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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové mixu a dalších 

marketingových řešení pro malý hotel v Praze. Práce je rozdělena do tří tematických 

okruhů. První okruh pojednává o marketingu v teoretické rovině a vysvětluje pojmy 

spjaté s tématem. V druhém tematickém okruhu jsou zpracovány marketingové analýzy, 

konkurence a popis aktuální situace v hotelu. Posledním okruhem této práce je návrh 

marketingového mixu a další doporučení pro zlepšení jeho pozice na trhu. 

 

Abstract 

The master thesis deals with marketing mix and other marketing solutions for small 

hotel in Prague. The thesis is devided into three parts. First part contains marketing 

theory and explain terms related to the topic. Second part of this thesis is about 

marketing analysis, competition and description of the current situation in the hotel. 

Last part contains improvment proposal of marketing mix and other recommodations to 

improve its market position. 
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ÚVOD 

Marketing je jedním z vědních oborů, který prostřednictvím mnoha nástrojů 

komunikuje se svým okolím a snaží se oslovit co nejvíce potenciálních klientů, partnerů 

apod. Úspešnost této komunikace závisí na mnoha aspektech společnosti jako strategie, 

vize, cíle a zkušenosti marketingového oddělení. Na základě těchto skutečností volí 

marketingové oddělení takovou komunikační strategii, která by měla přispívat k dobré 

informovanosti zákazníka, zvýšit povědomí o značce, přivést nové klienty a podpořit 

prodeje neboli zvýšit zisk společnosti.  

Jelikož mi jsou tyto přístupy blízké, rozhodl jsem se tuto diplomovou práci zpracovat 

na téma Marketingový mix společnosti, ve které vystupuji jako jeden z provozních 

manažerů. Společnost se angažuje v cestovním ruchu a provozuje hotelové zařízení 

v centru Prahy. Cestovní ruch/hotelnictví je velice specifickým oborem podnikání, jež 

vyžaduje neustálý monitoring změny trendů, konkurence a zejména potřeb hostů, neboť 

právě spokojený host je klíčem úspěchu. Od doby vzniku hotelu prošel cestovní ruch 

mnoha změnami, na které společnost příliš nereagovala. Nabízí se tedy mnoho otázek, 

na které je potřeba znát odpověď a tuto diplomovou práci vidím jako výborný 

prostředek pro analyzování těchto změn a návrhu jejich přizpůsobení. Díky každodenní 

komunikaci s hostem a pohybu v cestovním ruchu jsem získal určitý přehled 

a zkušenosti, jež uplatňuji v práci.   

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol a předmluvy, kde jsou definovány 

cíle, metodika a postupy zpracování. Navazující kapitolou je kapitola první, jež 

pojednává o marketingu v teoretické rovině, popisuje a vysvětluje méně známé pojmy 

z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu, které jsou důležité k pochopení celé 

problematiky.  

V druhé kapitole zacházím do oblasti analýz. Obsahem je charakteristika popisovaného 

hotelu, analýzy vnitřního, vnějšího a oborového okolí podniku spolu s interní analýzou 

spokojenosti zákazníků, marketingového mixu a celkového souhrnu všech analýz. 

Poslední návrhová část je opřena o zjištění v analytické části a zahrnuje konkrétní 

návrhy, změny a opatření, které by mohly vést ke zlepšení celkové situace, zvýšení 

spokojenosti zákazníků, postavení na trhu a zvýšení zisku.  
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CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Hotel Arcadia Residence se na trhu vyskytuje od roku 2007. Od toho roku se postupně 

vypracovával na samotnou špičku ubytovacích zařízení v Praze. Aby bylo možné 

odolávat nové a silné konkurenci, která se v tomto oboru podnikání vyskytuje, je 

zapotřebí neustálého srovnávání s konkurencí a přizpůsobování se potřebám zákazníků. 

Neboť právě spokojený zákazník je klíčovým prvkem a motivátorem úspěchu v tomto 

oboru podnikání. 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout nový marketingový mix hotelu, který 

přinese nová řešení pro zlepšení aktuální situace a zmírní, případně eliminuje, stávající 

nedostatky. Veškeré změny jsou navrhovány tak, aby vedly ke zvýšení spokojenosti 

zákazníků, čímž lze očekávat růst podvědomí o značce a zlepšení ekonomické situace. 

 Hlavního cíle je dosahováno prostřednictvím dílčích cílů: 

 Zpracování marketingu v teoretické rovině a pojmů spjatých s tématem. 

 Analýza současného stavu hotelu včetně vybraných analýz (PEST, SWOT, 

marketingový mix, konkurence). 

 Výzkum zaměřený na nové trendy v oblasti hotelnictví. 

 

Veškerá data a informace uvedeny v této práci, byly čerpány z odborné literatury, online 

databází či online odborných článků, magazínů a interview. Jednotlivé návrhy 

a doporučení jsou opřeny o zkušenosti z praxe a o již ověřené fungující praktiky. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Zde je vysvětlen a popsán nejen marketing, ale i další pojmy spjaté s tématem 

v teoretické rovině. 

1.1 MARKETING 

Marketing má v dnešním světě mnoho podob a každý člověk si pod tímto pojmem může 

představit něco jiného. Většina lidí si mnohdy pod tímto pojmem automaticky vybaví 

televizi a nespočetné množství reklam na odlišné produkty, které se snaží člověku 

vštípit do paměti a zvýšit tak prodej. Je to zcela logické, neboť reklamou nejsou zcela 

zahlceny jen televizní stanice, ale celé naše okolí jako dopravní prostředky, bannery na 

zastávkách, billboardy, propagační letáky, radiové stanice a v neposlední řadě internet. 

Z tohoto faktu vyplývá, že člověk, který je pouhým konzumentem a o marketing 

neprojevuje hlubší zájem, pohlíží na marketing v jeho starém významu jako schopnost 

prodat, neboli přesvědčit a prodat (KOTLER, 2004).  

Novodobý marketing je založen na vztazích se zákazníky a zejména na uspokojování 

jejich potřeb. Proces zavádění marketingu začíná již dlouho před samotným prodejem 

daného výrobku či služby. Marketing si dává za úkol vypracovat podrobný plán, který 

pomocí různých analýz zjišťuje mezery na trhu, tržní cílové segmenty, potřeby 

zákazníků a mnoho dalších ukazatelů, aby byl schopný určit, zda se naskýtá zisková 

příležitost. Je nutné podotknout, že marketing v tomto bodě nekončí, a doprovází 

produkt či službu po dobu celého životního cyklu, jemuž se neustále musí 

přizpůsobovat (KOTLER, 2007). 

Existuje nespočetné množství definic marketingu, níže v tabulce je jedna z nich. 
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Tabulka 1: Definice marketingu 

Otázka Definice 

Co je marketing? Manažerský proces používaný firmou /jednotlivci či skupinami. 

Jaké má cíle? 

Naplňovat potřeby a přání implementující firmy. Ty mohou 

představovat cokoliv. Může jít o maximalizaci zisku, ačkoliv 

cílem komerčních marketingových specialistů obvykle bývá 

dosažení prodejních cílů nebo tržního podílu. Obecněji může být 

cílem ziskové nebo neziskové organizace například změna potřeb 

a přání ostatních jednotlivců nebo skupin, například zvýšení přání 

jednotlivců chránit se před nemocí AIDS. 

Jak jich dosahuje? 

Pomocí společenského procesu, jehož prostřednictvím uspokojují 

další jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby 

a směny produktů a hodnot. To omezuje chování firmy, která 

musí pochopit přání a potřeby ostatních jednotlivců a skupin a 

změnit se tak, aby byla schopná vytvářet produkty a hodnoty, jež 

může směnit. 
(Zdroj: KOTLER, 2007) 

1.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ 

Analýza prostředí je popisována z pohledu vnitřního okolí, vnějšího okolí a podle 

oborového okolí. Dále je v této části popsána také SWOT analýza, která je považována 

za univerzální metodu hodnocení vnitřních a vnějších faktorů. 

1.2.1 Vnitřní okolí 

Analýzu vnitřního prostředí lze provádět pomocí metody McKinseyho 7S, která sestává 

ze sedmi hodnocených oblastí: 

 strategie - nejčastěji vychází z vize společnosti a jejího poslání. Strategii 

je možno charakterizovat jako dlouhodobou orientaci firmy k dosažení jednoho 

nebo více cílů v daném prostředí. Obvykle má formu volných pokynů, které 

je třeba plnit a dodržovat a popisů aktivit, které jsou nutné pro dosažení 

stanovených cílů, 

 struktura – představuje organizační strukturu, tedy způsob, jakým je v dané 

společnosti řešeno optimální rozdělení úkolů a vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti, rozlišují se tři základní typy organizační struktury – liniová, 

funkcionální a maticová, 
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 systémy – zahrnují všechny informační procedury, které jsou v dané společnosti 

realizovány, 

 styl – odráží styl vedení, který je ve společnosti aplikován. Nejznámější styly 

vedení jsou – autoritativní styl, kde vedoucí pracovník rozhoduje sám, 

demokratický styl, kde se pracovníci částečně podílejí na rozhodování a styl 

laissez – faire, který pracovníkům dává největší volnost v rozhodování 

a zvoleném způsobu řešení úkolů, 

 spolupracovníci (skupina) – lidský faktor je jedním z nejdůležitějších prvků 

každé společnosti, který je také hlavním zdrojem zvyšováním její výkonnosti, 

 schopnosti – znázorňují, jaké jsou kladeny nároky na manažery a další 

pracovníky ve společnosti, jaké jsou požadované znalosti a schopnosti, 

samozřejmostí je také jejich rozvoj a zvyšování jejich dosažené kvalifikace 

či vzdělání v čase, 

 sdílené hodnoty – jsou chápány jako kultura společnosti, což je souhrn 

představ, mýtů, přístupů a hodnot ve společnosti všeobecně sdílených, které se 

dlouhodobě dodržují a udržují (RAIS, 2007). 

Na níže uvedeném obrázku je možno vidět provázanost jednotlivých oblastí rámce 

McKinseyho 7S. 
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Obrázek 1: McKinseyho rámec 7S 

(Zdroj: MANAGEMENT MANIA, 2017a) 

1.2.2 Vnější okolí 

Analýza vnějšího (externího) okolí je nejčastěji prováděna metodou SLEPT. Tato 

metoda je složena z několika oblastí, které jsou individuálně hodnoceny vzhledem 

k charakteru každé společnosti. Oblasti, které se hodnotí v SLEPT analýze, jsou 

odvozeny od počátečních písmen, tedy: 

 S – sociální faktory – řeší např. demografické charakteristiky, nebo sociální 

a kulturní vlivy, 

 L – legislativní faktory – zabývají se vlivem stávajících legislativních předpisů 

na výkon činnosti, ale také zaváděním nových změn v legislativě, 
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 E – ekonomické faktory – do této oblasti spadají makroekonomické ukazatele, 

jako je např. HDP, vliv inflace, úroková míra a měnová stabilita, komplexně řeší 

ekonomiku z pohledu národní i světové, 

 P – politické faktory – jsou ovlivněny politickou stabilitou a jejím vlivem 

v daném státě, 

 T – technologické faktory – v dnešní moderní době je tento faktor na vzestupu, 

co se týče jeho významnosti, lze sem zařadit vývoj nových a vyspělejších 

technologií, zastarávání technologií atd. (HANZELKOVÁ, 2009 

a MANAGEMENT MANIA, 2017b). 

Existuje také zkrácená varianta této analýzy, která se nazývá PEST analýza. Hodnocené 

faktory jsou totožné, liší se pouze pořadí a do jisté míry obsahová část jednotlivých 

faktorů: 

 P – politické a legislativní faktory, 

 E – ekonomické faktory, 

 S – sociální faktory, 

 T – technologické faktory (MANAGEMENT MANIA, 2017b). 

1.2.3 Oborové okolí 

Analýza oborového okolí je prováděna Porterovým modelem pěti konkurenčních sil, 

který je tvořen následujícími prvky: 

 stávající konkurence – schopnost konkurence ovlivnit cenu a nabízené 

množství daného výrobku nebo služby, 

 potenciální konkurence – možnost vstupu nových konkurentů, kteří budou 

ovlivňovat cenu a množství daného výrobku nebo služby, na trh, 

 dodavatelé – schopnost dodavatelů ovlivnit cenu a nabízené množství 

potřebných vstupů, 
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 kupující – schopnost kupujících (odběratelů) ovlivnit cenu a poptávané 

množství daného výrobku nebo služby, 

 substituty – možnost nahrazení nabízeného výrobku nebo služby jiným 

produktem nebo službou při určité ceně a nabízeném množství 

(MANAGEMENT MANIA, 2017). 

„Podstatou metody je prognózování vývoje konkurenční situace ve zkoumaném odvětví 

na základě odhadu možného chování následujících subjektů a objektů působících 

na daném trhu a rizika hrozícího podniku z jejich strany“ (MANAGEMENT MANIA, 

2017). 

 

Obrázek 2: Porterův model pěti konkurenčních sil 

(Zdroj: Upraveno dle MANAGEMENT MANIA, 2017) 
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1.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální technika, při které se hodnotí vnitřní a vnější faktory 

ovlivňující úspěšnost společnosti. Bývá často spjata se strategickým řízením. Vnitřní 

faktory představují silné a slabé stránky společnosti, vnější pak příležitosti a hrozby. 

 Silné stránky (Strengths) – pojednávají o oblastech, ve kterých je síla 

společnosti a díky kterým vyčnívá na trhu nad konkurencí. Jsou podkladem 

pro sestavení konkurenční výhody (BLAŽKOVÁ, 2007). 

 Slabé stránky (Weaknesses) – jsou přesným opakem silných stránek. Představují 

nedostatky společnosti (BLAŽKOVÁ, 2007).  

