion je možnost nahlédnutí do rezervačního systému významným pozitivem. 

Naopak nedostatkem je absence hotelové restaurace. Restaurace v areálu hotelu 

existuje, ovšem není navázaná spolupráce na bázi poskytování obědů či večeří hostům 

hotelů jako u klasické hotelové restaurace. 

Síť Infinit hotelů tvoří celkem 6 ubytovacích zařízení, z nichž dva jsou tříhvězdičkové 

kategorie a čtyři patří do vyšší čtyřhvězdičkové kategorie. Hotelová klasifikace je 

systém, jehož klasifikace je založena na daných hodnotících kritériích a všechny 

z hotelů přísně dodržují všechny povinná i volitelná kritéria pro získání daného počtu 

hvězdiček i titulu „Wellness hotel“. Celková vybavenost a zázemí hotelů odpovídají 

stanoveným standardům. 
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 Trh a zákazníci  3.2.4

Společnost Infinit spolu s hotely, které s ní spolupracují, působí na území České 

republiky ovšem vzhledem ke své tradici, postavení na trhu i kvalitě služeb jsou 

vyhledávány nejen českou klientelou, ale i tou zahraniční.  

Záměrem vyplývající z diskuze mezi majiteli firmy Infinit a řediteli spolupracujících 

hotelů je především doplnění ubytovací kapacity v období od pátku do neděle, během 

svátků a prázdnin, kdy nevyužívá ubytovacích a konferenčních služeb firemní klientela.  

Celková skladba zákazníků využívající wellness pobytů tvoří následující 4 segmenty: 

 individuální a skupinová turistika volného času (90 %) – ve většině případů 

poptávají možnost wellness pobytů manželské i nemanželské páry všech věkových 

kategorií, rodiny s dětmi a skupiny přátel hledající odpočinek v komfortním 

prostředí; 

 individuální obchodní turistika (10 %) – menší část ubytovaných tvoří obchodní 

zástupci, obchodní cestující, tzn. pracující lidé využívající hotelových a wellness 

služeb během přejezdů mezi destinacemi ve všední dny i o víkendech.  

Skupinovou obchodní turistikou se společnost Infinit primárně nezabývá a v případě 

poptávky jsou tito klienti přenecháni přímo hotelovým zařízením, které zajišťují 

kompletní servis včetně kongresových služeb, cateringu apod. Nabídka wellness 

služeb zákazníkovi ze strany hotelu je v tomto případě samozřejmostí, ze strany 

společnosti nejsou produkty pro skupinovou obchodní turistiku součástí nabídky. 
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 Analýza konkurence 3.2.5

Konkurenty v poskytování wellness pobytů jsou pro společnost Infinit především 

ubytovací zařízení typu hotel, častokrát už v názvu nesoucí titul wellness hotel, 

poskytující ubytovaní wellness balíčky a nachází se v oblasti tří- až čtyřhvězdičkové 

kategorie, ale není radno zapomínat i na hotely kategorie vyšší. Je nutno brát také 

v úvahu, že společnost Infinit působí pouze v pozici zprostředkovatele ubytování 

v hotelích, s nimiž přímo spolupracuje, není tak vhodné srovnávat konkurenci na 

základě celkového vybavení hotelu či ceny pokojů, protože z hlediska partnera tak nemá 

možnost tyto služby ovlivnit. Je vhodné brát v úvahu rozsah doplňkových služeb 

z oblasti wellness, či například možnosti rezervace pobytu, webové stránky hotelu apod. 

Síť wellness hotelů Infinit je unikátní společenství, které na území České republiky dle 

mého názoru konkurenci tohoto typu nemá. Společným bodem, který dává hlavní 

výhodu a spojuje odlišné typy hotelů, je právě špičková služba wellness center Infinit. 

V České republice podobná síť relaxačních center spojená s wellness pobyty ani 

neexistuje. Mnoho hotelů v Brně, Praze a celé České republice nese titul „wellness 

hotel“ a poskytuje wellness služby, ale jedná se o hotelová wellness centra často 

zahrnující jen zlomek služeb, které poskytují na jednom místě wellness centra Infinit. 

Pro osoby, které hledají vhodný hotel pro svůj wellness pobyt není vždy rozhodující jen 

místo, ale také kvalita, rozsah a lákavost služeb. Je tedy nutné zohlednit poskytovatele 

wellness pobytů i mimo Brno a Prahu, tedy na celém území České republiky. Jak již 

bylo řečeno, společnost Infinit není vlastně poskytovatele ubytování, ale pouze 

partnerem hotelu a v této situaci tedy zprostředkovatelem ubytování. Paradoxně lze 

zařadit mezi konkurenty i samotné hotely zapojené do sítě Infinit, jelikož oni sami 

nabízejí wellness pobytové balíčky na svých webových stránkách, propagačních 

materiálech, na recepcích a podobně. 

Vezmu-li tohle vše v úvahu, mohu do možné konkurence zahrnout z různých důvodů 

různé tyty subjektů, a to: hotely v Brně a Praze, poskytující možnost wellness pobytu 

a disponující vlastním wellness centrem, wellness hotely na celém území České 

republiky, které poskytují wellness pobytové balíčky a do jejich zařízení a služeb také 

náleží wellness, SPA či masáže a partnerské hotely nabízející wellness pobyty se 

službami wellness center Infinit ve své vlastní nabídce. 
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Konkurence, kterou je nutno analyzovat, lze tedy rozdělit do následujících skupin: 

a) konkurence v Brně a blízkém okolí 

b) konkurence v Praze a blízkém okolí  

c) významná konkurence na území celé České republiky 

Jak již bylo zmíněno, pro společnost Infinit představují konkurenci i subjekty vlastní 

hotelové sítě, tyto ovšem nebudou v analýze přímo uvedeny. Výčet služeb se objevuje 

pouze ve srovnávacím souhrnu (Tabulka 5 na straně 70). 

Výběr nejdůležitějších konkurentů uvedených v analýze níže byl proveden na základě 

vlastních zkušeností a konzultací s kolegy a nadřízenými. 

  

KONKURENCE V BRNĚ A BLÍZKÉM OKOLÍ 

Na území města Brna a v jeho bezprostředním okolí je celkem 6 hotelů, které lze 

považovat za konkurenci brněnských hotelů sítě Infinit, jsou jimi následující: Hotel 

Kaskáda, PARKHOTEL Brno, Hotel Fontána, Hotel Barceló Brno Palace, 

AVANTI Hotel a Design hotel Noem Arch.  

Golf Resort Kaskáda**** 

Golf Resort Kaskáda je spojením kvalitního ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu 

speciálního typu, špičkového golfového areálu a možnosti relaxace. Hotel nabízí 

ubytování formou bungalovů rozmístěných nad golfovým hřištěm poblíž hlavní budovy 

s veškerým zázemím. Hotel je umístěn v blízkosti obce Jinačovice, nedaleko Brněnské 

přehrady. (GOLFBRNO.CZ, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- umístění hotelu v klidném prostředí 

- široká nabídka wellness centra 

- volnočasové aktivity 

- zvýhodněné wellness balíčky 

- e-shop s dárkovými poukazy 

- nestandardní způsob ubytování 

- vzdálenost ubytování od wellness 

centra 

- chybějící fitness centrum 
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PARKHOTEL Brno 

Čtyřhvězdičkové stylové ubytování v památkově chráněné vile z počátku 20. století 

v rodinné atmosféře. Hotel se nachází v městské části Brno – Pisárky v těsné blízkosti 

výstaviště i centra a přesto na dosah přírody okolo řeky Svratka. (PARKHOTEL.CZ, 

2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- výhodné umístění – v blízkosti 

centra i přírody 

- vyhřívaný bazén v zimní zahradě 

- hlídané parkování zdarma 

- rodinná atmosféra 

- nepřehledné webové stránky 

- chybějící parní lázeň a fitness centrum 

- rezervace není možná přes rezervační 

systém 

- nepřehledná nabídka wellness pobytů 

- absence možnosti koupi dárkového 

poukazu 

 

Hotel Fontána 

Tříhvězdičkový hotel v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady nabízí hostům 

ubytování s velkou možností volnočasových aktivit. Tento hotel přímo sousedí 

s partnerským wellness hotelem Maximus Resort. Hotel Fontána je díky rekonstrukci, 

opět vyhledávaným místem v klidném přírodním prostředí vhodným pro odpočinkový 

víkend s celou rodinou. (FONTANAHOTEL.CZ, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- ubytování u Brněnské přehrady 

- široká nabídka wellness centra 

- infra sauna 

- rodinná atmosféra 

- vinný sklípek 

- vhodné místo pro pořádání svateb 

- půjčovna kol 

- nepřehledné webové stránky 

- chybějící fitness centrum 

- chybí možnost rezervace přes 

rezervační systém 

- starší budova hotelu 

- žádný e-shop s dárkovými poukazy 

 

http://www.fontanahotel.cz/
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Hotel Barceló Brno Palace 

Čtyřhvězdičkový hotel v centru Brna na Šilingrově náměstí s celkovou kapacitou 107 

pokojů. Tento hotel disponuje relaxačními prostory a fitness centrem. Tento hotel 

poskytuje  spíše luxusní ubytování, možnost využití konferenčních prostor 

a doplňkovými wellness služeb. (BARCELO.COM, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- umístění hotelu přímo v centru 

města 

- možnost přímé rezervace přes 

rezervační systém 

- vysoká kvalita služeb 

- úzká nabídka wellness služeb 

- chybějící nabídka wellness balíčků 

- poplatek za internet 

- placené parkování v areálu hotelu  

- vyšší cena 

 

AVANTI Hotel  

AVANTI Hotel nabízí luxusní ubytování v devadesáti pokojích a osmi nadstandartních 

apartmá v těsné blízkosti centra Brna s možností využití osmi konferenčních sálů, 

bowlingu a dalších odpočinkových aktivit. Součástí nabídky jsou také pobytové balíčky 

s různým zaměřením. (HOTELAVANTI.RTRK.CZ, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- umístění hotelu přímo v centru 

města 

- nabídka wellness balíčků 

- rezervace pokojů i balíčků přes 

rezervační systém 

- rozsáhlá možnost kulturních akcí a 

sportovních aktivit v okolí 

- díky umístění není cílem víkendových 

wellness pobytů 

- wellness pobyt využijí spíše obchodní 

cestující  

- absence bazénu a fitness centra 

- žádná možnost nákupu dárkových 

poukazů 
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Design Hotel Noem Arch  

Design hotel Noem Arch nabízí kvalitní čtyřhvězdičkové ubytování v Brně-Králově 

Poli. Celkový koncept hotelu i restaurace je dle názvu stylizován do paluby lodi včetně 

pokojů ve formě kajut. Tento hotel je spojen s prvotřídními službami a díky svému 

netradičnímu pojetí je často vyhledávaným místem. (NOEMARCH.CZ, 2013)  

Silné stránky: Slabé stránky: 

- umístění hotelu blízko dopravního 

uzlu v centru Brna 

- ubytování vysoké kvality zpravidla 

pro obchodní cestující 

- vyhledávané privátní wellness 

centrum i pro veřejnost  

- úzká nabídka wellness centra – 

chybějící bazén  

- wellness pobyt využijí spíše obchodní 

cestující  

- absence fitness centra 

 

KONKURENCE V PRAZE A BLÍZKÉM OKOLÍ  

Na území Prahy lze identifikovat 5 největších konkurentů partnerských hotelů. Těmito 

konkurenty jsou: Aquapalace Hotel Prague, Wellness hotel Park Holiday, OREA 

Hotel Pyramida, Panorama Hotel Prague a Hotel Amarilis.  

Aquapalace Hotel Prague 

Luxusní čtyřhvězdičkový hotel v pražských Čestlicích je se svým aquaparkem 

a wellness centrem zároveň největším konkurentem wellness center Infinit v Praze. 

Jedná se o největší zastřešený aquapark ve střední Evropě. Zákazníkům je k dispozici 

celkem 231 komfortních pokojů a apartmánů. (AQUAPALACEHOTEL.CZ, 2013)  

Silné stránky: Slabé stránky: 

- rozsáhlý aquapark a wellness 

- široká nabídka wellness pobytů 

- velká ubytovací kapacita 

- e-shop s dárkovými poukazy 

- propracovaný rezervační systém 

- prostorné fitness centrum 

- svou rozlohou nevhodné pro klidný 

wellness pobyt 

- vzdálenost od historického centra 

města 

http://www.spa.cz/wellness-hotely-praha/wellness-hotel-park-holiday/
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Wellness Hotel Park Holiday  

Wellness hotel na okraji Prahy nabízí kvalitní ubytování vhodné právě pro klidný 

wellness pobyt strávený v blízkosti přírody. V nově postavené budově hotelu je 

ubytovaným nabídnuto stylové a kvalitní zázemí pro relaxační i sportovní volnočasové 

aktivity, jeho umístění v přírodním parku k tomu přímo nabádá. 