 Příležitosti (Opportunities) – základním kritériem je rozpoznání těchto 

příležitostí, neboť představují růst (BLAŽKOVÁ, 2007). 

 Hrozby (Threats) – představují nepříznivé situace pro společnost, na které musí 

neprodleně reagovat (BLAŽKOVÁ, 2007). 
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Obrázek 3: SWOT analýza 

(Zdroj: PHOTOSFORPEACE, 2017) 

 

Při sestavování SWOT analýzy by měl být brán zřetel na tyto principy: 

 Princip účelnosti – každá SWOT analýza je jedinečná, neboť je sestavena 

pro konkrétní účel. Kopírování postupů a dat získaných z jiných zdrojů 

nesouvisejících s daným účelem, bude mít za následek zkreslenost výsledků 

(GRASSEOVÁ, 2012). 

 Princip relevantnosti – důležitou roli hraje jednoznačné definování 

a soustředění se na podstatná fakta (GRASSEOVÁ, 2012). 

 Princip kauzality – spočívá v tom, že každá příčina má svůj následek a každý 

důsledek má svou příčinu. Zabývat se jen důsledky bez hledání příčin je zcela 

zbytečné (GRASSEOVÁ, 2012). 
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 Princip objektivnosti – objektivnost a pravdivost hraje důležitou roli 

při sestavování SWOT analýzy. SWOT analýza, která je neobjektivně 

zpracovaná a figurují v ní nepravdivá data, nemá žádnou vypovídající hodnotu. 

Objektivnost může být zajištěna zainteresováním více lidí při její tvorbě 

(GRASSEOVÁ, 2012). 

1.3 SLUŽBY 

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

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

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

Jinými slovy služba je činnost uspokojující určitou lidskou potřebu nebo přání. 

Charakter služeb je velmi široký a měl by se rozlišovat podle vlastnictví – organizace 

soukromého charakteru (banky, hotely, sklady, distribuční firmy) nebo organizace 

veřejného charakteru (policie, statní nemocnice). Dále podle druhu trhu – spotřebitelský 

(maloobchodník, pojišťovny), nebo průmyslový (automobilní závod, výpočetní 

centrum). Služby jsou tedy různé aktivity jako pronájem hotelového pokoje, přeprava 

autobusem, letadlem či jiným dopravním prostředkem, lékařská prohlídka, oprava 

automobilu, vyčištění šatů, stravování v restauracích, taxi přeprava a mnoho dalších. 

Obecně řečeno, služba je ve většině případu spjata s dalším zbožím či výrobkem, takže 

tedy mluvíme o jakémsi kontinuu zboží a služeb, kde se prolíná určitý poměr hmotného 

a nehmotného aspektu (VAŠTÍKOVÁ, 2008, KOTLER 2007). Na základě této 

rovnováhy rozlišujeme pět základních kategorií: 

1. Čisté hmotné zboží – s tímto výrobkem nejsou spojeny žádné služby (pasta, sůl, 

rohlík, mýdlo) (KOTLER, 2007). 

2. Hmotné zboží doprovázené jednou či více službami – jedná se o prodej 

technologicky vyspělých výrobků, kde důležitým faktorem je kvalita 

a dostupnost souvisejících služeb. Příkladem může být automobilka a její 

doprovodné služby jako testovací jízda automobilu, showroom, finanční služby, 

garanční servis, záruka a podobné (KOTLER, 2007). 
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3. Hybridní nabídka – kde má stejný podíl důležitosti samotný produkt i služba. 

Příkladem je restaurace, kde velkou roli hraje prostředí restaurace, servis 

kuchyně a číšníků, ale také kvalita servírovaného jídla (KOTLER, 2007). 

4. Služba doprovázena drobným zbožím – jejím základem je hlavní služba 

doprovázena podpůrnými službami a zbožím. Příkladem může být hotel, který 

primárně nabízí ubytovací kapacity, ale využití tohoto zařízení ve většině 

případech přináší další služby jako consierge servis1 a hmotné výrobky jako 

jídlo, pití a další. Služba samotná vyžaduje finančně náročný hmotný výrobek – 

hotelovou budovu (KOTLER, 2007). 

5. Čistá služba – bez potřeby hmotného prvku, finanční poradenství, hlídaní děti 

a jiné (KOTLER, 2007). 

Služby můžeme dále členit podle jejich základních charakteristik: 

 Nehmotnost – hlavním aspektem je nemožnost si danou službu 

před zakoupením prohlédnout, ochutnat, poslechnout, dotknout se či vyzkoušet. 

Výsledkem je určitá míra nejistoty zákazníka před koupí, neboť zákazník 

kupující si účes, nemá žádnou garanci požadovaného výsledku. Zmíněná 

nejistota klade důraz na osobní zdroje informací a základem pro hodnocení 

kvality služby je cena (VAŠTÍKOVÁ, 2008). 

 Neoddělitelnost – spočívá v tom, že službu nelze oddělit od jejího 

poskytovatele člověka či stroje. Dobrým příkladem je koncert popové skupiny. 

Jako spotřebitel si kupuji lístek, a tedy účast na jejich koncertě, který se nemůže 

konat bez skupiny samotné (VAŠTÍKOVÁ, 2008).  

 Heterogenita – neboli proměnlivost souvisí se standardem kvality služby. 

Poukazuje na fakt, že kvalita služeb závisí na tom, kdy, kde, kým a jak jsou 

poskytovány. Příkladem může být hotel, který je proslulý svou úrovní servisu. 

Důležitým aspektem je, aby tuto úroveň servisu zajišťovali všichni zaměstnanci 

hotelu, neboť jeden recepční může být velice milý a nápomocný, kde druhý 

může být pomalý a nepříjemný. Zákazníci se tedy mohou setkávat s rozdílnou 
                                                           
1 Consierge – je osoba, na kterou se hotelový host může kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem či přáním. 

Je to tedy osoba, která je hostovi vždy k dispozici a dokáže sehnat a zajistit i nemožné. 
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kvalitou služeb v závislosti na tom, kým je v daný moment nabízena v rámci 

dané společnosti (VAŠTÍKOVÁ, 2008). 

 Zničitelnost služby – neboli pomíjivost znamená, že služby jsou nabízeny 

v určitém čase, pokud nebyly využity, jsou nenávratně ztraceny, zničeny a nejde 

je skladovat, uchovávat, vracet nebo znovu prodávat či používat. Příkladem 

může být neprodané sedadlo na divadelní vystoupení. Sedadlo bylo neobsazené 

a nemůže byt uskladněno a prodáno příště, představení se již uskutečnilo a ušlý 

zisk je nenávratně ztracen (VAŠTÍKOVÁ, 2008).  

 Nemožnost vlastnit službu – je spojováno s nehmotností a zničitelností služby, 

neboť při nákupu služby získá zákazník pouze právo službu využívat (například 

taxi přepravu z bodu A do bodu B, přespání v hotelovém pokoji) nikoli ji 

vlastnit, jak je tomu při nákupů výrobků. Je důležité zdůraznit výhody 

nevlastnění a možnosti substituce (hotelový host nemusí investovat do nákupu 

budovy, získá pouze službu pro pohodlné přespání) (VAŠTÍKOVÁ, 2008). 

1.3.1 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix slouží jako základní soubor nástrojů, taktik a postupů, se kterými 

pracuje marketingový manažer, za účelem tvorby nabídky zákazníkům s přihlédnutím 

na podnikové cíle. Marketingový mix zahrnuje různé scénáře, podle kterých firma může 

postupovat, aby ovlivnila poptávku po své službě či produktu a uspokojila tak potřeby 

svých zákazníků a sobě přinesla zisk. Původně marketingový mix obsahoval 4 prvky – 

produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace (reklama). Postupem času přibyly 

další 3 prvky – materiální prostředí, lidé a procesy, které se vážou k vlastnostem služeb 

(VAŠTÍKOVÁ, 2008, KOTLER, 2007). 

Marketingový mix se skládá z následujících „P“: 

 Produkt – produktem rozumíme vše, co firmy mohou nabídnout trhu ke koupi, 

použití či spotřebě za účelem uspokojení hmotných i nehmotných přání a potřeb. 

Zahrnuje fyzické předměty, služby, místa, osoby a myšlenky (VAŠTÍKOVÁ, 

2008, KOTLER, 2007). 
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 Cena – množství peněz požadovaných za produkt nebo službu, kterou jsou 

spotřebitele ochotni zaplatit při směně za vlastnická práva nebo možnosti 

využívat služby (VAŠTÍKOVÁ, 2008, KOTLER, 2007).  

 Distribuce – činnosti společnosti spojené s dodáváním produktu a služeb svým 

zákazníkům neboli činění svých produktů dostupnými (VAŠTÍKOVÁ, 2008, 

KOTLER, 2007). 

 Marketingová komunikace – neboli propagace firemních produktu a služeb. 

Je to komunikace směrem k zákazníkovi, kde společnost předává informace 

o produktu či službě, jejich vlastnostech a přednostech za účelem přesvědčení 

k nákupu (VAŠTÍKOVÁ, 2008, KOTLER, 2007). 

Rozšířený marketingový mix je doplněn o následující „P“: 

 Materiální prostředí – je spojeno s nehmotnou povahou služeb, kdy zákazník 

nedokáže službu posoudit dříve, než ji zakoupí. Materiální zázemí představuje 

budova, kancelář, brožura popisující určitá fakta, jež je svým způsobem 

důkazem o vlastnostech služby. Za materiální prostředí lze také považovat 

vybavenost například kanceláře, kde je služba nabízena či oblečení zaměstnanců 

(VAŠTÍKOVÁ, 2008). 

 Lidé – při nákupu u většiny služeb dochází k interakci organizace a zákazníka. 

Lidský faktor zde hraje velkou roli a má přímý vliv na kvalitu poskytování 

služeb.  Organizace se tedy musí zaměřovat na výběr, vzdělávání a motivovaní 

svých zaměstnanců, aby byly schopny poskytovat kvalitní služby 

(VAŠTÍKOVÁ, 2008). 

 Procesy – při poskytování služeb, kdy je nutná interakce organizace 

se zákazníkem je důležité se zaměřit na to, jakým způsobem je služba 

poskytována. Organizace by měla dbát na to, aby byl proces nabídky 

optimalizovaný a zákaznicky přívětivý, neměl by obsahovat žádné složité 

a zbytečné kroky. Vždy by měla být nabídnuta pomocná ruka, je-li zákazníkovi 

něco nejasné (VAŠTÍKOVÁ, 2008). 
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1.4 TRIPADVISOR 

Fenoménem dnešní doby v oblasti cestovního ruchu je webový portál TripAdvisor. 

Jelikož s tímto termínem je v této diplomové práci pracováno a na základě jej jsou 

vypracovány některé z analýz v analytické části, je zapotřebí tento pojem vysvětlit 

a rozvést více do detailu. 

1.4.1 Historie 

TripAdvisor byl založen Stephen Kauferem, Langley Steinertem a několika dalšími 

v únoru roku 2000. Dle vlastních slov Stephena Kaufera byl původní záměr vytvořit 

velice bohatou databázi s cestovatelskými informacemi, které budou sloužit jako online 

cestovatelská příručka. Tento nápad vznikl po návratu z dovolené, když se zamyslel, 

kde lidé hledají doporučení o ubytovacích zařízeních, restauracích apod., když se 

vydávají na dovolenou. Odpověď byla cestovní agentury, které většinou radí dle výše 

provize, a proto přišel s nápadem vytvořit velkou databázi, kde budou jen zkušenosti 

profesionálních cestovatelů, tedy informace z cestovatelských příruček, magazínů 

či cestovatelských doporučeních z novin každou neděli. Po roce od spuštění demoverze 

stránky TripAdvisor, stránka konečně začala získávat určitou návštěvnost. V té době 

přidali tlačítko s možností „write your own review“ neboli „napiš svojí recenzi“. 

Uživatelé okamžitě této možnosti začali využívat. Zanedlouho zjistili, že návštěvníci 

už na jejich stránkách nehledají doporučení profesionálních cestovatelů, ale zaměřují 

se na recenze obyčejných cestovatelů a jejich zkušenosti. TripAdvisor tyto recenze 

na svých stránkách ještě více zviditelnil a pomalu upouštěl od původního záměru 

soustředění se na doporučení z profesionálních zdrojů. Vydal se na dlouhou cestu tvrdé 

práce a transformace do podoby, jež známe dnes. Po 14 letech od svého vzniku byl 

prohlášen nejvíce známou, používanou a důvěřovanou cestovatelskou stránkou na světě. 

(SKIFT, 2016).  

TripAdvisor lze považovat za největší cestovní stránky na světě, které cestovatelům 

umožňují využít maximální potenciál každého výletu. TripAdvisor nabízí rady 

od milionů uživatelů (cestovatelů) a širokou nabídku cestovatelských možností, nabídne 

i plánovač včetně propojení s rezervačními nástroji a filtry, které prohledávají stovky 

webových stránek, aby nalezli tu nejlepší nabídku hotelových cen. Stránky spadající 

pod TripAdvisor tvoří největší cestovatelskou komunitu na světě, dosahující 



26 

průměrných 350 milionů návštěv jednotlivých návštěvníků a 385 milionů 

cestovatelských recenzí a názorů týkajících se ubytovacích zařízení, restaurací, atrakcí, 

služeb atd. TripAdvisor funguje na 48 světových trzích. TripAdvisor: „Vyznej se lépe, 

rezervuj lépe, cestuj lépe“ (TRIPADVISOR, 2016). 

1.5 AIRBNB 

Společnost Airbnb byla založena v srpnu 2008 v San Franciscu a byla založena třemi 

spoluzakladateli Joe Gebbia, Brian Chesky a Nathan Blecharczyk. Airbnb se za dobu 

svojí existence stalo důvěryhodným portálem, kde lidé mohou prostřednictvím různých 

platforem (internet, mobilní telefony, tablety či počítače) nabízet, vyhledávat 

a rezervovat ubytovací zařízení po celém světě. Airbnb svým klientům nabízí různé 

druhy ubytování (apartmány, hrady, vily, bungalovy apod.) v mnoha cenových 

úrovních, ve více než 34 000 městech a 191 zemí světa. Uživatelé využívající služeb 

Airbnb se mohou setkat s prvotřídním servisem a neustále zvětšující se komunitou. 

Airbnb nabízí jedinečnou možnost, jak zpeněžit své nevyužité ubytovací prostory 

a sdílet zážitky s lidmi z celého světa (AIRBNB, 2016). 

1.6 HOTELOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Informační systém lze definovat několika různými definicemi. Molnár informační 

systém definuje jako: „soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování uchovávání dat za účelem prezentace 

informací pro potřebu uživatelů činných v systémech řízení“ (MOLNÁR, 2000, s. 15). 

IS lze chápat jako určitý druh regulačního obvodu, jehož základní vlastností je zpětná 

vazba, která koriguje chování daného řízeného informačního systému. Příkladem může 

být podnik, který působí v oblasti poskytování služeb, dodává je na trh a provozuje další 

agendy, kterými např. jsou personalistika nebo informační technologie aj. Na jednotlivé 

části informačního systému působí vlivy z vnější, jedná se např. o konkurenci nebo 

legislativní faktory, o kterých se hovoří jako o poruchách. Výsledkem akce je určitá 

veličina (obrat, tržby, aj.), jejíž výstup vstupuje do měřícího členu. Tento výstup 

podniku je následně srovnáván s cílem a vzniká tak rozdílová veličina, která je měřená 

diferenčním členem. Kromě toho uvnitř působí další pomocné zpětné vazby např. 

informace o zaměstnancích (VYMĚTAL, 2009). 
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1.6.1 Aplikace hotelového informačního systému 

Booking Engine  

Nabízí hostům rychlou a jednoduchou rezervaci hotelového pokoje vyžadující 

minimální úsilí skrze počítač, smart phone nebo tablet. Díky možnosti speciálních 

nabídek a promo kódů zvyšuje množství rezervací (EZEE RESERVATION, 2016). 

Channel Manager  

Umožňuje řídit hotelový inventář napříč všemi distribučními kanály. Bez ohledu na 

počet distribučních kanálů (OTAs), které hotel využívá je díky channel manageru jejich 

správa z jednoho místa. Pomáhá šetřit čas a zabraňuje ztrátě příjmů v důsledku 

nejasných chyb. Okamžité automatické aktualizace na všech kanálech jsou 

samozřejmostí (EZEE RESERVATION, 2016a). 

OTAs (Online travel angencies) – volně přeloženo online cestovatelské agentury 

(distribuční kanály) se poprvé objevili v roce 1996 v USA pod názvem Expedia Travel 

Service, následujíce evropskou verzi Priceline v roce 1997. Obě platformy umožnovali 

zákazníkům rezervovat hotely online. Později rozšířili pole působnosti a umožnovali 

rezervace aut, letu, restauraci či lodních plaveb (HSV RESEARCH, 2015). 

 

Obrázek 4: Distribuční kanály 

(Zdroj: HVS RESEARCH, 2015) 
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Hlavním cílem těchto organizací je hoteliérovi prodat myšlenku, že OTAs jsou skvělou 

prezentací jejich podniku za účelem zvyšování prodejů, jinak řečeno vytváří větší 

povědomí o značce a produktech, než kdyby podnik jednal pouze na vlastní pěst. Trik 

spočívá ve vysokých provizních poplatcích z každé rezervace v řádech 15 - 50 % 

a striktního dodržování cenové parity na všech distribučních kanálech (CLERK, 2015). 

Tři základní efekty OTAs: 

1) Online zviditelnění – prezentace hotelu na webových stránkách gigantu 

Expedia.com, Priceline.com nebo Booking.com zvyšuje šanci o nalezení právě 

vašeho hotelu. Zpravidla OTAs nabízí možnosti filtrování podle destinace, data, 

konkrétní lokace, ratingu a recenzí. Hledá-li někdo hotel ve vaší lokaci, bude 

zobrazen v nabídce (CLERK, 2015).  

2) Flexibilita sazeb – Většina OTAs nabízí možnost nastavení ceny podle 

sezónních období a dalších možností slev či extra poplatku za nadstandardní 

servis (CLERK, 2015).  

3) Žádné fixní platby – OTAs nevyžadují žádné fixní paušální poplatky. Jejich 

platební systém je za založen na metodě: „we make money, only when you 

make money“, volně přeloženo „vyděláváme pouze, když vyděláváte vy“. 

Z každé vytvořené rezervace skrze jejich webové stránky je nárokována provize 

ve výši, která plyne ze smluvních podmínek (CLERK, 2015). 

Property Management System  

Umožnuje efektivně řídit každodenní operace spojené s provozem hotelu. Pomáhá 

se správou rezervací, podává zprávy a statistiky o obsazenosti jednotlivých pokojů 

a mnoho dalších (EZEE RESERVATION, 2016b). 

Payment Gateway  

Umožňuje online platby prostřednictvím platebních karet skrze zabezpečené platební 

portály. 
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1.6.2 Základy online rezervaci v hotelovém odvětví 

V posledních dvou desetiletích vývoje výpočetní techniky, včetně software, hardware 

a výměně informací, byly vypozorovány dva synergické jevy a to: rostoucí výpočetní 

výkon, jež je potřeba ke zvyšujícím se nárokům na kapacitu uchovávání dat a vzestupu 

webového prostředí, v němž se tržní subjekty mohou volně pohybovat a komunikovat. 

Firmy nyní mohou využívat informačních technologií jako určitého módního prvku, 

který řídí přímou komunikaci mezi tržními subjekty či nabídky a smlouvy. Obecně 

řečeno webové prostředí ulehčuje komunikaci mezi firmami a on-line trhem. Webové 

prostředí či konkrétní webové stránky firmy musí být přizpůsobeny potřebám 

zákazníků, ale i potřebám samotné firmy. Toto prostředí musí zaručovat obousměrnou 

a jasnou výměnu informací, která umožňuje operace jako komunikace, vytvoření, 

zrušení a potvrzení objednávek atd. Software, který se firma v hotelovém odvětví 

rozhodne používat, by měl plnit jistou funkci „průvodce“, který nejen, že provede 

zákazníka ke zdárnému vytvoření rezervace, ale i zastává určitou funkci podpory 

prodeje. Jako další pomocné faktory můžeme označit multi-jazykové prostředí 

či zabezpečenou platební bránu a další. Pro přesnější specifikaci online rezervace je 

zapotřebí shromáždění základních informací jako termín pobytu, základní 

charakteristika zákazníka (jméno, národnost, sociální status atd.), výběr pokoje a jeho 

odpovídající cenu a podobné. Dokončení rezervace je většinou následováno potvrzením 

rezervace ze strany hotelu a sumarizace celkové ceny včetně všech zahrnutých služeb, 

poplatků a daně (SCIENCEDIRECT, 2014). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zabývá analýzami, které se vztahují k vybrané společnosti Arcadia 

Residence, jež sídlí v hlavním městě České republiky. 

V samotném úvodu druhé kapitoly je základní popis rezidence, který obsahuje např. 

představení jednotlivých pokojů a její historický vývoj. 

Dále navazuje blok, který obsahuje analýzy prostředí. Nejdříve je prováděna analýza 

vnitřního okolí, ve které je hodnocena situace ve společnosti prostřednictvím použití 

metody 7S. Pokračuje se analýzou vnějšího okolí. Blok ukončuje analýza oborového 

okolí, jenž obsahuje např. detailně zpracovanou analýzu konkurence. 

 V této kapitole je také věnována pozornost marketingovému mixu, který je hodnocen 

nejen ze základního pohledu 4P, ale je rozšířen o další položky – materiální prostředí, 

lidé a procesy. 

Neméně důležitá analýza, která je zde rovněž zmíněna, je interní analýza spokojenosti 

hostů, na základě, které jsou hodnoceny pozitivní a negativní prvky rezidence vnímané 

hosty. 

Veškeré zmíněné analýzy jsou zhodnoceny a závěry z nich jsou vyobrazeny ve SWOT 

analýze, která bude sloužit jako vstupní informace pro následné navržení změn a dalších 

doporučení pro rozvoj společnosti v návrhové části této práce. 

2.1 ZÁKLADNÍ POPIS SPOLEČNOSTI 

Popis společnosti je zpracován podle (SBÍRKA LISTIN, 2017 a ARCADIA 

RESIDENCE, 2016): 

Obchodní firma: GUS IN PRAGUE spol. s r.o. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   Praha 1 

Jednatel:  Pasquale Gusmano  

Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti. 
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Základní kapitál: 100 000Kč 

Předmět podnikání: Ubytovací služby. 

   Činnost realitní kanceláře. 

Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně 

poskytování základních služeb spojených s pronájmem – 

ustanovení § 4 zákona č. 455/91 Sb. 

2.1.1 Historie 

Arcadia Residence působí na trhu již od roku 2007, prezentuje se jako malá přátelská 

rezidence v samém srdci Prahy mezi Staroměstským a Václavským náměstím. Za dobu 

svojí existence si vybudovala silné postavení a pověst mezi lokálními hotely 

a rezidencemi v Praze. To vše dokazuje několik lokálních, ale i světových prvenství 

a ocenění na internetovém gigantu TripAdvisor.com. V roce 2009 Arcadia Residence 

získala první ocenění v kategorii „BEST BARGAINS“. Umístila se na druhém místě 

na celém světě (TRIPADVISOR, 2016a). Následující rok 2010 si v této kategorii 

polepšila o jednu příčku a stala se tak nejlepším „BEST BARGAIN“ na světe 

(HOTELMARKETING, 2010). Pro rok 2016 byla Arcadia Residence zvolena jako 

3. nejlepší „Bed and Breakfast“ na světě (TRIPADVISOR, 2016b).  

Vrátíme-li se k samotnému počátku vzniku Arcadia Residence, psal se rok 2007. Jedna 

z mnohých rezidenčních budov v centru Prahy proběhla nedávnou rekonstrukcí 

a prostory byly nabídnuty k pronájmu. Majiteli nynější Arcadia Residence se prostory 

natolik zalíbili, že se pronájmu rozhodl využít pro svůj podnikatelský záměr a sen 

hoteliéra. Netrvalo dlouho a Arcadia Residence se stala velice populárním 

a vyhledávaným místem v Praze. Tento úspěch lze přisuzovat tvrdé práci, jedinečnému 

servisu a navození přátelské až domácí atmosféry, kterou Arcadia Residence vyčnívá 

nad svojí konkurencí (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

2.1.2 Popis 

Arcadia Residence lze považovat za malou rezidenci o kapacitě osmi ubytovacích 

jednotek o rozloze 45–107 m2. Jednotky jsou rozděleny do tří kategorií v závislosti 

na jejich velikostech, a to Studio flat, One-Bedroom flat a Attic flat. Hotel má 
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k dispozici dvě Studia, pět One-Bedroom a jeden Attic (ARCADIA RESIDENCE, 

2016).  

Studio flat – je nejmenší jednotkou v budově o rozloze 45𝑚2. Byt je prostorný, 

vzdušný, prosvětlený a vybavený moderním nábytkem a elektronickými spotřebiči. 

V obývacím pokoji se nachází prostorný kuchyňský kout ve tvaru U, kde druhá 

polovina představuje malý bar a zároveň odděluje kuchyň od zbytku pokoje. Všechny 

zmiňované pokoje mají vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu a satelitní 

televizi s 8 základními programy několika světových jazyků. Samostatná ložnice je 

vybavena postelí o rozměrech 180x200mm a pohodlnou pěnovou matrací. V koupelně 

se nachází prostorná rohová vana, toaleta, bidet a pračka. Byt je vybaven dvěma 

klimatizačními jednotkami. Byt je určen pro 2 osoby (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 

Obrázek 5: Apartmán Studio 

(Zdroj: ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

One-Bedroom flat – o rozloze 87𝑚2 je druhou největší jednotkou. Byt je v mnoha 

ohledech totožný s předchozím popisem Studio flat. Prostornost, vzdušnost 

a vybavenost moderním nábytkem a elektronickými spotřebiči je samozřejmostí. 
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Obývací pokoj je navíc vybaven velkou sedací soupravou, která se dá rozložit a vytváří 

tak možnosti ubytování dalších dvou osob (doporučena 1 dospělá osoba nebo 2 děti, aby 

bylo dosaženo maximálního pohodlí). Nechybí vysokorychlostní bezdrátový internet a 

satelitní televize. Koupelna je ve své podstatě identická, avšak koupelny těchto pokojů 

nemají pračky. Byt je určen pro 2–4 osoby (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 

Obrázek 6: Apartmán One-bedroom 

(Zdroj: ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

Attic flat – s rozlohou 107𝑚2 představuje největší a nejluxusnější byt. Attic flat 

je půdním bytem, který je bohatě zdoben dřevem a v pokoji se nachází několik 

dřevěných podpůrných sloupů, které působí honosně a celému pokoji dominují. Velká 

prostorná kuchyně v motivu dřeva s moderními elektronickým spotřebiči zaujme již při 

vstupu. Prostorný obývací pokoj je vybaven sedací soupravou, velkou televizí 

a satelitním přijímačem. V pozadí obývacího pokoje se nachází velice prostorná postel 

o rozměrech 210𝑐𝑚 x 210𝑐𝑚. Z oken je krásný výhled na Staroměstský Orloj, Týnský 

kostel a Pražský Hrad. Moderní koupelna je vybavena sprchovým koutem a vanou 

umístěnou v prostoru koupelny, nachází se zde i vyhřívaná podlaha. Byt je určen pro 2–

4 osoby (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 
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Obrázek 7: Apartmán ATTIC 

(Zdroj: ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

2.1.3 Vize společnosti 

Společnost má jednoznačnou vizi již od jejího vzniku. Dobýt pražský trh v poskytování 

hotelových služeb a vydobýt si jednoznačnou pozici jedničky. Aby bylo možné tuto vizi 

naplnit, přistupuje ke své činnosti podnikání ojedinělým způsobem, kde klade důraz 

na vybavenost pokojů a zejména na přátelský servis, jenž je nabízen všem hostům.  