(HOTELPARKHOLIDAY.CZ, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- kvalitní wellness centrum a beauty 

centrum 

- široká nabídka wellness pobytů 

- klidné prostředí pro wellness pobyty 

- on-line rezervační systém 

- fitness centrum a široká nabídka 

sportovních aktivit 

- vzdálenost od historického centra 

města 

- placené parkoviště 

- absence možnosti koupi dárkového 

poukazu 

 

OREA Hotel Pyramida 

Čtyřhvězdičkový Hotel Pyramida je stejně jako partnerský hotel Santon součástí 

hotelové sítě OREA Hotels. Tento hotel nabízí ubytování v celkem 356 komfortních 

pokojích a to v blízkosti historického centra města. (OREA.CZ, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- snadná dostupnost do centra města 

- wellness centrum s bazénem 

- beauty centrum 

- nabídka wellness pobytů 

- možnost nákupu dárkového poukazu 

- on-line rezervační systém 

- fitness centrum  

- neplacené parkoviště 

- starší hotel odpovídající kvality 

- úzká nabídka volnočasových aktivit 
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Panorama Hotel Prague 

Panorama Hotel Prague se prezentuje jako prvotřídní mezinárodní hotel, nabízející 

ubytování ve 440 pokojích čtyřhvězdičkové kategorie. Výšková budova hotelu je 

dominantou pražského Pankráce a nabízí svým hostům výhled na město. Nachází se ve 

výhodné lokalitě umožňující snadnou dostupnost hlavních dopravních uzlů i centra 

města. (PANORAMAHOTELPRAGUE.COM, 2013)  

Silné stránky: Slabé stránky: 

- výhodná lokalita 

- nabídka wellness pobytů 

- on-line rezervační systém 

- lákavé umístění fitness a wellness 

centra 

- úzká možnost volnočasových aktivit 

- placené parkoviště 

- díky orientaci na mezinárodní 

klientelu není vždy k dispozici česky 

mluvící recepční. 

- vysoká obsazenost 

 

Hotel Amarilis 

Čtyřhvězdičkový hotel Amarilis nabízí kvalitní a stylové ubytování v 67 pokojích 

zařízených ve stylu Feng Shui, stejně jak tomu je u partnerského wellness hotelu 

Maximus Resort. Hotel se nachází v samém centru Prahy na dosah Václavského 

náměstí. (HOTELAMARILIS.CZ, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- umístění v samém centru města 

- nabídka wellness pobytů 

- on-line rezervační systém 

- vysoká kvalita služeb 

- úzká nabídka volnočasových aktivit 

- placené parkoviště poblíž hotelu, 

nutné objednat předem 

- absence fitness centra, bazénu a parní 

lázně 

 

  

http://www.spa.cz/wellness-hotely-praha/hotel-amarilis/
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VÝZNAMNÍ KONKURENCI NA ÚZEMÍ CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY 

Pro osoby, které hledají vhodný hotel pro svůj wellness pobyt není vždy rozhodující jen 

místo, ale také kvalita, rozsah a lákavost služeb. Je tedy nutné zohlednit poskytovatele 

wellness pobytů i mimo Brno a Prahu, tedy na celém území České republiky. Mezi 

takovéto konkurenční hotely lze zařadit Wellness Hotel Frymburk, Resort Svatá 

Kateřina, Hotel Hora, Chateau Mcely, Hotel Savannah Deluxe, Wellness Hotel 

IRIS a Wellness Hotel Vitality. Jak již bylo zmíněno výše, výběr konkurentů byl 

proveden na základě zkušeností a také konzultací s wellness manažerem společnosti 

Infinit, který se zabývá sledování konkurenčních subjektů. 

Wellness Hotel Frymburk 

Wellness hotel Frymburk patří k nejvyhlášenějším Wellness hotelům v České republice. 

Nachází se v u vodní nádrže Lipno na území Šumavy. Hotel nabízí nejen špičkové 

ubytování, ale také rozsáhlé wellness a SPA centrum a aquapark. Je to jeden 

z nejnavštěvovanějších wellness hotelů nabízející širokou škálu wellness pobytů. 

(HOTELFRYMBURK.CZ, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- lokalita vyhledávané rekreační 

oblasti 

- široká nabídka wellness pobytů 

- propracovaný e-shop s dárkovými 

poukazy 

- rozsáhlá a kvalitní nabídka služeb 

i sportovních aktivit 

- chybějící možnost rezervace on-line 

- umístění mimo velká města 

- absence fitness centra 
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Resort Svatá Kateřina  

Tento jihočeský resort je tvořen třemi objekty - Hotel Svatá Kateřina, hotel Garnison 

a hotelu Gymnasion. Jako celek disponují celkem 79 lůžky. Resort je umístěn přímo 

uprostřed přírody nedaleko města Počátky, což dodává místu atmosféru opravdové 

relaxace. (KATERINARESORT.CZ, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- lokalita vyhledávané rekreační 

oblasti 

- široká nabídka wellness pobytových 

balíčků 

- možnost vystavení dárkového 

poukazy 

- rozsáhlá nabídka služeb 

i sportovních aktivit 

- nemožnost parkování přímo u 

hotelu 

- příjezd k hotelu pouze 

s využitím shuttle busu 

- absence krytého bazénu 

- absence klasického 

internetového obchodu 

 

Hotel Horal 

Hotel Horal je jedním z nejvyhlášenějších hotelů využívaných pro letní i zimní wellness 

pobyty. Nachází se v obci Velké Karlovice v Beskydech a díky kvalitnímu zázemí 

a široké nabídce nejen ubytovacích, ale také doplňkových služeb, poskytuj klientům 

prvotřídní možnost relaxace a odpočinku. (OREA.CZ, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- umístění v samém centru města 

- široká nabídka wellness pobytů 

- on-line rezervační systém 

- e-shop s dárkovými poukazy 

- rozsáhlá a kvalitní nabídka služeb i 

sportovních aktivit 

- umístění mimo hlavní dopravní tahy 

- kapacita saunového světa pouze 40 

osob 
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Chateau Mcely 

SPA Hotel Chateau Mcely je unikátní pětihvězdičkový zámecký hotel umístěný 

nedaleko Poděbrad. Kombinace špičkového hotelu, vysoce kvalitních služeb a okolní 

přírody je tou pravou volbou wellness pobytu pro náročnější klientelu. Celková kapacita 

hotelu je 23 originálních pokojů a apartmánů. (CHATEAUMCELY.COM, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- unikátní pětihvězdičkový SPA hotel 

- špičkové vybavení a služby 

- zasazení do prostředí zámeckého 

parku 

- netradiční způsob relaxace 

- on-line rezervace a e-shop 

- finančně náročnější služby 

- pouze venkovní posilovna 

- pouze venkovní možnost koupání 

 

Hotel Savannah Deluxe  

Čtyřhvězdičkový hotel je umístěn v jihomoravských Hatích u Znojma. Jedná se o nově 

vybudovaný mezinárodní hotel nabízející vysoce komfortní ubytování pro páry i rodiny 

s dětmi. Prostředí Hatí u Znojma nabízí široké možnosti volnočasových aktivit zejména 

výletů do přírody, za vinnými stezkami či kulturními památkami Znojma. (HOTEL-

SAVANNAH.COM, 2013) 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- žádaná lokalita 

- služby přizpůsobeny rodinným 

pobytům 

- e-shop s dárkovými poukazy 

- speciální wellness balíčky 

- pouze ajurvédské masáže 

- nefungující online rezervace 

- absence sportovního zázemí 

- chybějící možnost zakoupení 

dárkových poukazů 

 

  

http://www.slevomat.cz/sleva/378677-luxusni-dovolena-pro-dva-v-hotelu-savannah#kde
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Wellness hotel IRIS 

Wellness hotel IRIS se nachází ve vinařské obci Pavlov uprostřed pálavské přírody 

a vzdálen pouhých 30 minut jízdy od Brna. Oblast Pavlova je vyhledávanou turistickou 

lokalitou a v kombinaci s tříhvězdičkovým ubytováním v kompletně zrekonstruovaném 

hotelu bývá častou volbou pro wellness pobyt jednotlivců i rodin. (OREA.CZ, 2013) 

Silné stránky:  Slabé stránky: 

- umístění v přírodní oblasti 

s kulturními památkami 

a mnohými možnostmi výletů 

- vhodné ubytování pro 

jednotlivce i rodiny 

- e-shop s dárkovými poukazy 

- speciální wellness balíčky 

 - chybějící fitness centrum 

- žádný bazén v areálu hotelu 

- starší hotelové zázemí 

 

Wellness Hotel Vitality 

Wellness Hotel Vitality je druhý z beskydských hotelů. Tento čtyřhvězdičkový hotel 

disponuje kvalitním ubytováním, rozsáhlým wellness a SPA centrem, širokou nabídkou 

sportovních aktivit, to vše jej dělá unikátním místem pro relaxaci a odpočinek. 

V jednom hotelovém komplexu je k dispozici zázemí různých sportů, které lze 

kombinovat i aktivitami v okolní přírodě. (HOTELVITALITY.CZ, 2013) 

Silné stránky:  Slabé stránky: 

- prostředí přírody 

- rozsáhlý komplex s kvalitními 

službami 

- široká možnost volnočasových 

aktivit 

- speciální wellness balíčky 

- Pure Fiji rituály 

 - absence fitness centra  

- absence odpočívárny ve wellness 

centru 

- lokalita mimo dopravní trasy 

- rezervace pouze prostřednictvím 

rezervačního formuláře 

- absence e-shopu 
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Z dalších hotelů na území celé České republiky zabývajících se wellness pobyty lze 

jmenovat ještě například Wellness hotel Vista (Dolní Morava), Hotel Praha (Špindlerův 

Mlýn), Wellness Hotel Horizont a Špičák (Železná Ruda) či Centrum Babylon 

(Liberec).  

Mimo srovnání konkurence z hlediska silných a slabých stránek uvádím i následující 

tabulku (Tabulka 5 na straně 70), která přehledně uvádí srovnání konkurence z hlediska 

doplňkových wellness služeb a možnosti rezervace či nákupu dárkových poukazů. 

Tabulka 5 zobrazuje stručné shrnutí výsledků zkoumání konkurenčních hotelů. Tabulka 

uvádí, jaké wellness služby jsou v jednotlivých hotelech poskytovány, zda nabízejí 

speciální wellness pobytové balíčky, zda je možné zakoupit také dárkový poukaz pro 

pobytový balíček, a jaké formy rezervace jsou uvedeny na oficiálních webových 

stránkách. Do přehledu jsou pro srovnání zahrnuty také partnerské hotely sítě Infinit.



 

 

Tabulka 5: Srovnání konkurence z hlediska škály wellness služeb, možnosti nákupu a rezervace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Maximus Resort 4 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano 

Wellness Hotel Santon 3 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano 

Wellness Hotel Orion 3 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne 

Wellness Hotel Step 4 ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ne ano 

Chateau St. Havel 4 ne ano ne ano ano ne ano ano ano ano ne ano 

Absolutum Boutique Hotel  4 ne ano ne ano ano ne ano ne  ano ano ne ano 

Golf Resort Kaskáda 4 ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne  ano 

PARKHOTEL Brno 4 ano ano ne ano ne ne ano ne ano ano ano  ne 

Hotel Fontána 3 ano ano ano ano ano ne ano ne  ano ano ano  ne 

Hotel Barceló Brno Palace  4 ne  ano ne ano ne  ano ano ne ano ano ne ano 

Avanti Hotel 4 ne  ano ano ano ano ne ano ne ano ano ne ano 

Design Hotel Noem Arch 4 ne  ano ne ano ano ne ano ne ano ano ne ano 

Aquapalace Hotel Prague 4 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano 

Wellness Hotel Park Holiday  4 ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ne ano 

OREA Hotel Pyramida 4 ano ano ne ano ano ano ano ano ano ano ne ano 

Panorama Hotel Prague 4 ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ne  ano 

Hotel Amarilis 4 ne ano ne ano ano ne ano ne ano ano ne ano 

Wellness Hotel Frymburk 4 ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ne 

Resort Svatá Kateřina 4 ne ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne 

Hotel Horal 3 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano 

Chateau Mcely 5 ne ano ne ano ano ne ano ano ano ano ne ano 

Savanna Hotel Deluxe 4 ano ano ano ano ano ano ano ano  ano ano ne  ano 

Wellness Hotel IRIS 3 ne ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne ano 

Wellness Hotel Vitality 4 ano ano ano ano ano ne ano ne ano ano ano ne 

7
0
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Shrnutí analýzy konkurence 

Z analýzy konkurence vyplynulo, že wellness hotely sítě Infinit se nachází v silně 

konkurenčním prostředí. Vezmeme-li v úvahu konkurenci pouze na území měst Brno 

a Praha, ve kterých jsou umístěny hotely sítě Infinit, identifikovala bych jako největší 

konkurenci Hotel Kaskáda a také hotel Fontána, jelikož jsou umístěním nejblíže dvěma 

ze tří partnerských hotelů a také jejich služby nejvíce odpovídají službám, které jsou 

poskytovány ve wellness centru Infinit v hotelu Maximus Resort a v hotelu Santon 

v Brně-Bystrci. Na území Prahy bych stanovila jako největší konkurenci jednoznačně 

Aquapalace Hotel Prague. Jelikož lidé, kteří hledají místo wellness pobytu se často 

neřídí jen místem, kde se hotely nacházejí, bylo nutné analýzu konkurence rozšířit na 

celé území České republky a nejvýraznějšími konkurenty jsou Wellness Hotel 

Frymburk, Hotel Horal a Wellness hotel Vitality. Většina srovnávaných hotelů již 

využívá on-line rezervací, protože tak mají zákazníci možnost z pohodlí domova zjistit 

obsazenost hotelu pouhým vyplněním několika základních údajů. Trendem doby se také 

stává možnost prodeje wellness pobytu ve formě dárkového poukazu. 

 Analýza oborového prostředí – Porterův model 5 sil 3.2.6

Vyjednávací síla zákazníků 

V celém odvětví na území ČR existuje v rámci hotelnictví mnoho subjektů, které budou 

vždy bojovat o každého ze zákazníků. Vyjednávací síla zákazníků je významnou 

z hlediska konkurenční síly. Pokud nebude zákazník spokojen se službami, tak velice 

jednoduše a prakticky s nulovými zákazníky přejde ke konkurenčnímu subjektu. Není 

pravidlem, že zákazník bude volit vždy dle ceny poskytovaných služeb, protože v tomto 

ohledu je čím dál častěji spojována vyšší cena s vyšší kvalitou a s luxusem pojícím se 

k produktu. Produkt či služba, v tomto případě wellness pobyty, jsou diferencované 

a zákazník se v tomto případě rozhoduje na základě svých zájmů a požadavků, čímž 

svoji vyjednávací sílu neustále zvyšuje. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost Infinit zajištuje prodej wellness pobytů na bázi zprostředkování ubytování, 

dodavateli produktu jsou v tomto případě primárně jednotlivé hotely v síti. Jejich 

vyjednávací síla je velká, protože vedení hotelu stanovuje nákupní ceny ubytování na 

základě jednání s majiteli firmy Infinit. Prostor pro jednání o cenách a podmínkách 

ubytování není příliš velký.  
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Hrozba vstupu nových firem 

Odvětví hotelnictví a jeho zprostředkování je pro potenciální konkurenty v této době 

vysoce atraktivní. V případě vstupu nové firmy založené na síti poboček 

a spolupracujících subjektů pod jednou značkou, je vstup na trh omezen velkým 

objemem kapitálu potřebným k vybudování celkového zázemí společné značky a také 

legislativními omezeními, kterými se musí podnikatelé řídit. Pro nové firmy zabývající 

se pouze zprostředkováním a prodejem služeb jsou nutné o mnoho menší objemy 

finančních prostředků, které jsou spojeny se splněním podmínek např. jen 

živnostenského zákona pro získání živnostenského oprávnění. 

Hrozba substitutů 

V rámci jedné značky, v tomto případě značky wellness center Infinit, která spojuje 

hotely v síti, existuje substitut ve formě jakéhokoliv jiného hotelu, v jehož areálu 

nalezne wellness centrum. Zákazník, který není zvyklý nakupovat podle značky 

(v tomto případě Infinit) může jednoduše změnit poskytovatele ubytování. Substitutem 

zážitkového wellness pobytu mohou být jiné typy tematických dovolených, například 

aktivní dovolená zaměřená na cykloturistiku, golf či rybaření. Podnik musí věnovat 

zvýšenou pozornost konkurenci na úrovni kvality, rozsahu a ceny služeb, tak aby mohl 

své zákazníky přesvědčit a nabídnout vždy něco víc. 

Rivalita mezi existujícími firmami na trhu 

V odvětví hotelnictví a zprostředkovávání ubytování existuje v České republice mnoho 

konkurentů. Pro udržení konkurenceschopnosti je velice důležití neustále zlepšování 

služeb, sledování trendů a hledání možností jak rozšířit a zatraktivnit nabídku. 

V odvětví je důležitá diferenciace služeb, ať jejich úrovní či cenou. Právě cenová 

konkurence, rozšiřování služeb či zlepšování kvality jsou hlavní z metod zvyšování 

potenciálu pro získání zákazníka. Novinky v oboru jsou kopírovány a napodobovány. 

Prodej wellness pobytů je jedním z trendů doby, trh je velice dynamická a rivalita mezi 

stávajícími konkurenty velice silná. 
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 Hodnocení původní webové prezentace 3.2.7

Původní webová prezentace fungovala přibližně 2 roky. Náhled původních webových 

stránek zobrazuje následující Obrázek 8. 

 

Obrázek 8: Náhled původní webové prezentace Infinithotel.cz 

(Zdroj: Infinithotels.cz) 

 

 

 

Původní webová prezentace byla výsledkem snahy majitelů firmy zviditelnit pro 

zákazníka možnost nákupu wellness pobytových balíčků. Pod adresou 

www.infinithotels.cz je otevřena webová stránka sdružující hotely sítě Infinit. 

Původní webová prezentace byla vystavěna na podkladu odpovídající designu 

webových stránek společnosti Infinit a základním prvkem je typická oranžová a šedá 

barva písma a zbarvení polí, což se může zdát jediným z pozitiv této stránka.  

Webová prezentace je rozdělena do následujících základních částí: záhlaví, obsah 

stránky a zápatí. V záhlaví stránky je umístěn název a zároveň logo Infinit Hotels, které 

odpovídá firemním barvám, ovšem design tohoto loga byl vytvořen absolutně nezávisle 

na logu firmy Infinit, která je důvodem spojení hotelů a její logo by mělo být naopak 

prvkem, který je bude všechny na těchto stránkách spojovat. Uvítací fráze stránky 

lákající zákazníky na pobyt ve čtyřhvězdičkových hotelech absolutně neodpovídá 

prvkům SEO optimalizace a navíc je pro zákazníka zavádějící. V nabídce sítě hotelů 

Infinit nejsou pouze hotely čtyřhvězdičkové kategorie, ovšem také tříhvězdičkové 

kategorie. 

http://www.infinithotels.cz/
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Středovou část stránky tvoří obsah stránky, tj. fotogalerie a navigační lišty rozděleny do 

dvou celků, podle města umístění hotelů, a to Praha a Brno. Fotogalerie je 

nejvýraznějším prvkem stránky, tvoří ji celkem 6 fotografií měnící se dle zvoleného 

hotelu. Ve spodní části každé z fotografií se nachází šedá informační lišta obsahující 

název daného hotelu a základní údaje, které by měli zákazníka upoutat. Jak jsem již 

zmiňovala, navigační lišta je rozdělena do dvou celků, dle lokality hotelů a položena na 

stranách fotografie. Výčet hotelů je umístěn na šedých tlačítkách s malým 

a nevýrazným písmem, chybí zde například uvedení přesné lokality či kategorie 

ubytován. Zbývající část pod navigační lištou je absolutně nevyužita. 

V zápatí stránky jsou uvedeny jen aktivní odkazy „Pracovní příležitosti“ 

a „O společnosti“, které návštěvníka přivedou na základní webové stránky společnosti 

Infinit. 

Webová stránka www.infinithotels.cz je hlavní a zároveň poslední prezentační stránkou, 

která slouží spíše jen jako rozcestník. Po zvolení daného hotelu je návštěvník 

přesměrován na stránku nabídky wellness pobytových balíčků jednotlivých poboček na 

základní stránce Infinit.cz, kde jsou uvedeny pouze základní informace o hotelu 

a ubytování a uveden výčet standardních ubytovacích balíčků. Celkový design stránek 

nikoho nenadchne a ani neurazí, graficky není stránka nijak zajímavá. Prezentace 

existuje v českém jazyce i v anglické mutaci, což může být výhodou, ovšem jazyková 

změna se promítne pouze úvodním popisu stánky v záhlaví, nepodstatné informaci 

o hotelu ve spodní části fotky a v zápatí v aktivních odkazech. Vzhledem k malému 

množství informací fungují stránky spolehlivě a načítání je velice rychlé, v různých 

prohlížečích se zobrazují vždy stejně.   

http://www.infinithotels.cz/
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3.3 SWOT analýza 

Na základě všech informací z provedených analýz jsem sestavila výslednou SWOT 

analýzu. 

Tabulka 6: SWOT analýza  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 celkové spektrum nabízených služeb 

 množství hotelů v síti 

 kvalita ubytování v hotelech 

 poloha hotelů 

 zavedený systém wellness pobytů  

 široká nabídka wellness pobytů 

 moderní a atraktivní wellness centra 

 řada volnočasových aktivit v okolí 

hotelů 

 soukromé parkoviště zdarma pro 

zákazníky hotelů 

 velká databáze zákazníků 

 zázemí silné a stabilní společnosti 

 

 nevyhovující webová prezentace 

 zanedbaná propagace 

 relativně krátká doba prodeje wellness 

pobytů 

 neexistující systém řízení 

 neexistující systém pro péči 

o zákazníky 

 necentralizované řízení  

 nedostatek propagačních materiálů 

 chybějící věrnostní program pro 

ubytované 

Příležitosti Hrozby 

 rostoucí poptávka po wellness 

pobytech 

 rostoucí výše minimální mzdy 

 ekonomický růst klíčových zákazníků 

 věrnost stávajících zákazníků 

 změny v trendu a způsobech trávení 

volného času 

 

 přesycený trh  

 cenová válka 

 stávající konkurence  

 vstup nových konkurentů 

 ukončení spolupráce s hotely 

 kopírování nových služeb konkurencí 

 

 

Shrnutí SWOT analýzy a východiska pro návrhovou část 

Silné stránky 

Wellness centra Infinit poskytují hotelům velmi kvalitní zázemí díky, kterému mohou 

zákazníkům nabídnout wellness pobyty s kompletními službami, kterými mnohdy 

konkurenční hotely nedisponují. Kompletní služby wellness center Infinit navíc 
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doplňuje kvalitní ubytování poskytované partnerskými hotely a zákazníci si mohou 

vybrat z wellness hotelů v Praze i Brně. Zákazníci hledající odpočinek tak nemusí jezdit 

mimo hlavní města, aby si mohli dopřát relaxační pobyt. Hotely sítě Infinit jsou 

umístěny v lokalitách výjimečných z hlediska blízkosti hlavních dopravních tras, 

klidného prostředí i možností trávení volného času. Některé z hotelů splňují vše 

uvedené a jiné vynikají pouze v jednom z nich. Velkou výhodu dává hotelům v síti 

Infinit oproti mnohým hotelům v České republice fakt, že každý z nich disponuje 

vlastním a dostatečně velkým parkovištěm a to i u těch, které jsou umístěny v centru 

města. Společnost Infinit zprostředkovává wellness pobyty již dlouhou dobu, což jí dává 

výhodu především tím, že není třeba testovat oblíbenost wellness pobytových balíčků, 

ale je již známé optimální složení, které zákazníkům ve většině případů vyhovuje. Tyto 

balíčky je ovšem v budoucnosti nutno také obměňovat a věnovat se rozvoji nabídky 

wellness pobytů, protože zákazníci budou očekávat vývoj nabídky. Je nutné také 

věnovat pozornost cenovým kalkulacím balíčků, jelikož se u některých balíčků může 

vyskytnout cena neodpovídající aktuální situaci. Za dlouhou dobu působení si 

společnost Infinit vytvořila kvalitní databázi zákazníků a to především loajálních, 

u nichž je velký předpoklad, že pokud budou hledat hotel v Brně či Praze, spojí svou 

potřebu ubytování s možností relaxace v oblíbeném wellness centru.  

Slabé stránky 

Každou ze slabých stránek zkoumané jednotky je nutno brát v úvahu a snažit se ji 

napravit. Velký důraz je nutné věnovat především nevyhovující webové prezentaci, 

která je spíše než fungujícím nástrojem propagace, jen dávným pokusem o vytvoření 

webové stránky. Tento neuspokojivý stav je dán faktem, že se oblasti prodeje wellness 

pobytových balíčků dosud přímo nevěnoval žádný ze zaměstnanců společnosti. 