2.2 ANALÝZA VNITŘNÍHO OKOLÍ  

Analýza vnitřního okolí společnosti je realizována modelem McKinseyho rámce 7S. 

2.2.1 Strategie  

Strategie je jasně daná vizí společnosti, která byla zmíněna již výše. Podnik si za dobu 

své existence vydobyl silnou pozici na trhu, kterou neustále upevňuje prestižními 

oceněními na cestovatelském gigantu TripAdvisor. Klade si za cíl poskytovat svým 

klientům pohodlné a moderní ubytování doprovázené nadstandartním klientským 

servisem. Snaží se evokovat pocit „návštěvy starých přátel“ (ARCADIA RESIDENCE, 

2016). 
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2.2.2 Struktura 

Společnost je vlastněna jedním majitelem a minoritním společníkem, který se v řízení 

společnosti neangažuje. Majitel vykonává veškerou rozhodovací práci. Jeho 2 provozní 

manažeři se pak starají o chod hotelu samotného a zajišťuji bezkonkurenční servis 

hostům. V neposlední řadě je nutno zmínit tým úklidového personálu a externího 

technika (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 

 

Obrázek 8: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

2.2.3 Systémy řízení 

V podniku není momentálně zaveden žádný podpůrný informační systém, který 

by ulehčoval správu rezervací na všech distribučních kanálech, jež hotel využívá. 

Veškerá správa a dokumentace je prováděna skrze jednotlivé distribuční kanály, což je 

velice časově náročné a existuje zde riziko lidského selhání a vzniku overbookingu. 

Podnik využívá sadu kancelářského balíčku Microsoft Office (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016). 

2.2.4 Styl řízení 

Majitel se přiklání demokratickému stylu řízení, kde dává velký prostor svým 

provozním manažerům podílet se na všech procesech řízení hotelu. Ve finální fázi 

rozhodování o ekonomické situaci pak převládá styl autokratický, kde majitel spíše věří 

svým vlastním zkušenostem z předchozích podnikatelských aktivit (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016). 

Majitel

Technik Uklizečka
Pomocná 

síla

Manager
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2.2.5 Spolupracovníci 

Práce v hotelnictví je vždy velice specifická a zejména zaměřená na blaho svých hostů. 

Oba provozní manažeři byli proškoleni, jak poskytovat maximální servis a vytvářet 

přátelskou a uvolněnou atmosféru při komunikaci s hostem. V rámci nadstandartního 

servisu je ve službách zahrnut i „consierge service“, tudíž je velice důležité mít 

všeobecný přehled o veškerém dění, aktivitách, kulturních událostech apod. v okolí 

hotelu, případně být schopný na tyto otázky pohotově nalézt odpověď (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016). 

Definice pracovních postů 

Na jednotlivé pracovní posty provádí výběrové řízení majitel, které probíhá formou 

osobního pohovoru. 

Majitel – zakladatel společnosti. Na samém počátku vzniku společnosti si prošel celou 

organizační strukturou a získal tak všeobecnou perspektivu pohledu na každý post. 

Stanovil požadavky, odpovědnosti a pracovní náplň každého z nich a sám se aktivně 

podílí na chodu společnosti. Jeho činností je zabezpečování agendy rezervací, 

stanovování cen a telefonická, emailová komunikace s potenciálními hosty. Schvaluje 

náměty a objednávky zpracované manažery, dohlíží na manažery a vždy má poslední 

slovo při rozhodovacích procesech (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

Manažer – pravá ruka majitele. Jelikož se jedná o malou rezidenci s absencí recepce, 

zajišťuje veškerý styk a komunikaci v místě rezidence s hosty a provází je celým jejich 

pobytem. Hlavními kritérii při výběru vhodného kandidáta jsou příjemné vystupování, 

komunikační dovednosti, plynulá znalost anglického jazyka (další jazyky výhodou), 

samostatnost a přehled o dění. Manažer tedy tvoří z velké části image rezidence 

a zajišťuje kompletní servis pro hosty. Dále zpracovává drobné inventury, měsíční 

statistiky, objednávky, reporty, podává inovativní návrhy a v neposlední řadě zodpovídá 

za stav ubytovacích jednotek a dohlíží na úklid a technika (ARCADIA RESIDENCE, 

2016). 

Uklízečka – při výběru vhodných kandidátek na post uklízečky byl kladen důraz 

na důkladnost a pečlivost, maximální spolehlivost a poctivost, základní znalost 

angličtiny výhodou. Denní plán práce zahrnuje jednoduchou přípravu snídaně 
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s donosem do hotelových pokojů a následným každodenním úklidem (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016).  

Technik – zodpovídá za funkčnost vybavení pokojů, realizuje opravy a drobné 

rekonstrukce. Při výběru vhodného člověka byl brán zřetel na dřívější praxi 

a zkušenosti, která tato pozice vyžaduje (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

Pomocná síla – v případě potřeby jsou najímány brigádnice na výpomoc s úklidem 

(ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

2.2.6 Sdílené hodnoty 

Základním stavebním pilířem je nadstandartní a přátelský servis, evokování pocitu 

návštěvy starých přátel. Mezi další hodnoty podniku pak patří prostorné apartmány 

s kvalitním a moderním vybavením. Majitel i všichni zaměstnanci jsou si vědomi 

prestiže a pověsti hotelu a dělají vše pro to, aby všichni hosté nemohli nic jiného než 

souhlasit (ARCADIA RESIDENCE, 2016).  

2.2.7 Schopnosti 

Hlavními přednostmi provozních manažerů je um komunikovat s hosty a jejich 

všeobecná znalost Prahy a okolí (ARCADIA RESIDENCE, 2016).  

2.3 ANALÝZA VNĚJŠÍHO OKOLÍ  

Analýza vnějšího okolí je prováděna metodou PEST. 

2.3.1 Politické a legislativní faktory 

Nejsou zde nikterak velké politické omezení. Vláda ČR se naopak snaží podporovat 

turismus prostřednictvím dotací do regionů k podpoře aktivit pro rozvoj cestovního 

ruchu. Podporovány jsou výstavby turistických center, odpočivadel, zlepšení/vytvoření 

navigačních a informačních panelů apod. (MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

ČR, 2016). Legislativní omezení jsou ovlivněny zejména podmínky pro provozování 

hotelnictví v ČR. Aktuálním tématem je nový zákon o evidenci elektronických tržeb, 

který vešel v platnost od 1. 12. 2016. Hotel má od tohoto data povinnost evidovat 

veškeré tržby, skrze speciální informační systém navržený na zakázku ministrem financí 

ČR.  
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Za poslední dva roky se mnoho evropských měst stalo terčem teroristických útoků 

a obavy z dalších přibývají. Hlavními terči jsou zejména velká evropská města jako 

Brusel, Paříž a Londýn, kde od roku 2015 bylo zabito 164 lidí a dalších 692 zraněno 

(AKTUALNĚ, 2016). S přibývajícími teroristickými útoky přibývají opatření, ale i 

obavy a strach z cestování. Česká Republika je šestou nejbezpečnější zemí světa dle 

indexu hodnocení webu Vision of humanity (VISIONOFHUMANITY, 2016). Obavy 

z teroristického útoku na území ČR jsou tedy poměrně malé, avšak bezpečností opatření 

doprovází všechny významné společenské a kulturní události, kde dochází k velké 

koncentraci osob na jednom místě. 

2.3.2 Ekonomické faktory 

Česká republika patří mezi TOP 30 zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání. Toto 

tvrzení bylo zjištěno ze statistik ekonomického hodnocení na stránkách 

doingbusiness.org. Česká republika se zde umístila na 27. místě, vede si lépe například 

než Francie, Švýcarsko nebo Slovensko (DOING BUSINESS, 2016).  

Vzhledem k tomu, že 99 % zákazníků představuje zahraniční klientelu, je zde 

významný vliv vývoje měnového kurzu. Od listopadu roku 2013 začala intervence ČNB 

vůči euru, která trvá dodnes. Tím došlo k oslabení české koruny a pro zahraniční turisty 

tedy k zatraktivnění destinace Česká republika, neboť je tu pro ně levněji. Kupříkladu 

vývoj USD/EUR, a tedy i USD/CZK zaznamenal rapidní změnu, a to formou posílení 

amerického dolaru. Za touto změnou stojí zajisté mix mnoha faktorů (vývoj ekonomiky, 

obchodní bilance i tradiční pohled na dolar jako bezpečnou měnu v době zvýšeného 

geopolitického napětí a situace v eurozóně) (PENÍZE, 2014).  

2.3.3 Sociální faktory 

Do této kategorie spadá několik faktorů, které mohou výrazně ovlivňovat hotel. 

Klíčovou oblastí je však kategorie cestovního ruchu a její vývoj. Česká republika 

konkrétně analyzované hlavní město Praha má v tomhle ohledu dobrou pozici. Počet 

turistů a přenocování v ubytovacích zařízení má každoroční rostoucí trend. Podle 

českého statistického úřadu v roce 2012 hlavní město Praha navštívilo 5 726 454 lidi, 

od tohoto roku došlo k rapidnímu růstu a v roce 2015 se hodnota vyšplhala na 6 605 776 

lidi, což je téměř o jeden milion turistů více (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2016). 

Z této statistiky je patrné, že Praha je lákavou turistickou destinací, důvodu je zcela jistě 
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několik. Za některé můžeme jednoznačně považovat kladnou reklamu americké 

zpravodajské společnosti CNN, která každoročně vydává různé statistiky a tipy, kde se 

hlavní město Praha umístila na horních příčkách hned v několika z nich. (CNN, 2016) 

Tato skutečnost zajisté ovlivňuje návštěvnost turistů ze Spojených států amerických, 

která je na hodnotě 450 097, tím zaujímá druhou pozici na celkové návštěvnosti 

hlavního města Prahy dle národností. 

2.3.4 Technologické faktory 

V současnosti mají také velmi významný vliv sociální média, která jsou populární nejen 

mezi mladou generací, ale dostávají se také do povědomí i starších generací. Vzestup 

těchto komunikačních nástrojů je patrný ze statistik Českého statistického úřadu. Tuto 

skutečnost je možno vidět v tabulce níže, kde je vývoj uveden za roky 2013, 2015 a 

2016. Za rok 2014 nebyly tyto údaje dostupné, proto nejsou nezahrnuty. 

Tabulka 2: Vývoj využívání sociálních medií mezi podniky v kategorii I2 klasifikace CZ-NACE 

v letech 2013 - 2016 

Typ média/ Rok 2013 2015 2016 

Sociální sítě (v %) 15,40 46,90 56,60 

Podnikové blogy (v %) 3,50 7,30 6,70 

Sdílení multimediálního obsahu (v %) 5,90 11,90 10,60 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2013, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 

2015a a ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2016) 

Z tabulky je patrný rapidní nárůst aktivního využívání sociálních médií v podnikání 

mezi rokem 2013 a 2015. V roce 2013 sociální média využívalo pouhých 15,40 % 

podnikatelů v oblasti Ubytování, stravování a pohostinství, kdežto v roce 2015 to byl již 

téměř trojnásobek původní hodnoty (46,90 %). Přestože v roce 2016 nebyl růst již tak 

markantní, růstový trend pokračoval. Trend růstu zaznamenaly také další média – 

Podnikové blogy a Sdílení multimediálního obsahu. 

Tyto trendy je možné sledovat v grafu. 

                                                           
2 Podnikatelskou činnost Arcadia Residence lze zařadit do skupiny I – Ubytování, stravování a 

pohostinství. Konkrétně do kategorie 55.10.1 Hotely, která zahrnuje krátkodobé ubytování hostů řádově 

ve dnech nebo týdnech (CZ-NACE, 2017). 
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Graf 1: Vývoj používání sociálních médií v letech 2013–2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2013, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 

2015a a ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2016) 

Z dalších statistik vyplývá, že za nejrozšířenější sociální médium je považován 

Facebook, kde je měsíčně 1,55 miliard aktivních uživatelů a tento počet meziročně stále 

narůstá. Za zmínku také stojí sociální síť Twitter, kde se vyskytuje 316 milionů 

aktivních uživatelů měsíčně (MÍSTO PRODEJE, 2016). 

2.4 ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ  

Analýza oborového okolí je zpracována pomocí Porterovy analýzy pěti konkurenčních 

sil. 

2.4.1 Stávající konkurence 

Praha je vyhledávanou destinací turistů, proto lze napříč hlavním městem očekávat 

velký počet ubytovacích zařízení. Což také potvrzuje statistika z Českého statistického 

úřadu z roku 2015, která je zobrazena v následující tabulce. 
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Tabulka 3: Přehled konkurence v Praze za rok 2015 

Kategorie Počet zařízení Pokoje Lůžka 

Všechna zařízení v Praze 797 41 854 91 059 

Hotel ***** 42 5 350 10 478 

Hotel ***** 214 16 960 34 175 

Hotel *** 220 10 945 24 352 

Hotel ** 15 651 2 103 

Hotel * 4 64 166 

Hotel garni ****, ***, **, * 39 1 276 2 833 

Penzion 101 1 041 2 447 

Kemp 20 181 560 

Ubytovna 49 1 395 4 458 

Ostatní 93 3 991 9 487 

Arcadia Residence 1 8 30 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2015) 

Jak lze vidět, v Praze je v roce 2015 evidováno téměř 800 ubytovacích zařízení s více 

než 91 000 lůžky. Je zde zahrnuta celá řada kategorií, v jakých je služba poskytovaná. 