Zprostředkovávání wellness pobytů bylo vždy logicky stavěno až za primární aktivitu 

podniku. Tuto slabou stránku lze však zlepšit vhodnou pozitivní orientací na oblast 

wellness pobytů, čímž lze také odstranit další slabost, kterou je neexistující systém péče 

o zákazníky. Tím, že se wellness pobytovým balíčkům dosud nikdo vhodně a plně 

nevěnoval, je také vysvětlena nedostatečná propagace ať webových stránek, nebo 

celkově možnosti prodeje balíčků směrem k zákazníkovi. Silná stránka skrývající se 

v široké nabídce wellness pobytových balíčků může být ovšem oslabována skutečností, 
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že všechny pobyty jsou pevně stanoveny v ceníku a zákazník nemá možnost si 

z pohodlí domova nechat sestavit pobyt na míru svým vlastním požadavkům. Jak již 

bylo zmíněno, doposud ve firmě také neexistuje systém péče o zákazníka a způsob 

řízení v oblasti prodeje wellness pobytů, což je způsobené také tím, že nikdy 

neexistovala nabídka pobytů jako celek, ale jen ve formě podnabídky u jednotlivých 

wellness center. 

Příležitosti 

Způsob trávení volného času se v této době mění a vytváří pozitivní příležitost pro tento 

obor činnosti. Lidé často utíkají před stresem a chtějí trávit volné chvíle pasivní relaxací 

spojenou s péčí o své tělo i například sportováním. Rostoucí nabídka po relaxačních, 

rodinných, romantických a dalších typech wellness pobytů dává velkou možnost 

rozvoje odvětví a je vhodné zákazníkovi představit možnost pobytů v síti hotelů Infinit 

a přesvědčit o nákupu právě ve sledované společnosti. Rostoucí poptávka po wellness 

pobytech se netýká jen přímo oblasti trávení volného času, ale může docházet také 

k růstu poptávky z oblasti obchodních cestujících, kteří rádi spojí ubytování při 

pracovní cestě také s návštěvou wellness center. Větší poptávka přímo souvisí s další 

příležitostí, kterou je rostoucí výše minimální mzdy a celkový ekonomický růst 

obyvatel, což zvýší i výdaje v oblasti rekreace. Velkou příležitostí je i loajalita a věrnost 

zákazníků, kterou lze podpořit vhodným věrnostním programem. 

Hrozby 

Přesycený trh a cenová válka je pro společnost Infinit velkou hrozbou, jelikož ceny 

ubytování jsou poskytovatelem pevně stanoveny a není možné je velkým způsobem 

ovlivnit. Konkurence v této oblasti může rychle růst a je nutné přísně sledovat trendy 

a přizpůsobovat se měnícím se požadavkům, častým problémem je konkurenční boj 

v oblasti skladby wellness pobytů a celkově v typech poskytovaných wellness služeb. 

Bariéry vstupu nových konkurentů nejsou nepřekonatelné a existuje reálná možnost 

zvýšení konkurence a tím ztráty potenciálních zákazníků.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce navrhnu společnosti Infinit zlepšení v oblasti marketingu, 

a to především se zaměřením komunikační mix.  

Dle provedených analýz vnímám základní problém konkurenceschopnosti 

v komunikaci, a hlavně přes webové rozhraní, což sebou mimo jiné nese i špatnou 

obslužnost klientů. Základem této části práce bude vypracování návrhů zlepšení 

konkurenceschopnosti se základním zaměřením na návrh nové webové prezentace 

doplněné o další návrhy s tím související. Tyto návrhy by měly výrazně zlepšit 

současný stav webové prezentace firmy a tím přispět ke zvýšení zájmu zákazníků 

o wellness pobytové balíčky. Prodej wellness pobytů byl vždy vnímán jako doplněk, 

protože středem zájmů vždy bylo a bude samotné provozování wellness center. Každá 

firma však nesmí zapomínat i na prosperitu doplňkových činností. 

První část kapitoly je věnována vlastnímu návrhu zkvalitnění webové prezentace firmy 

pro oblasti zprostředkování wellness pobytů, která je pro splnění cíle této diplomové 

práce stěžejní. Následují další doporučení nejen pro komunikační mix, ale také ostatní 

části celého marketingového mixu. 
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4.1 Zkvalitněné webové prezentace firmy 

Propagace wellness pobytů a celková webová prezentace je absolutně nevyhovující. 

Proto se první a hlavní návrh zlepšení týká zavedení nové webové stránky, a tím 

nahrazení dosavadní nevyhovující webové prezentace dostupné na webové adrese 

www.infinithotels.cz.  

V současné době neexistuje jednotná nabídka wellness pobytů, na kterou by mohli 

zákazníci reagovat. Je nutné celkově zlepšit tuto část propagace. V následujících 

kapitolách budou představeny požadavky, které by měla nová prezentace obsahovat, 

vypracován její návrh a následně prezentován výsledek realizace celého projektu. 

 

Harmonogram zavedení nové webové prezentace 

Celý proces zavedení nové webové prezentace bude probíhat dle následujícího 

časového harmonogramu. 

Fáze procesu 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 

1. Stanovení požadavků 

na webovou prezentaci 
       

2. Vypracování návrhů 

webové prezentace 
       

3. Tvorba obsahu 

webových stránek 
       

4. Grafické zpracování 

návrhů 
       

5. Programování 

webových stránek 
       

6. Testování webových 

stránek 
       

7. Opravy případných 

nedostatků a chyb 
       

8. Spuštění webové 

prezentace 
       

9. Hodnocení webové 

prezentace 
       

Obrázek 9: Harmonogram zavedení nové webové prezentace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Popis jednotlivých fází: 

1. Stanovení požadavků na webovou prezentaci – na základě schůzek a jednání 

s majitelem firmy panem V. Novotným probíhá a stanoveny požadavky na webovou 

prezentaci.  

2. Vypracování návrhů webové prezentace – začátkem měsíce července je zahájena 

postupná tvorba návrhů a popisů jednotlivých částí webové prezentace. 

3. Tvorba obsahu webových stránek – ve stejném období jako návrhy vzniká i textový 

obsah webových stránek. 

4. Grafické zpracování návrhů – externí grafik zpracovává zjednodušené návrhy do 

podoby vhodné pro webovou prezentaci a postupně se přidává i textová náplň 

stránek.  

5. Programování webových stránek – externí programátor za spolupráce s grafikem 

programuje webovou prezentaci. 

6. Testování webových stránek – webová prezentace je spuštěna ve fázi zkušebního 

provozu, dochází k testování i ze strany nezávislých účastníků. 

7. Opravy případných nedostatků a chyb – na základě zjištěných nedostatků během 

zkušebního provozu jsou opraveny případné nedostatky. 

8. Spuštění webové prezentace – webová prezentace je spuštěna pro veřejnost. 

9. Hodnocení webové prezentace – zhodnocení přínosů webové prezentace. 
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 Požadavky na novou webovou prezentaci  4.1.1

Na základě konzultace s jednateli firmy Infinit byly stanoveny požadavky a také 

omezení, které by měla nová webová prezentace splňovat. 

 Webová prezentace bude přístupná pod adresou obsahující slovní spojení „wellness 

pobyty“, „pobyty Infinit“ či „infinit hotely“. 

 Webové stránky by měly obsahovat vyhovující motto. 

 Nová webová prezentace plně nahradí nevyhovující webové stránky 

www.infinithotels.cz. 

 Webová prezentace bude nést nové logo korespondující se základním logem 

společnosti Infinit. 

 Celkový vzhled webových stránek bude odpovídat koncepci stránek společnosti 

www.infinit.cz. 

 Úvodní stránka webové prezentace bude obsahovat základní rozcestník s výběrem 

z hotelů. 

 Úvodní stránka bude obsahovat výjimečné nabídky či oblíbené wellness pobyty. 

 Každá podstránka jednotlivých hotelů a záložek bude obsahovat foto prezentaci 

odpovídající tématu. 

 Budoucí webová prezentace jednotlivých hotelů má plně nahradit záložky 

„ubytování a wellness pobyty“ na stránkách www.infinit.cz u každé z poboček sítě 

relaxačních center Infinit. 

 Prezentace každého z hotelů bude obsahovat veškeré informace o vybavenosti 

hotelů, wellness centra a možnostech trávení volného času. 

 Webové stránky jednotlivých hotelů budou obsahovat úplnou a aktuální nabídku 

všech wellness pobytových balíčků. 

 Návštěvník webových stránek má možnost odeslat nezávaznou poptávku na 

sestavení wellness pobytu dle vlastních požadavků. 

 Webové stránky nebudou odhalovat prodejní ceny ubytování kalkulovanou do 

wellness pobytů. 

 Do webové prezentace bude zakomponován internetový obchod a návštěvníci 

stánek budou mít možnost vybraný produkt zakoupit jako dárkový poukaz. 

 Návštěvník bude mít možnost výběru z různých druhů vzorů dárkového poukazu. 
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 Webové stránky budou dávat návštěvníkům možnost rezervace jednotlivých 

balíčků. 

 Veškerá administrace týkající se webových stránek by měla být uživatelsky 

nenáročná. 

 Správce má přístup k úpravě stránek i administraci týkající se obsluhy přijatých 

rezervací a objednávek. 

 V administraci lze automaticky generovat faktury k zakoupeným poukazům 

 Náklady na externí spolupráci hrazené finančními prostředky by neměla přesáhnout 

30.000 Kč. Služby externích spolupracovníků hrazené formou barterového obchodu 

jsou omezeny částkou 20.000 Kč. Náklady na práci vlastních pracovníků se 

nezohledňují. 

 

 

 Návrh struktury, grafické podoby a funkčních prvků webové prezentace 4.1.2

4.1.2.1 Struktura stránek 

Úvodní stránka – úvodní rozcestník 

Základním prvkem nové webové prezentace bude vytvoření úvodní stránky ve formě 

rozcestníků. Pod zvolenou doménou by měl zákazník najít hlavně přehledně všechny 

z hotelů sítě Infinit, čímž se zajistí jednoduchá orientace na stránce. Úvodní stránka 

webové prezentace by se měla skládat ze záhlaví, obsahu stránky a zápatí (Obrázek 10 

na str. 83). V záhlaví stránky by mělo být umístěno logo nesoucí základní grafiku firmy 

Infinit, název webové stránky a napravo také pole umožňující vyhledávání na stránkách. 

Záhlaví a obsah stránky by od sebe měla oddělovat výrazná navigace, tzv. rozcestník 

hotelů ve formě dlaždic. Návštěvník si vybere z šesti hotelů a dále tak bude moci 

pokračovat přes odkaz na prezentace jednotlivých hotelů dle výběru.  
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Rozcestník by měl mít podobu šesti výrazných dlaždic v rozmístění 2 x 3 a každá z nich 

by měla obsahovat následující: 

 název hotelu 

 kategorie hotelu 

 lokalita 

 miniaturu úvodní fotografie daného hotelu 

 základní přednosti daného hotelu shrnuté do 2-3 bodů 

Ve střední části by měly být umístěny základní informace o projektu, základní motto 

a po stranách také nabídku nejoblíbenějších pobytů a akční nabídku. V zápatí stránky by 

měly být umístěny odkazy na obchodní podmínky, kontakty, mapu stránek a odkaz na 

webové stránky wellness center Infinit.  

 

Obrázek 10: Layout úvodní stránky 

(vlastní zpracování) 
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Stránky jednotlivých hotelů 

Po zvolení jednoho z hotelu na úvodní stránce by měl být návštěvník odkázán na 

stránku o hotelu, jejíž záhlaví bude vzhledově naprosto stejné jako úvodní stránka, dle 

volby návštěvníka se změní nadpis dle názvu hotelu. Pod názvem zvoleného hotelu a 

logem bude umístěna hlavní webová horizontální navigace tvoření odkazy. Navigace by 

měla být rozdělena do následujících devíti sekcí: 

 domů – odkaz umožňující návštěvníkům navrátit se na úvodní stránku hotelu, kde 

naleznou ve zkratce informace jednotlivých sekcí a dále doplněné o část zajímavých 

aktualit vztahující se k hotelu či wellness centru; 

 hotel a ubytování – sekce poskytující informace o vybavení hotelu, pokojích 

a lokalitě; 

 wellness pobyty – aktuální nabídka pobytových wellness balíčků; 

 pobyt na míru – formulář poskytující návštěvníkům možnost nechat si sestavit 

individuální pobytový wellness balíček na míru; 

 wellness – veškeré informace o wellness centru Infinit v daném hotelu; 

 gastronomie – nabídka restaurací a možnosti stravování v daném hotelu; 

 volný čas – informace o konkrétních možnostech volnočasových aktivit v hotelu 

a blízkém okolí; 

 galerie – fotogalerie hotelu, wellness centra a okolí. Miniatury by se měly po 

kliknutí zvětšit a ovládání pohybu mezi fotografiemi bude umístěno v pravém rohu 

fotografie; 

 kontakty – adresa hotelu, telefonní čísla a e-mailové adresy pro informace 

a rezervace ubytování a wellness služeb. Kontaktní informace by měly být doplněny 

také o mapu. 

Jednotlivé kategorie na liště lze dále rozdělit dle tématu do několika podkategorií, které 

by měly být zobrazeny formou rolovací nabídky po najetí ukazatelem myši na tlačítko 

odkazu. 
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Obsah stránky by měl být tvořen těmito základními částmi, které se mění dle zvolených 

kategorií: 

 foto prezentace – automaticky časovaná prezentace fotografií tematicky odpovídající 

zvolené sekci doplněná o krátký informační text, tento prvek by se měl udržet 

u každé podstránky zvolených kategorií; 

 vlastní text – po zvolení kategorie či rovnou podkategorie se na stránce udrží foto 

prezentace se zkráceným textem a pod ní vlastní text nesoucí informace 

o jednotlivých kategoriích/podkategoriích, doplněné o panel nabídky, kde by mělo 

být možné přepínat mezi jednotlivými podsekcemi; 

 aktuality a mimořádné zprávy – tato část by měla patřit jen na domácí stránku 

každého z hotelů, pod foto prezentací by měly být umístěny 3 odkazy ve formě 

dlaždic s miniaturou fotografie, předmět aktuality a zkrácený text. Pro zobrazení 

zprávy bude soužit jako odkaz fotografie, nadpis a pole více ve formě šipky. 

V zápatí stránky by měly být vloženy odkazy na ostatní hotely v nabídce opět ve formě 

dlaždic se základními fotografiemi hotelů. 

 

Obrázek 11: Layout stánky zvolených kategorií 

(vlastní zpracování) 

Jednotlivé stránky kategorií a podkategorií by si měly držet stále stejný layout, 

výjimkou se specifickým formátováním by měly být kategorie „Wellness pobyty“, 

„Pobyt na míru“, „Galerie“ a „Kontakty“. Zbývající návrhy struktury jsou uvedeny 

v přílohách této diplomové práce. 
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4.1.2.2 Nabídky wellness pobytů, předběžná rezervace a internetový obchod 

Kategorie „Wellness pobyty“ by pod sebou měla skrývat nabídku stálých i akčních 

pobytů. Tato podstránka je navržena se stejným stylem záhlaví stránky a foto prezentací 

se zkráceným textem. V nabídce je nutné uvést všechny potřebné informace o pobytu. 

Zákazník by měl mít vždy možnost získat veškeré informace, což by mu měly zaručit tři 

speciální záložky, kterými jsou: 

 o pobytu - nese veškeré informace o obytu, tj. výčet služeb zahrnutých do daného 

wellness balíčku, cenu a také tlačítka umožňující nákup ve formě dárkového 

poukazu a předběžnou rezervaci; 

 dotazy - v této části má návštěvník možnost po vyplnění kontaktních údajů zaslat 

dotaz přes tento formulář;  

 poslat známému - krátký formulář umožňující návštěvníkovi odeslat zvolený 

pobyt na určitý email.  

Jak již bylo zmíněno, stránky by měly umožňovat zákazníkovi nejen získat informace 

o nabídce wellness pobytů, ale také odeslat požadavek předběžné rezervace a koupit 

wellness balíčkek ve formě dárkového poukazu. 

 

Předběžná rezervace pobytu 

Pro zadání předběžné rezeervace by měl být zákazníkovi k dispozici vhodný formulář 

předběžné rezervace pro zadání kontaktaktních údajů, data příjezdu a případých 

poznámek.  

 

Internetový obchod 

Druhou speciální funkcí nových stránek je možnost nákupu wellness pobytu ve formě 

dárkového poukazu, čímž je do webové prezentace integrován i internetový obchod 

s dárkovými poukazy. Nákup dárkového poukazu by měl být, stejně jako rezervace, 

možný přímo z nabídky jednotlivých pobytových balíčků.   
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Objednávka dárkového poukazu bude procházet postupně přes následující 4 kroky: 

 Nákupní košík – zobrazení vložených položek ke koupi, jednotkových cen 

a celkové ceny;  

 Zvolení platby a dopravy  

o Způsoby platby 

 dobírka České pošty – poplatek 99 Kč, při objedávce nad 2000 Kč bez 

poplatku; 

 hotově či kartou při osobním převzetí – platba kartou zahrnuje možnost 

využití platební karty i Infinit karty s nabitým kreditem, poukazy je 

možné hradit také poukazy Sodexo; 

 platba předem na účet – účet ČSOB; 

 platba kartou online – možnost platit kartou online by měla poskytnout 

služba společnosti Global Payments Europe, s. r. o.; 

o Způsoby dopravy 

 osobní převzetí na pobočce – zahrnuje všechny pobočky sítě Infinit; 

 E-poukaz – elektronický poukaz ve formátu PDF; 

 Česká pošta – dobírka či doporučeně; 

 Vyplnění dodacích údajů – formulář pro vyplnění všech potřebných údajů, 

přihlášení zákazníka či jeho registrace, výběr vzoru dárkového poukazu a vložení 

věnování či poznámky; 

 Dokončení objednávky – odeslání objednávky. 

 

Požadavky na správu objednávek 

Všechny objednávky z internetového obchodu by měly být v administraci členěny do 

dvou základních sekcí, a to: nové objednávky a vyřízené objednávky, ve členění dle 

dvou typů: 

 objednávka – objednávka z internetového obchodu, předmětem objednávky je 

dárkový poukaz na zvolený wellness balíček; 

 rezervace – předběžná rezervace pobytu, bez platby a nutnosti vystavovat dárkový 

poukaz. 
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Nové objednávky by měly být řazeny vzestupně od data přijetí. Každé objednávce by 

mělo být automaticky přiřazeno pořadové číslo, které bude souhlasit s variabilním 

symbolem platby. Objednávky by mělo být možné označit následujícími stavy: 

 nově přijatá – stav automaticky přiřazený každé přijaté objednávce; 

 vyřizujeme – stav přiřazený objednávce při jejím faktickém přijetí obsluhou 

e-shopu. Signalizuje, že s objednávkou je již nějakým způsobem manipulováno, 

např. ověřování ubytovací kapacity při předběžné rezervaci či připravování 

dárkového poukazu; 

 čeká na platbu – takto označené budou objednávky s platbou převodem na účet, kdy 

je rozdíl mezi přijetím a vyřízením objednávky i 2-3 pracovní dny; 

 vystavená faktura – u objednávek placených kartou on-line, převodem, či dobírkou 

je možné v administraci vystavit fakturu. Po zvolení této možnosti je přiřazeno 

pořadové číslo faktury a je následně automaticky vygenerována. Faktury nejsou 

vystavovány při platbě hotově či kartou na pobočce, protože tam je zákazníkovi 

vytištěn účet z pokladny při přijetí platby. Po vyžádání lze vystavit faktur i pro tyto 

platby; 

 odeslaná – signalizuje odeslání objednávky zákazníkovi či její připravení 

k vyzvednutí na pobočce; 

 stornovaná – zrušení dané objednávky. 

Mimo sekce Nové objednávky, by měly být také k dispozici sekce „Vyřízené 

objednávky“ pro odeslané a stornované a také samostatně sekce Stornované. Ke každé 

z objednávek by mělo být možné zanést kód dárkového poukazu či rezervace. 

Automatické zprávy z elektronického obchodu 

Automatické zprávy pro zákazníky jsou již v dnešní době samozřejmostí a umožňují tak 

vždy informovat o stavu zadané objednávky. Automatické zprávy by měly být 

odesílány z hlavního kontaktního emailu, aby mohl klient v případě potřeby reagovat na 

email, který je zodpovědně spravován. 

 

 



89 

 

Předmětem automatické odpovědi, které by měl zákazník obdržet, budou: 

 oznámení o přijetí objednávky 

 oznámení o vyřizování objednávky 

 oznámení o odeslání objednávky nebo připravení objednávky k vyzvednutí 

 oznámení o stornování objednávky 

Tato zpráva by měla obsahovat: 

 pozdrav 

 vlastní text oznámení 

 číslo a datum objednávky 

 přehled objednaných produktů s jednotkovými cenami i celkovou cenou 

 zvolení způsob platby a dopravy (u odeslání prostřednictvím České pošty také číslo 

dodávky) 

 znění případné poznámky 

 rozloučení 

 kontaktní údaje 

Wellness pobyt na míru 

Další speciální funkci stránek by měl plnit formulář pro zadání požadavků na sestavení 

vlastního wellness pobytu na míru. Tento formulář bude návštěvníkovi zobrazen po 

zvolení tlačítka „Pobyt na míru“ na horizontální liště. Ve formuláři by měl být uveden 

nadpis s krátkým textem a kontaktními údaji, dále pole pro vyplnění kontaktních údajů, 

aby bylo možné klienta zpětně kontaktovat přímo na email či telefonicky. 

Samozřejmostí je část vztahuje se k místu ubytování, počtu osob a preferovaném 

termínu pobytu. Návštěvník bude mít také možnost blíže specifikovat typ pobytu 

(romantický, relaxační atd.), složení služeb a plánovaný rozpočet na pobyt. Nemělo by 

chybět ani místo pro vepsání volných poznámek v případě, bude klient chtít sdělit 

nějaké speciální přání, kterým nevyhovují předem zadaná pole. Poptávka zákazníka by 

měla být doručena do zvolené emailové schránky a vyřízena do 24 hodin od přijetí. 

Grafické návrhy struktury stránek jsou, mimo již uvedené, umístěny v přílohách této 

diplomové práce. 
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4.1.2.3 Administrační část 

Nedílnou součástí celého projektu je vyhovující administrační část. V prostředí 

administrace musí být možné jednoduše a komplexně upravovat a nastavovat obsah celé 

webové prezentace, spravovat objednávky a rezervace, generovat statistiky, nahlížet do 

databáze zákazníků, vkládat obsah stránek, popisů, fotografií, produktů apod. Pro 

fungování administrační části není nutné vytvářet vlastní návrh, jelikož se bude jednat 

o produkt Ing. Martina Zemánka a vhodný typ administrační části je využíván již 

u internetového obchodu Infinitdarky.cz a ráda využiji aplikace stejného modulu i pro 

správu nových webových stránek a internetového obchodu. 

4.1.2.4 Základní návrh systému obsluhy zákazníků 

Doposud neexistuje žádný jednotný ani centrální systém obsluhy zákazníků. Po 

zavedení navrhované webové prezentace by měl být vyřešen i tento zásadní problém 

a nastaven systém péče o zákazníka. Základním krokem by mělo být nastavení nutných 

pravidel obsluhy zákazníků. Vzhledem k vyřčeným přáním majitele firmy a také 

informacím vytištěných na stávajících materiálech doporučuji v během doby rozvoje 

zanechat kontaktní informace (emaily, telefonní linky) u každého hotelu stejné, jako 

byly doposud a navíc zavést nový email a telefonní linku, které později umožní přejít na 

nový systém. Dosud se péčí o zákazníka na jednotlivých hotelech zabývaly provozní 

příslušných wellness center, ovšem doporučuji již od začátku postupně přecházet na 

centrálně řízenou obsluhu. Se zavedením nové webové prezentace by měl být zřízen 

nejen samostatný kontaktní email, ale také telefonní linka, které budou přijímat 

požadavky klientů týkající se všech hotelů. Přijímání předběžných rezervací, 

objednávek a poptávek wellness pobytů na míru doporučuji směřovat již od začátku 

fungování přímo na tento jeden email, a taktéž na jednu určenou telefonní linku. Tyto 

kontaktní informace doporučuji zanést do obchodních podmínek zavedeného 

internetového obchodu. Adresu pro doručování doporučuji taktéž stanovit jednotnou, 

a to na adresu Infinit Maximus. Obsluha zákazníků by měla probíhat každý den vždy od 

8 do 20 hodin, respektive do konce pracovní doby jednotlivých center. Termín vyřízení 

přijatých požadavků zákazníka by neměla trvat déle než 24 hodin od přijetí, přičemž 

musí být standardně vyřízeny v nejbližším možném termínu a bez zbytečného prodlení. 
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4.1.2.5 Návrh grafické podoby stránky 

Původní podklad webové prezentace vyhovoval jednotnému stylu stránek Infinit, pro 

nové stránky by měla být použita stejně barevná kombinace, ovšem je nutné stránky 

projektu oživit výraznějším grafickým prvkem, například extravagantní kytkou 

v barvách korespondujících s podkladem stránek.  