Jedná se např. o kategorii Hotel ***** – Hotel *, Penzion nebo Ubytovna. Jelikož je 

Arcadia Residence hodnocena třemi hvězdami, lze se zaměřit pouze na danou kategorii 

a blíže specifikovat množství konkurentů v ní. Je zde 220 zařízení, které mají 

k dispozici více jak 24 000 lůžek. V tabulce je k vidění také ubytovací kapacita samotné 

Arcadia Residence. 

Srovnání mezi Všemi zařízeními v Praze a kategorií Hotel *** zobrazuje graf níže. 
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Graf 2: Srovnání konkurence podle kategorie 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2015) 

Kategorie Hotel ***, do které lze zařadit také Arcadia Residence, tvoří přibližně 

26,74 % z celkového počtu dostupných lůžek v Praze. Trh, na kterém tedy rezidence 

působí, tvoří ¼ celkové trhu. 

Podíl Arcadia Residence na trhu lze vidět v následující tabulce. 

Tabulka 4: Podíl Arcadia Residence na trhu v roce 2015 

Kategorie Podíl na trhu 

Všechna zařízení v Praze 0,03 % 

Hotel *** 0,12 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Je patrné, že samotný podíl3 rezidence na trhu je téměř zanedbatelný. Na celém trhu 

v Praze zabírá pouhých 0,03 %. V kategorii Hotel *** dosahuje podílu na trhu 0,12 %, 

což odpovídá předchozímu zjištění, že daná kategorie tvoří přibližně ¼ celkového trhu. 

Vzhledem k tomu, že je v hlavním městě velmi silná konkurence napříč všemi 

kategoriemi, je konkurence hodnocena v závislosti na níže specifikovaných faktorech, 

a lze tedy říci, že na dále jmenované hotely je pohlíženo jako na hlavní konkurenci. 

                                                           
3 Podíl na trhu je hodnocen podle počtu lůžek. 
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V práci je již několikrát zmíněn cestovateli uznávaný webový portál TripAdvisor, který 

je jedním z hlavních měřítek úspěchu daného ubytovacího zařízení v hledané lokalitě. 

Z toho důvodu byl použit při analýze konkurence v lokalitě Praha 1. Je nutné zmínit, 

že TripAdvisor nabízí několik kategorií, do kterých se jednotlivá ubytovací zařízení řadí 

podle svého vybavení a nabízených služeb. Mezi hlavní kategorie patří „Hotely 

a B&B“. Je tedy nutné brát zřetel na rozdíly těchto kategorií a konkurenci srovnávat 

nejen podle lokality, ale také podle nabízených služeb a kategorie, do které se řadí. 

V následujících podkapitolách je konkretizována metodika výběru konkurence a popis 

konkurence samotné. 

 Definice hotel: 

o nonstop otevřená recepce a hotelový personál stále k dispozici, 

o každodenní úklid pokojů zahrnut v ceně pokoje, 

o vlastní koupelna v každém pokoji, 

o v případě povinnosti rezervace v minimální délce, nesmí být delší než 

3 dny (TRIPADVISOR, 2016c). 

 Definice B&B: 

o každodenní přítomnost personálu (může být v omezených hodinách), 

o každodenní úklid pokojů zahrnut v ceně pokoje (TRIPADVISOR, 

2016c). 

Metodika výběru konkurence 

Při výběru konkurence byl brán ohled na tyto skutečnosti: 

 Lokalita – nejbližší okolí, za které je považováno Staré Město a vzdálenější 

okolí Nové Město (okolí Václavského náměstí) a Malá Strana.  

 Kategorie – ve kterém se analyzované ubytovací zařízení na webovém portálu 

TripAdvisor nachází (Hotel, B&B). 
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 Prestiž – úroveň hodnocení daného ubytovacího zařízení na webovém portálu 

TripAdvisor. 

 Nabízené služby – podobnost nabízených služeb. 

 Komunikační kanály – jednotlivé distribuční kanály, které jsou využívaný 

ke komunikaci s hostem. 

 Cena – srovnatelné ceny. 

Všechna data obsažená v této kapitole jsou analyzována z webového portálu 

TripAdvisor a webových stránek vybrané konkurence. 

 

Kategorie hotel 

Hotel Residence Agnes 

 Lokalita – hotel se nachází v samotném centru Starého Města na ulici Halštatská 

19, Praha 1 mezi náměstím Republiky a Staroměstském náměstí (RESIDENEC 

AGNES, 2017). 

 Prestiž – na portálu TripAdvisor Hotel Residence Agnes se nachází na prvním 

místě s celkovým počtem 2 970 uživatelských recenzí, kde v 96 % případů 

získala maximální hodnocení „Vynikající“ (TRIPADVISOR, 2017). 

 Nabízené služby – nabízí příjemné a stylové ubytování ve 23 velkých pokojích 

včetně jednoho krásného pokoje pro handicapované hosty. Součástí elegantních 

pokojů s velikostí lůžka King nebo Twin je individuálně kontrolovaná 

klimatizace, koupelna se sprchovým koutem, fénem, kabelovou TV, telefonem 

s přímou volbou, mini-barem a Wi-Fi internetem zdarma. Hlídané parkování 

je možné v blízkosti rezidence. V ceně je zahrnut bohatý snídaňový buffet 

(RESIDENEC AGNES, 2017). 

 Komunikační kanály – společnost komunikuje se svými hosty prostřednictvím 

několika distribučních kanálů. Kromě nabídky na svých webových stránkách 

využívá služeb OTA's jako: Booking, Expedia, Hotels, Agoda, Trivago. Je také 
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velmi aktivní na sociálních sítí Facebook, Twitter, Instagram a Google+. Zde 

sděluje a prezentuje novinky o hotelu, akce a doporučení. (RESIDENEC 

AGNES a TRIPADVISOR, 2017).  

 Cena – cena se odvíjí dle aktuální sezóny a typu pokoje v rozmezí 

100 – 220 €. Cena byla zjištěna na základě zadání různých rezervací na portálu 

TripAdvisor z důvodu neposkytnutí ceníku ze strany Hotelu Residence Agnes 

(TRIPADVISOR, 2017). 

Residence Karolina 

 Lokalita – Residence Karolina se nachází na ulici Karolíny Světlé 4, 

Praha 1 Staré Město nedaleko od Staroměstského náměstí (RESIDENCE 

KAROLINA, 2017). 

 Prestiž – na portálu TripAdvisor Residence Karolina zaujímá 38. příčku 

v žebříčku oblíbenosti. Disponuje 517 uživatelských hodnoceních, kde v 88 % 

případu získala maximální hodnocení „Vynikající“ (TRIPADVISOR, 2017a). 

 Nabízené služby – nabízí příjemné ubytování ve 20 prostorných apartmánech. 

Hosté mohou vybírat z jedno nebo dvoupokojového pokoje. Všechny pokoje 

jsou moderně vybaveny a samozřejmostí je vysokorychlostní internet. Za malý 

příplatek je možnost využít donáškové snídaně, prádelny či každodenního úklidu 

pokoje (RESIDENCE KAROLINA, 2017). 

 Komunikační kanály – společnost komunikuje se svými hosty prostřednictvím 

několika distribučních kanálů. Kromě nabídky na svých webových stránkách 

využívá služeb OTA's jako: Booking, Hotels, Agoda a Trivago. Je také velmi 

aktivní na sociálních sítí Facebook, Twitter, Instagram a Google+, kde 

prezentuje speciální nabídky, novinky a doporučení. 

 Cena – cenu uvádí na svých webových stránkách v závislosti na aktuální sezóně 

a typu pokoje v rozmezí od 114–243 € (RESIDENCE KAROLINA, 2017).  
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Hotel Residence Řetězová 

 Lokalita – Residence Řetězová se nachází na ulici Řetězová 9, Praha 1 Staré 

Město pouhých několikaset metrů od Staroměstského náměstí (TRIPADVISOR, 

2017b). 

 Prestiž – na portálu TripAdvisor Residence Řetězová zaujímá 98. příčku 

v žebříčku oblíbenosti. Disponuje 594 uživatelskými recenzemi, kde v 82 % 

případů získala maximální hodnocení „Vynikající“ (TRIPADVISOR, 2017b). 

 Nabízené služby – nabízí luxusní a příjemné čtyř hvězdičkové ubytování 

v devíti apartmá od studií až po podkrovní rodinné apartmány s moderním 

vybavením a kompletním servisem. Vysokorychlostní internet, satelitní televize 

a klimatizace je samozřejmostí s minibarem a snídaní v ceně. Pokoje jsou 

vybaveny prostornou vanou či sprchovým koutem (RESIDENCE ŘETĚZOVÁ, 

2017). 

 Komunikační kanály – společnost komunikuje se svými hosty prostřednictvím 

několika distribučních kanálů. Kromě nabídky na svých webových stránkách 

využívá služeb OTA's jako: Booking, Expedia, Hotels, Agoda a Trivago. 

Ze sociálních sítí využívá pouze Facebook, kde je velmi pasivní (RESIDENCE 

ŘETĚZOVÁ, 2017 a TRIPADVISOR, 2017b). 

 Cena – cenu uvádí na svých webových stránkách v závislosti na sezóně a typu 

pokoje v rozmezí od 77-298 € (RESIDENCE ŘETĚZOVÁ, 2017). 

Appia Hotel Residence 

 Lokalita – Residence Appia se nachází na ulici Šporkova 3, Praha 1 Malá Strana 

nedaleko Pražského hradu a Malostranského náměstí. (TRIPADVISOR, 2017c). 

 Prestiž – na portálu TripAdvisor Residence Appia zaujímá 13. příčku v žebříčku 

oblíbenosti. Disponuje 662 uživatelskými recenzemi, kde v 83 % případů získala 

maximální hodnocení „Vynikající“ (TRIPADVISOR, 2017c). 

 Nabízené služby – nabízí 21 stylově zařízených pokojů s klimatizací, včetně 

suitů a grand apartmánů s kuchyňským koutkem. Vysokorychlostní pokrytí Wi-
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Fi v celém hotelu. Historický původní sál z 12. století s nabídkou bufetových 

snídaní, příjemné Lobby propojené s letní romantickou zahradou s fontánou 

doplňuje tak komplexní nabídku hotelu. K dispozici je sauna, pracovní koutek 

s PC a Wi-Fi připojením, designové salonky (RESIDENCE APPIA, 2017). 

 Komunikační kanály – společnost komunikuje se svými hosty prostřednictvím 

několika distribučních kanálů. Kromě nabídky na svých webových stránkách 

využívá služeb OTA's jako: Booking, Expedia, Hotels, Agoda a Trivago. Dále se 

prezentuje na sociálních sítí Facebook, Instagram, Google+, kde je velmi aktivní 

a informuje o cenových akcí, novinkách a doporučeních (RESIDENCE APPIA, 

2017 a TRIPADVISOR, 2017c). 

 Cena – cenu uvádí na svých webových stránkách v závislosti na sezóně a typu 

pokoje v rozmezí od 78 – 245 € (RESIDENCE APPIA, 2017). 

 

Kategorie B&B 

Dům U Velké boty 

 Lokalita – Dům U Velké boty se nachází na ulici Vlašská 30, Praha 1 Malá 

Strana mezi Pražským hradem a Malostranským náměstím (TRIPADVISOR, 

2017d). 

 Prestiž – na portálu TripAdvisor Dům U Velké boty zaujímá 1. příčku 

v žebříčku oblíbenosti. Disponuje 494 uživatelskými recenzemi, kde v 95 % 

případů získala maximální hodnocení „Vynikající“ (TRIPADVISOR, 2017d).  

 Nabízené služby – nabízí zrekonstruované moderně zařízené pokoje s telefonem, 

originálním nábytkem, světly a dekoracemi. Různé typy pokojů zaujmou 

uspořádáním a překvapí velikostí. V několika pokojích se nachází i plně 

vybavená kuchyně. Hosté mohou využít zázemí hotelu jako je snídaňová 

místnost nebo podzemních sklepů k relaxaci a vychutnání vína (DŮM 

U VELKÉ BOTY, 2017). 
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 Komunikační kanály – společnost nabízí svoje služby na svých webových 

stránkách a TripAdvisoru, který pouze odkazuje na jejich web bez možnosti 

rezervace skrze OTA’s. Dále využívá sociální síť Facebook. Zde je velmi 

aktivní a návštěvníkům prezentuje své služby, prostory a novinky z okolí (DŮM 

U VELKÉ BOTY, 2017 a TRIPADVISOR, 2017d).  

 Cena – se odvíjí dle aktuální sezóny a typu pokoje v rozmezí od 67–155 €. Cena 

byla zjištěna na základě zadání různých rezervací na portálu TripAdvisor 

z důvodu neposkytnutí ceníku ze strany rezidence Dům U Velké boty 

(TRIPADVISOR, 2017d). 

Malostranská Residence 

 Lokalita – Malostranská Residence se nachází na ulici Malostranské náměstí 38, 

Praha 1 Malá Strana přímo na Malostranském náměstí nedaleko Pražského 

hradu (TRIPADVISOR, 2017e).  

 Prestiž – na portálu TripAdvisor Malostranská Residence zaujímá 3. příčku 

v žebříčku oblíbenosti. Disponuje 303 uživatelskými recenzemi, kde v 79 % 

případů získala maximální hodnocení „Vynikající“ (TRIPADVISOR, 2017e). 

 Nabízené služby – nabízí luxusní apartmány zahrnující určitý smysl pro detail. 

Moderní prvky každého apartmá jsou v kombinaci se staromódním stylovým 

nábytkem z 18 století. Velké LCD TV, Jacuzzi a kvalitní kuchyňské spotřebiče, 

stejně jako romantické prvky – původní podlahy, lustry a kusy starožitného 

nábytku. Apartmány nabízejí vynikající pohodlí a nenápadnost 

(MALOSTRANSKÁ RESIDENCE, 2017). 