Jedním z výraznějších prvků stránek by mělo být logo grafikou společné s firmou 

Infinit, nesoucí název a barvy společnosti. Celkové barevné ladění stránek by mělo nést 

firemní barvy, kterými jsou oranžová a šedá. Barvy a pozadí textu by měly být mimo 

tyto základní barvy doplněné o teplé odstíny hnědé a béžové. Jednotlivé části stránek 

mohou být barevně odděleny odlišnou barvou pozadí, což napomůže ke zvýraznění 

jednotlivých sekcí a přirozenému oddělení informací na stránce. Při výběru fontu by 

měla být upřednostněna znaková sada Windows-1250, a to především klasické fonty 

bezpatkového písma Verdana, Calibri, Tahoma, Arial a podobně. Prioritou je úhlednost 

a čitelnost, z toho důvodu by neměly být použity žádné okrasné fonty. Grafické ladění 

stránek je v dnešní době velice důležité, jelikož celkový design stránek ovlivňuje 

úspěšnost u návštěvníků.   
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4.2 Další doporučení v oblasti komunikačního mixu 

Nové webové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na trhu, poskytnout zákazníkovi 

kompletní informace a otevírají také další možnost prodeje wellness pobytů. Aby ovšem 

plnily stránky účel, je nutné upozornit veřejnost o jejich existenci, a to hlavně 

s využitím následujících prostředků. Navrhovaná řešení akceptují omezení majitelů 

firmy, kterými jsou především minimální náklady. 

Sociální síť Facebook.com 

Doporučuji maximálně využít síly této sociální sítě a propagovat zde uvedení nové 

webové stránky. Při zkoumání jsem zjistila, že dne 1. 9. 2009 byla jednou ze 

zaměstnankyň založena na sociální síti Facebook.com stránka s názvem Wellness 

pobyty. Bohužel se této stránce po dlouhou dobu nikdo nevěnoval a tak doporučuji 

využít jí pro tento projekt. Při spojení se stránkami wellness center Infinit na této 

sociální síti, je velká možnost rychle zapůsobit na zákazníky relaxačních center. 

Prostřednictvím sdílení této stránky zaměstnanci, dojde opět k zapůsobení na větší 

okruh uživatelů. 

Propojení firemních webových stránek 

Doporučuji také umístit bannery věnované webové stránce Infinitpobyty.cz na webové 

stránky www.infinit.cz, které jsou věnovány komunikaci informací o jednotlivých 

relaxačních center Infinit. Dalšími podobnými stránkami, které je možné k reklamě 

využít je internetový obchod www.infinitdarky.cz, jelikož jeho provozovatelem je také 

firma Infinit. Na tomto e-shopu jsou sice taktéž wellness pobytové balíčky prodávány, 

ovšem nejsou zde zahrnuty podrobné informace o ubytování, wellness centru 

a podobně. Umístěním na tyto stránky se eliminují náklady na reklamu na minimum. 

Zápis do firemních a oborových katalogů 

V první fázi realizace webové stránky doporučuji také prozatím alespoň neplacený zápis 

do nejnavštěvovanějšího katalogu firem Firmy.cz na Seznam.cz a také provést registraci 

ve vyhledávači zboží Zboží.cz.  
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Tištěné materiály 

Reklamu věnovanou novým webovým stránkám a také internetovému obchodu lze bez 

poplatků zahrnout do veškerých tištěných materiálů věnovaným společnosti Infinit. 

Doporučovala umístit reklamu do nově tištěných ceníků, katalogu relaxačních center 

Infinit. Dále je vhodné podpořit prodej umístěním reklamních letáků a plakátů přímo na 

pobočky relaxačních center. V souvislosti s tímto typem reklamy vzniknou náklady 

pouze na grafické služby, a to přímo služby poskytované již dlouhodobě 

spolupracujícím grafikem, kterému jsou služby hrazeny vždy formou barteru. 

Výše zmíněné návrhy reklamy odpovídají podmínkám stanoveným majiteli firmy a je 

možné je začít realizovat bezprostředně po uvedení webových stránek.  

Věrnostní program 

Společnosti Infinit za dobu svého fungování vybudovala pro své zákazníky systém 

věrnostních karet, díky kterým mají možnost čerpat wellness služby za výhodnější ceny. 

Zákazníkům jsou nabízeny klubové karty, na které mohou vkládat částku, z níž potom 

čerpají služby v cenách zvýhodněných průměrně o 10 % oproti běžným cenám. 

Zvýhodnění s klubovou kartou se vztahuje na služby wellness centra a ceny wellness 

pobytových balíčků jsou počítány v těchto cenách. Samotný věrnostní program, který 

by odměňoval zákazníky za opakované ubytování v hotelech sítě Infinit, neexistuje. 

Věrnostní programy dávají jiným hotelům výhodu a bylo by vhodné jej zavést i na síť 

wellness hotelů Infinit. 

Zjednodušený návrh věrnostního programu 

Typ věrnostního programu: Bodový – partnerský 

Zákazníci mohou sbírat určené body za odbydlený počet noci. Klient získává 1 bod za 

1 odbydlenou noc v rámci svého wellness pobytu 

Forma: Papírová karta určená ke sběru bodů 

Sběr bodů by měl probíhat ve formě razítek či nálepek, kterými se bude zaznamenávat 

odbydlený počet nocí. 
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Princip věrnostního programu a odměny pro zákazníky:  

Za určený počet odbydlených nocí zaznamenaných ve věrnostní kartě bude zákazníkovi 

záležet určená odměna. Nabídka odměn bude pevně daná k určitému období a bude 

možné ji měnit po uplynutí období. Odměnou by měly být služby jednotlivých wellness 

center Infinit ve formě dárkových poukazů, který je možné uplatnit na všech 

pobočkách. Zákazníci tak budou moci svou odměnu uplatnit při svém dalším pobytu 

nebo mohou tento poukaz darovat, čímž také dojde k nepřímému oslovení nových 

zákazníků. Odměna ve formě noci zdarma není vzhledem k velké nákladovosti příliš 

vhodná. Odměny mohou být odstupňování vzhledem k hodnotě do několika skupin 

vzhledem k počtu odbydlených nocí. Například následovně: 

 3. odbydlená noc – 1. skupina odměn  

(např. Vstup do wellness pro 2 osoby, privátní whirlpool na 20 minut) 

 8. odbydlená noc – 2. skupina odměn  

(např. Privátní koupel dle vlastního výběru na 50 minut, Infinit relax 110 minut) 

 10. odbydlená noc – 3. skupina odměn 

(např. Infinit wellness masáž 60 minut, Infinit relax 140 minut) 

Zjednodušený návrh věrnostní karty: 

 

 

 

 

 

 

 

INFINIT  

 

LOGO 
 

Wellness pobyty Infinit  

 dovolená plná relaxace 

Vaše odměny: 

Za odbydlené noci v síti našich hotelů 

můžete čerpat následující odměny: 

3. noc = odměna 1 

6. noc = odměna 2 

10. noc = odměna 3 

Infinit hotely:  

Brno:  

Maximus Resort, Hrázní 4a 

Brno-Kníničky, tel.: 605 208 054 

Orion Hotel, Majdalenky 10c  

Brno-Lesná, tel.: 734 766 629  

Hotel Santon, Přístavní 38  

Brno-Bystrc, tel.: 739 500 119  
Praha: 

Wellness hotel Step, Malletova 1141 

Praha-Vysočany, tel.: 730 595 649 

Chateau St. Havel, Před Nádražím 1/6 

Praha-Krč, tel.: 733 625 390 

Hotel Absolutum, Jablonského 369/4 

Praha- Holešovice, tel.: 730 167 479 

 

Vydáno dne:              

Obrázek 12: Návrh přední strany věrnostní karty 

(vlastní zpracování) 
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Obrázek 13: Návrh zadní strany věrnostní karty 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Věrnostní karta může být přenosná a platnost nemusí být předem určená. Odměna je 

zákazníkovi vydána ihned po obdržení razítka za odbydlený počet nocí. Seznam odměn 

pro dané období je možné aktualizovat na internetu či na vhodném doplňkovém 

informačním letáku.  

Věrnostní program by měl pomoci zákazníkovi posílit loajalitu k hotelům sítě Infinit 

a také k relaxačním centrům. Díky přenosnosti karty je možné působit na širší okruh 

osob a zvětšuje se tak pravděpodobnost získání nových zákazníků. 
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4.3 Doporučení v oblasti ostatních částí marketingového mixu 

Produkt a cena 

Společnost Infinit nabízí širokou škálu pobytů. Klienti si mohou vybrat z relaxačních 

a romantických pobytů, pobytů pro kamarádky i pro seniory. Wellness pobyty u hotelu 

Santon, Orion a STEP bych doporučovala nejen inovovat z hlediska složení, ale 

především z hlediska ceny, jelikož se již dlouhou dobu udržuje na stejné úrovni, pouze 

s nepatrnými změnami cen wellness služeb. Jednoznačně bych doporučila zachovat 

různorodost pobytů i přesto, že nová webová prezentace umožňuje sestavení wellness 

pobytu na míru. Doporučovala bych také vzhledem k ročnímu období a speciálním 

příležitostem sestavovat ke stálé nabídce také balíčky mimořádné, například 

Valentýnský wellness pobyt, letní sportovní wellness pobyt, prázdninový wellness 

pobyt pro rodiny s dětmi. Další má doporučení se týkají kalkulování wellness služeb do 

jednotlivých wellness balíčků. Dosud není sjednoceno, zda budou ceny wellness služeb 

kalkulovány v běžných cenách nebo v cenové hladině věrnostní karty, a proto bych 

doporučovala nejen kalkulovat zvýhodněné ceny, ale také poskytovat zákazníkům 

ostatní, dodatečně objednané wellness služby ve stejné cenové hladině. Jelikož je 

kvalita poskytovaných služeb na vysoké úrovni, doporučila bych tuto kvalitu udržovat 

a v případě zjištěných nedostatků samozřejmě zvyšovat. Změnu cen a složení balíčků 

bych doporučila provést v období únor-březen roku 2014, jelikož v této době bude 

probíhat plánovaná změna cen veškerých wellness služeb a s tím spojený dotisk ceníků 

a dalších propagačních materiálů. 

Distribuce 

Společnost Infinit využívá především přímých distribučních cest a v tom bych 

doporučovala s několika změnami pokračovat. V dnešní moderní době není možné 

spoléhat pouze na osobní a telefonický prodej, proto bych doporučovala podpořit také 

prodej přes internetový obchod, kde bude zákazníkům k dispozici nejen kompletní 

a aktuální nabídka wellness pobytů, ale také veškeré informace o hotelu a okolí. Tento 

prodejní kanál by měl být také k dispozici ve světových jazycích, alespoň tedy 

v angličtině. Tento bod se pojí také k návrhu realizace nové webové prezentace 

s integrovaným internetovým obchodem. 
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Lidé a procesy 

U zaměstnanců wellness center Infinit je nutné zvýšit rozsah jejich znalostí o nabídce 

wellness pobytů, především přímo u partnerského hotelu, kde působí. Navrhuji tedy 

nejen vypracování písemných podkladů o této části poskytovaných služeb, ale také 

důkladnější školení při přijímání zaměstnanců, ale také zavedení pravidelných školení 

a informačních seminářů s tématy wellness pobytů v rámci pravidelných schůzek 

s provozní wellness centra. Hlavním doporučením je neustálé zdokonalování po 

profesní stránce, zlepšování komunikačních dovednosti i znalosti cizích jazyků. 

Zlepšení této části marketingového mixu by se bezesporu mělo projevit i ve zvýšení 

propagace prostřednictvím přímého prodeje. Jelikož je kvalita poskytnutého balíčku 

závislá také na kvalitě poskytnutých služeb hotelu, doporučuji zavést pravidelné 

kontroly pokojů připravených na příjezd hostů společnosti Infinit. Splnění tohoto úkolu 

bude pověřena vždy danou vedoucí směny. Pro zkvalitnění celého procesu ubytování 

bych doporučovala přenechat proces ubytování hosta přímo na recepčních daného 

wellness centra. Pověřenou osobou by byla opět vedoucí směny, která by dle plánu 

hotelu převzala na hotelové recepci ubytovací formuláře a klíče od určených pokojů, 

poté provedla zmiňovanou kontrolu pokojů a na závěr by byla schopna kompletně 

provést proces ubytování hosta. 
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5 REALIZACE NÁVRHŮ ŘEŠENÍ  

Realizace jednotlivých návrhů řešení v rámci zlepšení konkurenceschopnosti 

společnosti Infinit proběhne ve dvou hlavních etapách dle následujícího harmonogramu: 

 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014 3/2014 

Etapa I 

Zkvalitnění webové prezentace       

Zapojení sítě Facebook.com       

Propojení stránek Infinti.cz       

Zápis do internetových katalogů       

Zlepšení oblasti distribuce       

Zlepšení v oblasti procesů 

a zaměstnanců 
      

Tištěné materiály       

Etapa II 

Změna wellness balíčků       

Změna cen       

Tištěné materiály       

Zavedení věrnostního programu       

Obrázek 14: Harmonogram realizace návrhů řešení 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V první etapě bude realizován především návrh nové webové prezentace firmy a s tím 

související návrhy. Realizace první etapy návrhů řešení je plánována bezprostředně po 

jejich zpracování, tedy v říjnu roku 2013.  