 Komunikační kanály – společnost komunikuje se svými hosty prostřednictvím 

několika distribučních kanálů. Kromě nabídky na svých webových stránkách 

využívá služeb OTA's jako: Booking, Hotels, Agoda a Trivago. Dále se 

prezentuje na sociálních sítí Facebook, Google+, kde přispívá nepravidelně a 

informuje o aktuálním děním, novinkách a zajímavostech (MALOSTRANSKÁ 

RESIDENCE, 2017 a TRIPADVISOR, 2017e). 
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 Cena – cenu uvádí na svých webových stránkách v závislosti na sezóně a typu 

pokoje v rozmezí od 59-434 € (MALOSTRANSKÁ RESIDENCE, 2017). 

Royal Bontique Residence 

 Lokalita – nachází se na ulici Řetězová 3, Praha 1 Staré Město nedaleko 

Staroměstského náměstí (TRIPADVISOR, 2017f). 

 Prestiž – na portálu TripAdvisor Royal Bontique Residence zaujímá 4. příčku 

v žebříčku oblíbenosti. Disponuje 250 uživatelskými recenzemi, kde v 82 % 

případů získala maximální hodnocení „Vynikající“ (TRIPADVISOR, 2017f). 

 Nabízené služby – nabízí 8 prostorných moderně vybavených apartmánů 

o různých velikostech umístěných v jedné z nejstarších dochovaných 

románských budov ve Starém Městě. Prostorné pokoje jsou doplněny 

historickými prvky románského, renesančního ale i gotického stylu. Bezplatný 

vysokorychlostní internet a satelitní televize je samozřejmostí (ROYAL 

BONTIQUE RESIDENCE, 2017). 

 Komunikační kanály – společnost komunikuje se svými hosty prostřednictvím 

několika distribučních kanálů. Kromě nabídky na svých webových stránkách 

využívá služeb OTA's jako: Booking, Hotels a Hotel.info. Dále se prezentuje 

na sociálních sítí Facebook, Google+, kde přispívá nepravidelně a vykazuje 

značně pasivní přístup (ROYAL BONTIQUE RESIDENCE, 2017 

a TRIPADVISOR, 2017f). 

 Cena – cenu uvádí na svých webových stránkách v závislosti na sezóně a typu 

pokoje v rozmezí od 61-? € (ROYAL BONTIQUE RESIDENCE, 2017). 

Jako speciální konkurenci bych uvedl ubytovací zařízení, které nespadá do výše 

uvedených kategorií Havelská 25 Old Town Apartment. Toto ubytovací zařízení 

se nachází v druhé polovině budovy Arcadia Residence. Tato budova je rozdělena 

na dvě zcela oddělené části s dvěma vchody do každé z nich.  
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Havelská 25 Old Town Apartment 

 Lokalita – nachází se v těsné blízkosti Residence Arcadia na ulici Havelská 25, 

Praha 1 Staré město (BOOKING, 2017). 

 Prestiž – nenachází se na portálu TripAdvisor. Hodnocení na portálu Booking je 

poměrně přívětivé, kde z celkových 11 recenzí, získala hodnocení 8.3 z 10 bodů 

(BOOKING, 2017). 

 Nabízené služby – nabízí ubytování v 6 apartmánech různých velikostí. 

Apartmány disponují vlastní kuchyní, koupelnou, satelitní televizí a 

bezdrátovým internetovým připojením (BOOKING, 2017). 

 Komunikační kanály – společnost nabízí své služby pouze prostřednictvím 

OTA’s jako: Agoda a Booking. Nevyužívá žádné sociální sítě jako Facebook, 

Google+ a jiné (BOOKING, 2017). 

 Cena – cena je uváděna v závislosti na aktuální sezóně, typu pokoje a počtu osob 

v rozmezí od 160-350 € (BOOKING, 2017). 

 

 

Obrázek 9: Mapa konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle GOOGLE, 2017) 
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Výše uvedená mapa zachycuje polohu hlavních konkurentů v okolí. Jednotlivá barevná 

označení korespondují s danou kategorií. Červená barva pro kategorii „Hotel“, modrá 

pro kategorii „B&B“, šedá pro speciálního konkurenta a černá pro Arcadia Residence. 

2.4.2 Potenciální konkurence 

Turismus v hlavním městě České Republiky má rok od roku stoupající tendenci 

a s přibývajícími turisty přibývá i konkurence. Nejprestižnější lokalitou v Praze je 

centrum Praha 1 a nejbližší okolí. Mnoho rezidentních historických budov zde bylo 

skoupeno cizinci a nyní některé probíhají rekonstrukcí pro podnikatelské aktivity 

v turistickém průmyslu. Vstup na trh ovšem není jednoduchý, přináší zprvu velkou 

investici a nejasný výdělek. Velké množství cestovatelů dbá na rady ostatních 

cestovatelů na internetovém gigantu TripAdvisor a nově zaregistrované podniky čeká 

dlouhá cesta dostávání se na vrchol žebříčku, neboť klíčem úspěchu na TripAdvisoru je 

velký počet pozitivních hodnocení. Další hrozbou se jeví větší a větší oblibu cestovatelů 

v Airbnb, kde provozovatel ubytovaní nabízí svoje vlastní prostory ke sdílení 

s pronajímatelem. Jde tedy o sdílení bytu s majitelem po dobu pobytu. Výhodou je nižší 

cena, různorodost ubytování a mnohdy vřelá pohostinnost majitele bytu. 

2.4.3 Vliv odběratelů 

Odběratelé jsou hosté, kteří využívají ubytovacích služeb hotelu. Ve své podstatě jsou 

hosté v postavení konečného spotřebitele, jejich vyjednávací síla je poměrně slabá, 

neboť o ubytovací prostory je velký zájem a hotel má pouze omezené množství těchto 

jednotek. Nejedná se o velký hotel s několika desítkami pokoji, ale o malou rezidenci 

o kapacitě 10 apartmánů. Tento fakt spolu s velkou prestiží hotelu nasvědčuje, 

že odběratelé mají malou vyjednávací (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

2.4.4 Vliv dodavatelů 

Vzhledem k tomu, že se jedná o malý hotel, který nedisponuje ani hotelovou restaurací, 

není ve své podstatě závislý na svých dodavatelích. Na trhu existuje velké množství 

dodavatelů bytového vybavení a hotelových doplňků, jako je hotelová kosmetika. 

Po dobu své existence spolupracuje s jednou firmou specializující se na hotelový 

segment a od této firmy odebírá veškeré hotelové produkty (ARCADIA RESIDENCE, 

2016).  
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2.4.5 Substituční produkty 

Jak již bylo uvedeno výše, jako jednoznačnou hrozbou se jeví Airbnb, které se mezi 

cestovateli stává populárnější a populárnější. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších start-

upů na celém světě. Na českém trhu se přes web Airbnb pronajímá turistům na deset 

tisíc bytů, kde Praha má sedm tisíc nabídek a toto číslo neustále narůstá. Dle slov 

Endrewa Verbitskeho, manažera společnosti, Airbnb pro východoevropské trhy patří 

Praha k nejnavštěvovanějším místům v Evropě hned po Londýně, Paříži a Římě. 

Množství hostitelů však nedokáže uspokojit poptávku a Praha je tak velmi nevyvážená. 

Snahou je tedy motivovat více lidí, aby začali pronajímat své byty nebo pokoje skrze 

jejich webový portál. Hlavní motivací je přivýdělek peněz, ale také poznávání nových 

lidí a navazování nových přátelství (IDNES, 2016). 

2.5 MARKETINGOVÝ MIX 

Produkt – v návaznosti na výše zmíněnou teorii je zde produkt popisován jako služba 

doprovázena drobným zbožím, kde hlavním produktem je poskytování ubytovacích 

kapacit. Drobným zbožím se pak rozumí ostatní přidaná hotelová hodnota spojena 

s hlavním produktem jako je snídaně do pokoje, úklid pokojů, consierge service, car 

service a podobné (ARCADIA RESIDENCE, 2016).  

Jiný úhel pohledu může produkt také popisovat jako celkový zážitek, který zákazník 

získává nástupem do hotelového taxi, komfortu a pocitu bezpečí během jízdy, 

vystupováním a chováním řidiče, přivítaní hotelovým personálem, nabytí pocitu vřelého 

přivítání a celkově dobré atmosféry, líbivost hotelového pokoje a spokojenost 

s veškerými ostatními službami, které nabízí hotelové zařízení (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016). 

Cena – cenou se rozumí peněžní obnos, který je spotřebitel ochoten vynaložit za užitek, 

který mu přinese zakoupená služba. Cenu stanovuje manažer na základě mnoha aspektů, 

jimiž jsou: 

 Sezónnost – cestovní ruch je úzce spjat se střídáním sezón a náporu turistů 

v určitých vlnách. Tyto vlny se periodicky opakují každý rok a jsou ovlivňovány 

skutečnostmi jako střídání ročních období, státní svátky, školní prázdniny 

či speciálními událostmi jako jsou Vánoce, Velikonoce a podobné. Dle těchto 
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aspektů rozlišujeme tři skupiny sezónnosti: Low Season – od 04. 01. do 24. 03. 

a od 01. 11. do 30. 11., High Season – od 28. 03. do 31. 10. a od 01. 12. 

do 26. 12., TOP Season – od 24. 03. do 28. 03. a od 27. 12. do 03. 01. 

(ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 Lokalita – nejdražší a nejprestižnější lokalitou ubytování pro turisty je Praha 1, 

jež je označována jako Staré Město. Cena se díky pozičně výhodné lokalitě 

pro turisty může pohybovat ve vyšších úrovních (ARCADIA RESIDENCE, 

2016). 

 Typ pokoje a počet osob – základní cena pokoje je vždy standardně nastavena 

pro dvě osoby a její výše se odvíjí od typu pokoje a jeho velikosti (Studio, One-

bedroom a Attic flat). V případě obsazenosti pokoje více než dvěma lidmi, avšak 

maximálně čtyřmi, je vždy základní cena navýšena o 10 € za noc za každou 

osobu. Výjimkou jsou děti do 6 let, u nich poplatek účtován není (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016). 

 Image hotelu – dobrá pověst a image dovoluje mít vyšší ceny než konkurence, 

která ji nemá. Tuto skutečnost reflektuje hodnocení na TripAdvisoru, kdy 

mentalita lidí vyhledávajících nejlépe hodnocená místa, jim nebrání připlatit 

mnohdy až desítky € za noc (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 OTA’s – v případě rezervací prostřednictvím OTA’s je nutné počítat 

s provizním odvodem ve výši 15–50 % z celkové částky rezervace. Povinnosti je 

také dodržování cenové parity na všech distribučních kanálech, kdy v případě 

porušení této podmínky se uživatel služby zavazuje vyrovnat ztrátu OTA’s, 

kterou svým jednáním způsobil (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 

Tabulka 5: Ceník ubytování hotelu 

Apartment Low Season High Season Top Season 

Studio  80 € 130 € 140 € 

One-bedroom flat  90 € 150 € 160 € 

Attic 130 € 180 € 195 € 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

 



54 

Distribuce – v hotelovém průmyslu je velkou oblibou používání rezervačních systému, 

které dokáží projit vlastní i cizí distribuční kanály do jednoho a přinést tak ucelené 

řešení. Arcadia Residence tento systém zcela postrádá a využívá funkce cizích 

distribučních kanálů jako je TripAdvisor, Expedia a Hotels, kde se nachází na prvních 

příčkách díky výbornému hodnocení hostů, kteří zde již byli ubytovaní (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016).  

Vlastní webové stránky na potenciálního hosta mohou působit spíše negativně než 

pozitivně, neboť jsou velmi zastaralé a nemají aktuální fotografie. Vlastní webové 

stránky nejsou v této formě odpovídající distribucí (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

Marketingová komunikace – propagace je spolu s cenou velmi důležitou částí 

marketingového mixu. Kvalitně vedená komunikace směrem k hostům může zvýšit 

celkové povědomí o značce a přinést vyšší poptávku. Arcadia Residence je v tomto 

ohledu velmi pasivní, a kromě pozitivních recenzí na webu TripAdvisor, Expedia a 

Hotels psaných hotelovými hosty nevyužívá žádnou formu vlastní propagace 

(ARCADIA RESIDENCE, 2016).  

Vychází-li se z rozšířené podoby marketingového mixu, je nutné zahrnout další tři 

neméně důležité složky, a to: 

Materiální prostředí – bylo popisováno již výše v historii a popisu společnosti, kde je 

detailně popsán důraz na materiální zázemí a vybavenost pokojů (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016). 

Lidé – lidská složka v cestovním ruchu hraje jednu z klíčových rolí a nesmí být 

opomíjen důraz na výběr kvalitních specializovaných zaměstnanců, kteří reprezentují 

celý podnik. V tomto případě Arcadia Residence disponuje dvěma kvalitními manažery, 

o kterých bylo psáno výše s odkazem na návštěvníkovo hodnocení (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016). 

Procesy – při poskytování hotelových služeb je nutná interakce s hotelovými hosty a je 

důležité se zaměřit na způsob a formu prezentace. Zde opět figurují dva manažeři, kteří 

jsou během celého dne hotelovým hostům k dispozici a komunikují všechny informace, 

prosby a případné přání hostů (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 
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2.6 INTERNÍ ANALÝZA SPOKOJENOSTI HOSTŮ 

V této kapitole je analyzována spokojenost hotelových hostů z předešlého roku 2016. 

Společnost Arcadia Residence vedla interní statistiky spokojenosti hostů. Vstupní data 

pro tyto statistiky získávala prostřednictvím ústního dotazování vždy na konci pobytu, 

ale také z webových portálů TripAdvisor, Expedia a Hotels, kde hosté vkládali písemná 

hodnocení pobytu a jejich celkovou zkušenost se zařízením. 