Základem první etapy je realizace nové webové prezentace a od ní se bude dále rozvíjet 

zapojení propagace pomocí sociální sítě Facebook.com a firemních stránek Infinit.cz 

zařazení do internetových katalogů a propagace prostřednictvím tištěných materiálů 

firmy Infinit. Návrhy z oblasti distribuce, procesů a lidských zdrojů budou realizovány 

také od samotného začátku a promítnou se také během celé doby realizace druhé etapy. 

Realizace jednotlivých řešení v druhé etapě se promítnou v období února a března roku 

2014, tedy v době kdy je plánována změna cen wellness služeb na všech pobočkách 

společnosti Infinit a s tím související změna většiny tištěných materiálů. 
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Jak bylo zmíněno výše, změny v některých tištěných materiálech proběhnou již v první 

etapě ovšem jen v omezené míře, jelikož není možné z hlediska nákladů pojmout změnu 

v celém rozsahu. Na základě požadavků vedení firmy proběhne zavedení věrnostního 

programu taktéž v druhé etapě. 

Jelikož je stěžejní částí právě zavedení nové prezentace, je její realizace a nákladová 

náročnost popsána v kapitole 5.1. 

5.1 Realizace nové webové prezentace 

Výběr externích dodavatelů služeb 

V prvním kroku realizace je třeba zvolit externí dodavatele služeb, který bude schopen 

vytvořit webovou prezentaci s integrovaným e-shopem na míru dle původního zadání. 

Pro tento projekt byli na základě předchozích zkušeností a vynikající spolupráci tito dva 

externí dodavatelé:  

 Ing. Martin Zemánek – Shoppion.cz 

 Josef Šíf – Vortex Vision 

Ing. Martin Zemánek s firmou Infinit spolupracuje již dlouhou domu. Před dvěma lety 

byl najat jako externí programátor a tvůrce internetového obchodu Infinit dárky, který 

zákazníkům poskytuje možnost online nákupu dárkových poukazů a stal se velice 

prosperujícím projektem. Na základě předchozí zkušenosti a také faktu, že firma 

Shopion.cz využije možnosti úhrady zakázky částečným barterem, bylo rozhodnuto pro 

využití služeb právě Ing. Zemánka. Na jeho doporučení byla navázána spolupráce 

s druhým externím dodavatelem Josefem Šífem – Vortex Vision.  

Doména, hosting, jazyková mutace 

Pro nově navrženou webovou prezentaci je zvolena doména druhého řádu ve tvaru 

www.infinitpobyty.cz, což je vzhledem k vyřčeným požadavkům při zadání projektu, 

i názvu společnosti a uživatelským zvykům naprosto vyhovující. Doména 

www.infinithotels.cz původních webových stránek je zachována, ovšem přesměrována 

na novou adresu webové prezentace. Zachováním původní domény se vyřeší především 

dva možné problémy, a to: nalezení stránky pro návštěvníky, kteří již znají původní 

adresu a srozumitelnost domény pro anglicky mluvící klienty, jelikož nové stránky by 
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měly být i v anglické mutaci. Přesměrování vyřeší také požadavek majitelů na další 

možnou adresu webu. Zvolená doména byla volná, webový hosting byl kompletně 

zajištěn firmou Shopion.cz Ing. Martina Zemánka. Pro nový projekt musela být také 

založena emailová adresa. Webové stránky by měly být přístupné ve dvou jazykových 

mutacích, a to v základním českém jazyce a v angličtině.  

Kontaktní údaje 

V kontaktních údajích webové stránky musí být uvedena kontaktní adresa, telefonní 

číslo a e-mailová adresa. Kontaktní adresa se shoduje s adresou společnosti Infinit 

ovšem e-mailová adresa a telefonní linka musela vzniknout zcela nová. Emailová 

schránka byla zřízena u společnosti Webhosting Savana, u níž má společnost vedeny 

veškeré emailové adresy. Jedná se o profesionální webmail klient s komplexním 

nastavením. Telefonní linka, včetně přístroje byla zajištěna společností O2 u níž má 

společnost Infinit, s. r. o. vedeny veškeré smlouvy o poskytování telefonických služeb. 

Kontaktní údaje jsou následující: 

Infinit s.r.o. 

Jablonského 639/4 

Praha 7, 170 00 

 

Telefon: +420 731 637 662  

E-mail: pobyty@infinit.cz 

 

Telefonní linka a emailová schránka jsou obsluhovány denně od 8:00 do 20:00. 

 

Realizace nové webové prezentace dle návrhů 

Dle všech zadaných požadavků byla vytvořena kompletní webová prezentace 

s integrovaným e-shopem na míru. V prvním kroku byl Josefem Šírem vytvořen 

základní grafický modul stránek, který následným programováním Ing. Martina 

Zemánka připraven k vlastnímu zadání obsahu.  

Celkový grafický vzhled i funkční prvky odpovídají zadání z předložených 

zjednodušených návrhů. Z hlediska grafiky jsou základním podkladem jemné a tlumené 

barvy s výraznějšími prvky, především ve firemních barvách společnosti Infinit. Logo 

stránky je navrženo přesně dle zadání. Barvy textu se vhodně střídají, což podrthuje 
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jednotlivé části a zvýrazňuje potřebné prvky. Celkový grafický dojem stránky odpovídá 

tématu relaxace a odpočinku. Odkazy zde umístěné vždy otevřou následující stránku 

ve se stejném okně a nahradí tak stránku předešlou. Zákazníkovi se tedy neotevírají 

vždy další okna, ale pracuje vždy s jednou kartou v jednom okně prohlížeče. Webová 

prezentace s internetovým obchodem je plně funkční a po testovacím provozu je plně 

spuštěna a dostupná na adrese http://www.infinitpobyty.cz/. 

Náhledy nově vytvořené webové prezentace: 

 

Obrázek 15: Logo Infinitpobyty.cz 

(Zdroj: Infinitpobyty.cz, 2013) 

 
Obrázek 16: Titulní strana webové stránky Infinit pobyty 

(Zdroj: Infinitpobyty.cz, 2013)  

http://www.infinitpobyty.cz/
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Obrázek 17: Náhled prezentační stránky hotelu Maximus Resort 

(Zdroj: INFINITPOBYTY.CZ, 2013) 

 

Další náhledy stránek jsou umístěny v přílohách této diplomové práce. 
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6 ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ A POSOUZENÍ PŘÍNOSŮ 

PŘIJATÝCH OPATŘENÍ 

6.1 Zhodnocení návrhu nové webové prezentace 

V této části zhodnocuji projekt z hlediska požadavků zadaných majiteli firmy 

a z hlediska přímých nákladů na externí spolupráci, jak bylo taktéž požadováno. 

Vzhledem k faktu, že do této doby neexistovala přesná a přehledná evidence prodaných 

wellness pobytů v rámci celé sítě Infinit, není možné prokazatelně a kvalitně zhodnotit 

úspěšnost uvedení webové prezentace vzhledem k objemu prodejů wellness pobytových 

balíčků. Vytvoření této webové prezentace s integrovaným internetovým obchodem 

a s tím souvisejících databází a evidencí, dává společnosti možnost kvalitního sledování 

a shromažďování důležitých dat o objemu prodejů wellness pobytových balíčků.  

Náklady na vytvoření a zavedení webové prezentace 

Celkové náklady vynaložené na externí spolupráce při vytvoření a zavedení webové 

prezentace činily celkem 40.950 Kč, z toho 26.000 Kč bylo hrazeno převodem na účet 

a 14.950 Kč bylo hrazeno tzv. barterem, v tomto případě formou dárkových poukazů na 

služby společnosti Infinit. Přehled nákladů vynaložených na externí spolupráci je 

následující: 

 Josef Šíf – Vortex Vision 

Celková částka: 8.000 Kč  

Forma úhrady:  8.000 Kč uhlazeno převodem na účet,  

Poskytnuté služby: kompletní grafický návrh stránek a design, poradenství 

 Ing. Martin Zemánek – Shoppion.cz  

Celková částka: 27.000 Kč  

Forma úhrady:  13.000 Kč uhlazeno převodem na účet,  

 13.000 Kč uhrazeno ve formě dárkových poukazů 

Poskytnuté služby: návrh e-shopu, programovaný webových stránek jako celku, 

SEO optimalizace, hosting, poradenství, technická podpora 
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 Jan Tůma – nezávislý grafik 

Celková částka: 950 Kč  

Forma úhrady:  950 Kč uhrazeno ve formě dárkových poukazů 

Poskytnuté služby: Návrh nového loga, návrhy reklamních bannerů na webové 

stránky a grafické návrhy reklamních letáků a inzerce do katalogů a ceníků. 

 Global Payments Europe, s. r. o.  

Celková částka: 5.150 Kč  

Forma úhrady:  5.150 Kč uhlazeno převodem na účet  

Poskytnuté služby: implementace systému elektronických transakcí pro možnost 

platby kartou on-line a zavedení účtu. 

Dle požadavků majitelů firmy jsou vyčísleny pouze výše uvedené skupiny nákladů. 

Nepřímé náklady nejsou v tomto případě zahrnuty do nákladovosti projektu a proto je 

nevyhodnocuji.  Hranice stanovených nákladů na externí spolupráci nebyla překročena 

a podmínka maximálních možných nákladů tak byla splněna. 

Splnění zadaných požadavků na novou webovou prezentaci  

Název nové webové prezentace zní Infinit pobyty, je přístupná pod adresou 

www.infinitpobyty.cz a plně nahradila nejen nevyhovující webové stránky 

www.infinithotels.cz, ale také jednotlivé záložky věnované wellness pobytům na 

webových stránkách relaxačních center Infinit. Nově zvolené motto stránek zní: 

„Wellness pobyty plné relaxace“ a je uvedeno na domovské stránce. Nově vytvořené 

logo tohoto projektu nese dva základní prvky - základní logo značky Infinit doplněné 

přímo o název projektu. Celé logo i vzhled webových stránek koresponduje se stylem 

i vzhledem stránek společnosti Infinit. Na úvodní stránce jsou uvedeny pohromadě 

všechny hotely ze sítě Infinit, včetně nejprodávanějších pobytů a akční nabídky. Stránky 

jednotlivých hotelů jsou doplněné o prezentaci fotografií odpovídající zvolené kategorii. 

Díky kategoriím na navigační liště má návštěvník možnost získat kompletní informace 

o daném hotelu, wellness centru, nabídce wellness pobytů, možnostech stravování, 

trávení volného času a taktéž získává přístup ke kontaktům a fotogalerii. Nabídka 

wellness pobytů je vždy aktuální a úplná a uvedení celkové ceny respektuje požadavek 

majitelů, aby nebyly zákazníkům odhaleny ceny samotného ubytování bez wellness 

služeb. Webová prezentace obsahuje integrovaný internetový obchod s dárkovými 
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poukazy a zákazníci tak mají možnost zakoupit wellness pobyt jako dárek bez nutné 

rezervace a navíc mají možnost volby mezi čtyřmi grafickými podklady zakoupeného 

dárkového poukazu. Pro ty, kteří si přejí rezervovat určitý pobyt, je na stránkách 

přístupný formulář pro předběžnou rezervaci pobytu. Součástí webových stránek je také 

přehledný formulář, umožňující návštěvníkům zadání nezávazné poptávky na pobyt dle 

vlastních přání a požadavků. V administrační části má správce možnost jednoduše 

upravovat veškerý obsah webových stránek, nabídku produktů i správu přijatých 

objednávek a rezervací, nechybí ani funkce automatického generování faktur 

u jednotlivých objednávek. 

Zhodnocení prodejů dárkových poukazů a přijatých rezervací k 31. 12. 2013 

Úspěšnost zavedení nové webové prezentace s integrovaným internetovým obchodem 

lze posoudit mimo jiné z hlediska přijatých rezervací a objednávek dárkových poukazů. 

Přehled těchto nákupů znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 7: Souhrn prodejů prostřednictvím internetového obchodu  

(Vlastní zpracování) 

Počet zakoupených dárkových poukazů 25 

Počet předběžných rezervací pobytů 60 

Počet uskutečněných pobytů 45 

Celkový počet prodaných pobytů 70 

Obrat plynoucí z nákupů 267 070 Kč 

 

Za uvedenou dobu bylo přijato k vyřízení celkem 85 objednávek. Ve 25 případech 

objednávali zákazníci wellness pobyty ve formě dárkového poukazu a zbývající počet 

65 objednávek činily předběžné rezervace pobytů. Z celkového počtu 60 rezervací bylo 

závazně rezervováno celkem 45 pobytů. Úspěšně prodáno tedy bylo více než 82 % 

přijatých objednávek, zahrnující dárkové poukazy i rezervace wellness pobytů. Celkový 

obrat plynoucí z prodeje činil 267.070 Kč. 