V rámci získávání dat prostřednictvím ústního dotazování bylo vždy kladeno několik 

otázek: 

 Líbilo se Vám u nás a bylo vše v naprostém pořádku v průběhu Vašeho pobytu? 

 Máte nějaké připomínky či doporučení na zlepšení? 

 Vrátili byste se do Arcadia Residence v případě další návštěvy města Praha? 

Tyto otázky byly pokládány v přátelské atmosféře při check-outu hostů před finálním 

rozloučením. Osloveno bylo celkem 844 páru, rodin nebo jedinců, kteří cestovali 

samostatně. Mimo jiné statistika zahrnovala průběžné žádosti a prosby hotelových hostů 

i během jejich pobytu. Tyto žádosti jsou rozepsány níže. 

Nejčastější odpověď na první otázku „Líbilo se Vám u nás a bylo vše v naprostém 

pořádku v průběhu Vašeho pobytu?“ byla velmi kladná. V 95 % případů zde hosté 

vyzdvihovali vysokou úroveň apartmánu a celkového vybavení, donášku snídaně 

do pokoje a její velikost, ale zejména si pochvalovali ochotu, osobitý přístup a úroveň 

vzdělanosti personálu hotelu. Zde mnohdy popisovali svůj zážitek jako 

nezapomenutelný a velice ojedinělý. Extrém celé statistiky byla jedna postarší 

cestovatelka, která při položení této otázky nedokázala slovy popsat celkovou úroveň 

služeb, byla velice dojatá a při snaze vyřčení srdečného díku se rozplakala. Dále to pak 

jen komentovala, že v životě se k ní takto hezky a vřele v hotelových zařízeních 

nechovali a připadala si, jak kdyby přijela na návštěvu k rodině. Opačným a za dobu 

existence Arcadia Residence jediným extrémem byl pár středního věku, který 

po ubytování vznesl žádost na okamžitý check-out, důvod specifikoval v nelíbivosti 

a špatné úrovni vybavení pokoje. I přes okamžitou reakci personálu a nabídky 

nejlepšího pokoje, pár trval na odchodu. Vedení hotelu tuto skutečnost zdůvodnilo, že 
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výše zmíněný pár měl rezervovaný ještě druhý hotel, kde kupříkladu měl být ubytovaný 

s kamarády, neboť okamžitě zmiňoval, že se stěhují do jiného hotelu. Zbylých 5 % 

oslovených hostu si svoji zkušenost také chválilo, ale kupříkladu vznesli určité návrhy 

na zlepšení, viz další otázka.  

Reakce na druhou položenou otázku „Máte nějaké připomínky či doporučení 

na zlepšení?“ byla ve většině případů negativní a hosté odpovídali, že vše bylo skvělé 

a nemají žádná doporučení na zlepšení. Několik málo procent oslovených vzneslo 

doporučení na větší rozmanitost snídaně, vhodnost umístění pračky a kávovaru 

do pokoje, výhodnost samo zamykacích dveří pokoje či užitečnost držáků na kufry. 

Všechna zmíněná doporučení jsou reflektována v návrhové části této práce. 

Třetí a poslední otázkou byla „Vrátili byste se do Arcadia Residence v případě další 

návštěvy města Praha?“, kde se odpovědi shodovaly ve 100 % případů až na jeden výše 

zmíněný extrém. Více než v polovině případů hosté zmínili, že svou zkušenost budou 

sdílet se svými kamarády, rodinou a budou Arcadia Residenci jen doporučovat. 

 

Druhým typem získávání dat pro analýzu spokojenosti hostů byly webové portály 

TripAdvisor, Expedia a Hotels. Zde docházelo k členění několika aspektů, 

a to hodnocení celkové zkušenosti doplněné o názor hosta a hodnocení hotelu 

v kategorii Služba, Cena / kvalita a Pokoje, viz obrázek online formuláře níže. V každé 

kategorii host uváděl hodnocení v rozmezí 1–5 bodů, kde 1 reprezentuje hodnocení 

příšerné a 5 vynikající. 

Dle dat získaných z interních statistik bylo získáno celkem 328 cestovatelských recenzí 

od celkového počtu 844 páru, rodin či samostatných cestovatelů, jež navštívili Arcadia 

Residenci, což odpovídá 39% četnosti reakce. Všechny zde popisované recenze 

reflektovali již výše zmíněné pozitivní hodnocení a kvality hotelového zařízení.  

Kategorie celkového hodnocení – cestovatelé v 324 případů z 328 hodnotili toto 

zařízení maximálním počtem bodu a hodnocením „Vynikající“. Ve zbylých 4 případech 

bylo uděleno hodnocení „Velmi dobré“, což odpovídá 4 bodů z 5.  
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Kategorie vlastní hodnocení (slovy) – cestovatelé nejčastěji hodnotili perfektní umístění 

objektu, prostorné apartmány a jejich vybavení, velkou snídani do pokoje a excelentní 

servis poskytnutý v místě ubytování dvěma provozními manažery. V 1,2 % případů, 

kdy nebylo uděleno maximální hodnocení, recenze reflektovala drobné nedostatky jako 

rozdíly mezi rezidencí a hotelem (někteří hosté špatně pochopili koncept rezidence 

a postrádaly hotelové prvky typu: lobby, 24 h recepce či spojení recepce a pokoje 

přes telefonní linku) či upozorňovali na zvýšený hluk během víkendových pobytu, jež 

se nesl z okolní ulice vedoucí na Staroměstské náměstí.  

Kategorie hodnocení hotelu – v 98 % případů bylo vyplněno maximální hodnocení 

„Vynikající“ u všech položek této kategorie. Zbylé 2 % odpovídají zhruba 7 případům, 

kdy u položek Služba a Cena / kvalita bylo uděleno hodnocení „Velmi dobré“, 

což odpovídá 4 bodu z celkových 5. 

 

Obrázek 10: Náhled hodnotícího formuláře na TripAdvisor 

(Zdroj: Upraveno dle TRIPADVISOR, 2016d) 
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V neposlední řadě statistika zahrnovala i žádosti, prosby či upozornění na nedostatky 

v průběhu pobytu hostů. Nejvíce opakovanou stížností byla upozornění na nefunkční 

bezdrátové internetové připojení či slabý signál, jež vedl k výpadkům. Tato stížnost 

byla vyřešena změnou dodavatele internetového připojení a výměnou hardwarového 

zařízení, které vysílá bezdrátový signál. To vedlo k odstranění většiny dalších stížností 

stejného předmětu. V případě opakování byla stížnost vyřešena restartováním síťového 

rozhraní. Byla také zjištěna skutečnost, že v mnoha případech byla chyba na straně 

zařízení hotelového hosta a jeho stížnost byla tedy nepředmětná. Další prosby a žádosti 

se týkaly snídaně, kdy host vyžadoval její úpravu či konkrétní produkt. Zde bylo vždy 

maximálně vyhověno přání hosta. Posledním případem jsou upozornění na věci, které se 

rozbily během pobytu hosta, jako žárovky, baterie v ovladačích či jiné technické 

závady. Tyto skutečnosti jsou ve většině případů nepředvídatelné a ze strany hostů šlo 

spíše o prosbu odstranění než stížnost. Tyto události byly řešeny operativně manažery 

hotelu ihned, případně do několika hodin po příchodu hotelového technika. 

2.7 SOUHRN ANALÝZ 

Souhrn analýz je proveden za pomoci přístupu SWOT. Prostřednictvím toho přístupu 

se analyzují vnitřní a vnější faktory ovlivňující úspěšnost organizace. Za vnitřní faktory 

se označují silné a slabé stránky. Vnějšími faktory jsou příležitosti a hrozby.  

Na základě kvalitně provedené SWOT analýzy muže být komplexně vyhodnocena 

situace v daném podniku, odhaleny problémové oblasti, na kterých je nutno zapracovat, 

ale i nové možnosti rozvoje a zisku. 

SWOT analýza Arcadia Residence byla definována následovně. 
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Tabulka 6: Zhodnocení – SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 image hotelu  informační systém 

 kvalitní personál  velké provizní odvody 

 lokalita (centrum)  drahý pronájem budovy 

 vybavenost a prostornost pokojů  málo pokojů 

 doprovodné služby (transport)  propagace 

 consierge service   

    

Příležitosti Hrozby 

 kulturní vyžití  velká konkurence/Airbnb 

 sociální sítě  vypovězení nájemní smlouvy 

 rekonstrukce, navýšení kapacit  politická situace – terorismus 

 pronájem druhé poloviny budovy  odchod kvalifikovaného personálu 

 

 nerovnoměrná obsazenost 

  
  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.7.1 Silné stránky 

 Image hotelu – jak již bylo popisováno výše, Arcadia Residence si za dobu své 

existence vydobyla velice silnou pozici na trhu v Praze mezi lokálními hotely 

a rezidencemi. Získala několik ocenění na portálu TripAdvisor, díky kterým 

se dostala do podvědomí mnoha cestovatelů. Ti následně svoji zkušenost 

hodnotili více než pozitivně a tím image hotelu neustále rozšiřují (ARCADIA 

RESIDENCE, 2016). 

 Kvalitní personál – kvalitní personál je jedním z klíčových faktorů, neboť 

právě na něm je postavena celá filozofie Arcadia Residence. Důkazem je 

nespočet pětihvězdičkových recenzí na portálu TripAdvisor, které komentují 

skvělý pobyt a zejména bezkonkurenční servis poskytnutý dvěma manažery 

hotelu, například: „But best of all is the amazing service. As everyone writes, the 

2 Mareks are just wonderful. In all my travels I have never experienced such 

great customer service. Here is an example. My husband decided that we needed 

a SIM card in my cell phone, so we asked Marek for some help. He could have 

pointed out the Vodaphone stire on a map. But no. He put on his sports jacket, 

and walked us over to the store. He conducted all our business in Czeck and 
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made sure that we had what we wanted. He then walked us over to the tram stop 

to make sure that we were on the correct tram, going in the correct direction. 

And when we got back from our travels that day, he popped out of this office to 

make sure that the phone was indeed working. Which it wasn't, so he fixed it on 

the spot. Isn't that above and beyond normal service?“ (TRIPADVISOR, 

2016d). 

 Lokalita – budova se nachází přibližně 120 metrů od nejznámějšího náměstí 

na Praze 1, jímž je Staroměstské náměstí. Lokalita je tedy více než přívětivá, 

neboť většina turistů chce být ubytována přímo v centru dění Starého Města 

(ARCADIA RESIDENCE, 2016).  

 Vybavenost a prostornost pokojů – další doménou je velikost a moderní 

vybavení pokojů. K dispozici jsou pokoje o rozloze od 45–107𝑚2. Každý pokoj 

nabídne dvoulůžkovou postel velikosti „King size“, koupelnu s rohovou vanou, 

prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, myčkou, elektrickou troubou 

a barem, LCD televizí a pohovku. Pokoje jsou vybaveny nejrychlejším 

internetovým připojením s WIFI a satelitní televizí (ARCADIA RESIDENCE, 

2016). 

 Doprovodné služby (transport) – „hotel car service“ je jedna z vedlejších 

služeb, jež je nabízena hostům. Jedná se o přepravu z místa A do místa B, 

za předem stanovenou cenu. V rámci prestiže rezidence je vedena spolupráce se 

společností, která nabízí jedny z nejlepších služeb v Praze. Vozový park značky 

Mercedes, anglicky mluvící profesionální řidiči a cena přívětivější než taxi 

služby (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 Consierge service – dominantou doprovodných služeb je consierge service, jež 

je zaštiťován manažery hotelu, kteří jsou k dispozici během dne 

od 8:00 do 19:00 a mnohdy déle, žádá-li si to situace. V rámci této služby jsou 

hostům plánovány a organizovány výlety po Praze, okolí Prahy či celé České 

republiky. Nabízí se i místní doporučení na restaurace, muzea a sezónní akce 

(ARCADIA RESIDENCE, 2016).  
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2.7.2 Slabé stránky 

 Informační systém – společnost nemá žádný integrovaný informační systém, 

který by ulehčoval práci s vedením rezervací, přehledu o volných kapacitách, 

nabízel nové možnosti přímých rezervací pro hotelové hosty ve formě 

výhodných pobytových balíčků a propojil všechny distribuční kanály do jednoho 

místa (ARCADIA RESIDENCE, 2016).  

 Velké provizní odvody – změna trendu technologií přinesla revoluci 

v rezervování ubytovacích zařízení, kdy nyní je 90 % všech rezervací vytvářeno 

skrze OTA’s a pouze 10 % rezervací je hotelovými hosty vytvářeno tzv. přímo 

(telefonicky, rezervační formulář či přes e-mail). Tento fakt má za následek 

velké provizní odvody ve výši 15 % z celkové ceny pobytu u všech rezervací 

vytvořených přes OTA’s, což v případě Arcadia Residence činí 94 350 Kč 

při průměrném měsíčním výdělku 629 000 Kč. Průměrný výdělek je součtem 

tržeb dvanácti kalendářních měsíců, vydělen počtem měsíců a vynásoben 

0,15 reprezentující provizní odvody (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 Drahý pronájem budovy – budova se nenachází v osobním vlastnictví majitele, 

ale jiné soukromé osoby. V rámci smlouvy je stanovena fixní cena za každý 

pokoj ve výši 30 000 Kč splatná vždy k desátému dni následujícího měsíce. 

Celková výše pronájmu činí 290 000 Kč za měsíc. V ceně jsou zahrnuty veškeré 

služby (voda, elektřina, plyn) a částka 50 000 Kč za pronájem 

nezrekonstruovaných prostor prvního patra, jež slouží jako skladovací prostory 

(ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 Málo pokojů – vezme-li se v úvahu poptávka po službách Arcadia Residence je 

nabídka pouze osmi apartmánů značně nedostačující. Je nutné brát ohledy na to, 

že své služby nabízí v rezidenční budově původně designované pro žití občanů 

Prahy, nikoli jako hotel (ARCADIA RESIDENCE, 2016).  