 

Zhodnocení poptávky wellness pobytů na míru k 31. 12. 2013 

Zavedením nové webové prezentace se zákazníkům otevřela nejen možnost koupě 

dárkového poukazu a rezervace pobytu, ale také možnost zadání poptávky na wellness 

pobyt přesně dle vlastních přání a požadavků. Níže je přehledně zhodnocena poptávka 

zákazníků po sestavení wellness pobytů na míru. 
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Tabulka 8: Poptávka wellness pobytů na míru prostřednictvím webové prezentace  

(Vlastní zpracování) 

Počet přijatých požadavků na wellness pobyt na míru 56 

Počet zakoupených či uskutečněných pobytů 25 

Celkový obrat plynoucí z nákupů 101 320 Kč 

 

Za sledovanou dobu bylo celkem přijato více než 50 požadavků na sestavení wellness 

pobytů na míru, z nichž uskutečněny, zakoupeny či rezervovány byly pobyty v poměru 

téměř 45 %. Tento poměr uskutečněných pobytů je vyšší, než bylo dřívější očekávání. 

Obrat z těchto pobytů činil za toto období více než 101.000 Kč. 

Přehled návštěvnosti stránek k 31. 12. 2013 

Z hlediska návštěvnosti, lze první tři měsíce fungování nové webové prezentace shrnout 

následující tabulkou. 

Tabulka 9: Přehled návštěvnosti nové webové prezentace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkový 

počet 

návštěv 

Počet 

unikátních 

návštěvníků 

Počet 

zobrazení 

stránek 

Počet 

stránek na 

návštěvu 

Průměrná 

doba  trvání 

návštěvy 

Míra 

okamžitého 

opuštění stránky 

Procento 

nových 

návštěv 

15 440 11 872 75 930 4,48 3:18 min 34,29 % 76,89 % 

 

Od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 navštívilo novou webovou prezentaci na adrese 

www.infinitpobyty.cz celkem 15.440 návštěvníků, z nichž unikátních, tedy jednou 

započtených bylo téměř 77 %, zbývající část o poměru 23 % patří návštěvníkům 

opakovaným. Během jedné návštěvy bylo návštěvníkem zobrazeno průměrně necelých 

pět stránek a celková doba strávená návštěvníkem na stránce je více než 3 minuty. 

Z hlediska návštěvnosti lze hodnotit stránku jako dohledatelnou a úspěšně fingující. 

Vzhledem k tomu, že do doby realizace nové webové prezentace neexistoval žádný 

systém fungující zároveň jako databáze sbírající data o prodejích a rezervacích, není 

možné zhodnotit úspěšnost zavedení tohoto návrhu vzhledem k nárůstu poptávky oproti 

předešlému období. Nyní je ovšem tato databáze zavedena. Systém sběru dat bude 

nadále fungovat a v budoucnosti bude možné vývoj poptávky sledovat. 

http://www.infinitpobyty.cz/
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6.2 Zhodnocení přínosů všech navrhnutých opatření a jejich dopadu 

na zvýšení konkurenceschopnosti podniku 

Díky provedeným analýzám jsem byla schopna určit mnohé nedostatky, z nichž největší 

problém konkurenceschopnosti byl vnímán v nevyhovující komunikaci, především 

prostřednictvím webových stránek. Realizací návrhu nové webové prezentace a s tím 

spojených návrhů byly základní nedostatky odstraněny. Zavedení nové webové 

prezentace již bylo zhodnoceno výše. Úspěchu, který byl hodnocen na základě 

návštěvnosti, poptávek i objemu prodejů, by nemohlo být dosaženo bez podpory 

ostatních realizovaných návrhů. V první fázi proběhlo spuštění propagační stránky na 

sociální sítě Facebook.com, kdy byla znovuobnovena stránka Infinit pobyty. Propagace 

prostřednictvím tohoto kanálu byla úspěšná a hlavním důvodem bylo využití základny 

osob sledující stránky Infinit Brno a Infinit – relaxační centra, na kterých byla 

propagace a asociace s novou stránkou využita. Členská základna stávajících fanoušků 

je vytvářena po několik let a tvoří ji většinou stálý zákazníci mající silné povědomí o 

kvalitách značky Infinit. 

Propojení firemních stránek www.infinit.cz prostřednictvím reklamních bannerů 

odkazující na novou webovou prezentaci bylo taktéž úspěšné, což lze hodnotit z faktu, 

že v téměř 40 % části z celkového počtu objednaných dárkových poukazů a rezervací 

byla odkazujícím serverem právě stránka www.infinit.cz ,taktéž se dá hodnotit jako 

úspěšné zapsání nové webové prezentace do internetových katalogů. Ve stejném 

poměru byla odkazujícím serverem adresa Seznam.cz, dále přibližně 15% částí přispěla 

adresa Mapy.cz a téměř 10% podíly patří adresám Firmy.cz a Google.cz.  

Dle plánu byla také zahájena realizace propagace prostřednictvím tištěných materiálů, 

která by měla trvat pokračovat i během druhé etapy realizace návrhů Do ceníků, které 

v době realizace webové prezentace procházely obnovou, byly zařazeny upoutávky na 

novou webovou prezentaci a tím byli osloveni nejen stávající zákazníci navštěvující 

wellness centra, ale také potenciální zákazníci, kteří byly oslovováni prostřednictvím 

marketingových kampaní nepřímo souvisejících se sledovaným problémem. Zahájeno 

bylo také proškolování personálu na pobočkách, čímž se zvýšilo nejen povědomí 

a znalosti zaměstnanců, ale také byly nově získané informace okamžitě využívány ke 

http://www.infinit.cz/
http://www.infinit.cz/
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zkvalitnění osobního prodeje a k osobnímu doporučení. Tyto přínosy jsou ovšem 

nezměřitelné a není tedy možné je reálně a přesně zhodnotit. 

K nevyčíslitelným přínosům patří také rozšíření povědomí o wellness pobytech značky 

Infinit a posílení jména firmy i v celonárodním měřítku, zlepšení finanční situace díky 

tržbám z přijatých objednávek a odbydleným rezervacím, značné zkvalitnění 

komunikačního mixu a také tedy zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Díky zavedení 

systému péče o zákazníky byla zlepšena i obslužnost klientů, což bylo jedním ze 

základních problémů konkurenceschopnosti. Druhý etapa realizace navrhnutých 

opatření bude probíhat v únoru a březnu roku 2014, což by mělo mít na zvýšení 

konkurenceschopnosti bezpodmínečně vliv. 

Cílem všech návrhů bylo z hlediska konkurenceschopnosti především zvýšení 

povědomí o podniku jeho produktech, získání nových zákazníků, s tím související 

zvýšení příležitosti k růstu podnikatelské činnosti, schopnost prosadit mezi ostatními 

a přílivu dalších finančních prostředků, které otevírají možnosti k rozvíjení stávajících 

i dalších aktivit. 

Veškeré návrhy byly doporučeny na základě provedených analýz vzhledem ke stávající 

situaci firmy a s cílem co nejvyšší efektivity. Poněkud omezujícím bylo uvolnění jen 

minimálních finančních prostředků, což nedovolovalo změnit více, než bylo navrženo, 

proto byly záměrně vynechány nákladnější řešení i placené formy propagace. 

Potenciálním i stávajícím zákazníkům je nyní poskytnuta přehledná nabídka wellness 

pobytů, která dříve neexistovala. Velkým krokem vpřed je uvedení fungujícího 

komunikačního kanálů prostřednictvím, kterého může firma oslovit nejen zákazníky 

hledající formu relaxace při wellness pobytu, ale také ty, kteří mají zájem o wellness 

služby Infinit i bez ubytování. 

6.3 Posouzení možností budoucího vývoje 

Posílení konkurenceschopnosti firmy Infinit nespočívá přímo ve výrazném odlišení od 

konkurence, ale v tom dostane-li se firma na srovnatelnou úroveň a je schopna získat 

určitý podíl zákazníků na silně konkurenčním trhu. Nezbytné je stále sledovat kroky 

konkurence, ať už z hlediska imitace nabídky služeb nebo zavedení nových trendů 

v oboru. Mimo to je nutné sledovat vývoj struktury zákazníků, jejich požadavků 
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a aktuálních trendů v oboru a nezapomínat na hledání novinek a možných zdrojů 

konkurenční výhody. Je nutné zaměřit se na to, aby byl podnik konkurenceschopný 

především v dlouhodobém horizontu. Z nově zavedených řešení, především ze 

zkvalitnění webové komunikace, lze v budoucnosti získat finanční prostředky, z nichž 

by bylo možné čerpat pro další rozvoj, ať už v oblasti propagace, ve formě tištěné 

reklamy v novinách a časopisech, reklamních spotech v rádiích nebo v posílení 

personálu. V budoucnosti bych doporučila finanční prostředky použít k dalšímu rozvoji 

webové prezentace a zavedení nového interního systému rezervací, který dosud 

neexistuje. 
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ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce byla zpracována pro firmu Infinit, s. r. o. a jejím cílem 

bylo pomocí vhodných metod analyzovat podnikatelskou činnost a navrhnout vhodná 

marketingová opatření, které mají v důsledku vést ke zvýšení konkurenceschopnosti 

firmy v oblasti prodeje wellness pobytových balíčků. 

V první části diplomové práce byla definovaná a popsána teoretický východiska 

objasňující problematiku konkurence, konkurenceschopnosti, konkurenčního prostředí, 

marketingu obecně i marketingu se zaměřením na služby, marketingového mixu, 

užívaných metod situační analýzy a také základní pohled na internet jako podstatný 

nástroj marketingové komunikace. Díky získání potřebných poznatků a objasnění 

důležitých pojmů mohla být provedena žádaná analýza firmy. 

V analytické části byla nejprve představena společnost a analyzována určená 

podnikatelská činnost. Veškeré analýzy byly provedené s cílem zkoumat výhradně 

současný stav společnosti v oblasti prodeje pobytových balíčků. Prvním krokem bylo 

provedení analýzy marketingového mixu. V následující analýze vnitřního okolí 

metodou 7S bylo zhodnoceno sedm základních faktorů fungování firmy. Třetím krokem 

bylo zhodnocení politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů 

obecného okolí působících na sledovanou firmu. Dále bylo posouzeno oborové okolí, 

které společnost ovlivňuje, byl posouzen trh, skupiny zákazníků a provedena detailní 

analýza konkurence. Zhodnocena byla také webová prezentace, která vykazovala 

značné nedostatky. Na základě provedených analýz bylo zpracováno celkového 

hodnocení pomocí matice SWOT shrnující silné a slabé stránky společnosti, příležitosti 

a hrozby a poté byl zpracován soubor návrhů, které by měly přispět k žádanému zvýšení 

konkurenceschopnosti. 

Zásadním opatřením této práce byl návrh nové webové prezentace s internetovým 

obchodem, od kterého se dále odvíjí zlepšení celkové marketingové komunikace firmy 

a také rozvoj péče o zákazníka. Mezi navrhnuté opatření bylo zařazeno využití sociální 

sítě, existujících firemních stránek a tištěných materiálů k propagaci nově vzniklé 

prezentace, její zápis do internetových katalogů, zlepšení procesu prodeje a péče 

o zákazníka, návrh věrnostního programu a dalších zásahů produktového a cenového 

mixu. Při návrzích možných opatření muselo být přihlédnuto i k omezeným finančním 
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prostředkům vyhrazeným vedením firmy. Realizace návrhů byla rozdělena do dvou 

etap, z nichž jedna byla provedena ihned po zpracování návrhů a následně zhodnocena. 

Druhá etapa realizace navrhnutých opatření byla naplánována na únor a březen roku 

2014. 

Výsledkem této práce je návrh souboru opatření sloužící jako podklad k co 

nejefektivnějšímu zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Výsledkem není rapidní 

odlišení se od konkurence, ale zvýšení povědomí o firmě, zlepšení její pozice a získání 

nových zákazníků. Vznesené návrhy pomohou firmě Infinit, s. r. o. konkurovat ostatním 

tržním subjektům, které podnikají na českém trhu v oblasti poskytování wellness 

pobytových balíčků. Do budoucna je nutné sledovat tržní trendy, chování konkurence 

a díky finančním prostředkům plynoucím z úspěchu realizovaných opatření nadále 

rozvíjet a zlepšovat oblasti, které to potřebují. 

Domnívám se, že návrhy vznesené v této práci znamenají pro firmu Infinit, s. r. o. 

znační krok vpřed, dále povedou ke zvýšení její konkurenceschopnosti a že cílů, které 

byly pro tuto práce stanoveny, bylo dosaženo. 
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