 Propagace – jedinou a zároveň hlavní propagací hotelu je TripAdvisor 

a recenze napsané hotelovými hosty, jež s tímto zařízením měli ať již pozitivní 

nebo negativní zkušenost. V případě Arcadia Residence je tato zkušenost v 99 % 

případů velmi pozitivní, což je také velkým motivátorem pro nově příchozí 
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hosty. Arcadia Residence zaujímá poměrně pasivní přístup ke své propagaci, 

neboť nevyvíjí žádnou aktivitu vedoucí ke zvyšování povědomí o její existenci 

skrze žádný z komunikačních kanálů (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

2.7.3 Příležitosti 

 Kulturní vyžití – historická Praha, respektive její jádro, jež bylo roku 1992 

zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, patří mezi 

nejkrásnější památkové zóny v celé Evropě. Stovky jedinečných uměleckých 

a historických staveb zachycují celý 1100 let trvající vývoj centra české 

metropole včetně všech vlivů a architektonických slohů. Největším lákadlem pro 

turisty je Staré Město a jeho Staroměstské náměstí spolu s Orlojem a Týnským 

chrámem, Karlův most, Josefov, Malá Strana a Pražský hrad, který je svou 

rozlohou největším hradem na světě. Mimo jiné je Praha významným centrem 

světové klasické hudby a opery. Nabídne také pestrou škálu galerií a různých 

muzeí (PRAHA, 2017). Na své si přijdou i turisté, kteří rádi vycestují za hranice 

hlavního města. Nedaleko od Prahy se nachází několik známých českých hradů 

a zámků, jimiž jsou Karlštejn, Konopiště či Křivoklát. Velmi populární je také 

malé městečko Kutná Hora přezdívaná jako české Athény, jež oplývá krásou 

památek zapsaných na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

 Sociální sítě – význam a používání sociálních sítí mezi podniky je v posledních 

letech výrazně na vzestupu. Velká a stále rostoucí část podnikatelů v oblasti 

ubytování využívá těchto nástrojů ke zlepšení komunikace s hosty. Vzhledem 

k tomu, že Arcadia Residence nevyužívá těchto médií, existuje zde možnost 

jejich využívání. 

 Rekonstrukce, navýšení kapacit – budova disponuje celkem 10 bytovými 

jednotkami, jež pouze 8 z nich je obyvatelných. Nabízí se tedy možnost 

pronájmu zbylých 2 jednotek a jejich rozsáhle rekonstrukce. Dále připadá 

v úvahu rekonstrukce prvního patra, které by šlo přetvořit v další dva pokoje 

nebo ve společenské hotelové prostory s recepcí a malou hotelovou restaurací. 

Jelikož budova není v osobním vlastnictví, byla by nutná participace majitele 

budovy, jak již ve smyslu akceptace rekonstrukce, tak finanční investice 

do zhodnocení nemovitosti (ARCADIA RESIDENCE, 2016).  



63 

 Pronájem druhé poloviny budovy – jak již bylo zmíněno výše, Arcadia 

Residence se nachází v budově se dvěma oddělenými bloky. Druhý blok budovy 

je pronajímán konkurencí, která realizuje podobnou podnikatelskou aktivitu. 

V rámci dobrých vztahů s majitelem objektu se nabízí možnost komunikace 

o pronájmu obou bloků a případě nalezení výhodných podmínek pro obě 

zúčastněné strany, navýšení počtu ubytovacích kapacit o dalších 5 pokojů 

(ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

2.7.4 Hrozby 

 Velká konkurence – jak bylo uvedeno výše, v Praze se díky své atraktivitě 

mezi turisty vyskytuje přibližně okolo 800 zařízení, které poskytují ubytovací 

služby. Jedná se o velmi významnou skutečnost, která může mít zásadní vliv na 

fungování rezidence. 

 Airbnb – pozornost by měla být věnována stále se rozrůstajícímu trendu 

Airbnb, který patří mezi nejhodnotnější start-upy na světě. Může se jednat 

o atraktivnější a levnější variantu pro zákazníky, kteří chtějí navštívit nejen 

pražskou metropoli, ale mají zájem o poznání místní kultury od někoho, komu je 

opravdu vlastní.   

 Vypovězení nájemní smlouvy – nájemní smlouva je podepisována 

a prodlužována na celý kalendářní rok vždy v ročních intervalech v měsíci 

červnu přesně v polovině aktuálně probíhající smlouvy. Tato frekvence 

prodlužování smlouvy je stanovena z důvodu poskytnutí dostatečného množství 

času pro obě zúčastněné strany (ARCADIA RESIDENCE, 2016). 

 Odchod kvalifikovaného personálu – jelikož kvalifikovaný a zkušený personál 

je jedním ze základních stavebních kamenů úspěchu Arcadia Residence, jeho 

ztráta by mohla mít vážné následky na kvalitu poskytování služeb, neboť 

příchod nových neznámých zaměstnanců vždy nese určitá rizika a obavy. 

Vezme-li se v úvahu fakt, že ve společnosti pracují pouze dva provozní 

manažeři, je tato hrozba poměrně vážná. 

 Politická situace, terorismus – jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které 

podnikatelé v oblasti cestovní ruchu mohou jen těžko ovlivnit. Přestože 
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současnou situaci v České republice lze považovat za bezpečnou 

a pravděpodobnost teroristického útoku je nízká, panuje obecně strach a obavy 

z cestování, což může mít negativní vliv na počet zákazníků rezidence. 

 Nerovnoměrná obsazenost – je spojena s výkyvy poptávky po ubytovacích 

službách v rámci sezónních cyklů. Tato skutečnost není v cestovním ruchu nijak 

neobvyklá a hoteliéři se jí musí přizpůsobit formou snižování cen či nabídkou 

výhodných pobytových balíčků. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V níže uvedených kapitolách navrhuji a doporučuji společnosti úpravu marketingového 

mixu. Návrhy jsou detailně rozepsány v jednotlivých podkapitolách. Doporučení 

vychází z výše vypracovaných analýz a všeobecně známých skutečností. 

3.1 PRODUKT  

Dle již z analyzovaných údajů je zřejmé, že při sestavování produktu společnosti 

Arcadia Residence bylo myšleno na vše v detailech. Produkt je obohacen o mnoho 

doprovodných služeb jako hotelový transport, consierge servis, snídaně s donáškou 

do pokojů a mnoho dalšího. Je tedy poměrně těžké měnit něco, co funguje velmi dobře 

po mnoho let.  

Přesto však doporučuji několik drobných změn, které mohou produkt ještě vylepšit: 

 Snídaně – v analýze interní spokojenosti hostů bylo zjištěno, že hosté 

upozorňovali na neustále se opakující snídani každý den a uvítali by její větší 

rozmanitost.  

Snídaně je složena z několika položek, viz obrázek 7. Její každodenní součástí je 

variace slaného bílého a tmavého pečiva, sladké pečivo představuje croissant 

a druhý kousek pečiva například (tvarohová buchta, kobliha, čokoládová rolka, 

pudingová taštička apod.), talíř s plátkem šunky, sýru a salámu, vajíčková 

omeleta, cornflakes, jogurt, dva druhy ovoce, pomerančový džus a kávu. 

Kalkulace na nákup jedné snídaně viz níže. 
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Tabulka 7: Kalkulace stávající snídaně pro jednoho hosta 

Položka Cena 

Slané pečivo 8 Kč 

Sladké pečivo 25 Kč 

Šunka / sýr / salám 15 Kč 

Vajíčková omeleta 6 Kč 

Cornflakes 2 Kč 

Jogurt 9 Kč 

Ovoce 18 Kč 

Pomerančový džus 6 Kč 

Káva 6 Kč 

Cena celkem 95 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

 

Obrázek 11: Snídaně Arcadia Residence 

(Zdroj: FACEBOOK, 2017) 

Návrh nové snídaně je limitován faktem, že snídaně je připravována v intervalu 

od 7:00 – 11:00 hodin dvěma osobami, které po připravení musí snídani roznést 

po pokojích a naservírovat na stůl. Žádá-li o snídani několik pokojů ve stejný 

časový interval, dochází ke zpoždění a možnosti vzniku stížností. Jelikož je 

velmi obtížné sehnat pomocnou sílu pouze na 2–3 hodiny ráno jen na přípravu 

snídaní, musí být snídaně co nejjednodušší, ale zároveň velmi chutná.  
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Při prvním pohledu na obrázek stávající snídaně, je patrné, že se jedná 

o průměrnou kvalitu surovin. Zde bych svá doporučení směřoval k redukci 

velikosti snídaně a zaměření se na kvalitu.  

Velice kvalitní produkty nabízí pekárna Petite France, která nabízí širokou škálu 

vždy čerstvého slaného i sladkého pečiva. Ranní dovážky vždy předem 

objednaného pečiva (každý den jiné) by byly zajištěny pekárnou. Kvalita 

produktů se odráží na ceně, ale chuťový zážitek ohromí. Tímto by byla zajištěna 

slaná a sladká složka pečiva. Vajíčka jsou evropskou klasikou, a tudíž bych je 

ve snídaňovém výběru ponechal. Zaměřil bych se pouze na variaci stylu 

přípravy (omeleta, zeleninová omeleta, míchaná vajíčka, míchaná vajíčka se 

šunkou, vařené vejce, smažené vejce). To vše doplněné o výběr sýrů a uzenin.  

 

Obrázek 12: Navrhovaná forma prezentace snídaně 

(Zdroj: LEPANIER, 2017) 
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Tabulka 8: Kalkulace navrhované snídaně pro jednoho hosta 

Položka Cena 

Slané pečivo 25 Kč 

Sladké pečivo 50 Kč 

Šunka / sýr / salám 25 Kč 

Vajíčková omeleta 10 Kč 

BIO jogurt 14 Kč 

Pomerančový džus 10 Kč 

Káva 10 Kč 

Cena celkem 144 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle PETITE FRANCE, 2015 a ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

Do nabídky na vyžádání bych zahrnul variantu bezlepkové a bezlaktózové 

snídaně. Kalkulaci těchto snídaní je těžké vyčíslit, neboť vždy záleží 

na individuální domluvě s hostem. Doporučením k nákupu těchto produktů je 

obchod CountryLife, který se nachází asi 60 metrů od Arcadia Residence. 

V případě, že by společnost realizovala jeden z návrhů popsaných níže 

v podkapitole Produkt (Materiální prostředí), snídaně by byla přesunuta 

do restauračních prostor, kde by přicházely dvě možnosti řešení. Snídaňový 

bufet či servírovaná snídaně, se zachováním prvků výše navrhované snídaně, 

obohacené o možnosti teplé snídaně ve formě pannini, toastů či speciálních 

denních nabídek. 

 Promo karta Arcadia Residence – toto doporučení bych aplikoval na již 

zavedené doporučování restaurací a dalších zařízení. Manažeři v rámci 

concierge service doporučují různá místa a restaurace, přičemž v některých mají 

nasmlouvané benefity pro své hosty. Tyto benefity lze využít pouze při rezervaci 

dopředu.  

Doporučoval bych zavést speciální identifikační promo kartu, která by byla 

poskytnuta všem hostům, během jejich pobytu. Na tuto kartu by pak mohli 

uplatnit různé benefity v restauracích (jako přivítací nápoj, slevu na útratu apod.) 

při jejím předložení. Hosté by tedy o výše zmíněné benefity nepřišli ani 

v případě, že do restaurace jdou bez předchozí rezervace. V rámci zavedení této 
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karty bych doporučoval rozšíření portfolia těchto podniků, neboť nyní rezidence 

spolupracuje pouze se dvěma restauracemi.  

 

Obrázek 13: Promo karta Arcadia Residence 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady spojené se zavedením této akce jsou zanedbatelné, neboť společnost vlastní 

tiskárnu a laminovací stroj, proto je můžeme považovat za běžné provozní náklady 

a nejsou dále zahrnuty do ekonomického zhodnocení. 

Přínosy 

 Zvýšení spokojenosti zákazníků. 

3.2 PRODUKT (MATERIÁLNÍ PROSTŘEDÍ)  

Materiálových prostředím se chápe zázemí společnosti Arcadia Residence, prostředí 

kanceláře, vzhled budovy a zejména vybavenost jednotlivých apartmánu. Vybavenost 

pokojů je na velmi dobré úrovni. Před několika měsíci dva pokoje prošli kompletní 

renovací a ve zbylých byla provedena výměna postele a matrace. Začátkem sezóny 

2016 společnost zakoupila kompletně nové ložní prádlo, deky, polštáře a ručníky, které 

byly vyrobeny na míru přání zákazníka.  

V závislosti na provedených analýzách se nabízí možnosti rozšíření materiálového 

zázemí o několika variantách popsaných níže: 
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 Rekonstrukce 2 pokojů – jako první doporučení se nabízí možnost 

rekonstrukce dvou bytových jednotek v budově, které jsou momentálně prázdné. 

Dle dostupných informací bylo zjištěno, že byty by musely projít kompletní 

rekonstrukcí včetně bourání několika příčných zdí kvůli výhodnějšímu rozložení 

místností, výměny radiátorů, podlah, kotle a koupelnového jádra. Takto rozsáhlá 

rekonstrukce je investicí převyšující částku 1 000 000 Kč za jeden pokoj.  

Jelikož budova není vlastněna majitelem společnosti je potřeba vyjednat 

podmínky s vlastníkem budovy, participaci na investici, získat povolení 

k rekonstrukci a povolení od památkářského úřadu, neboť budova se nachází 

v památkové zóně. Vzhledem k faktu, že rekonstrukcí dojde ke zhodnocení 

nemovitosti, by měla býti vyjednána dohoda, kdy nemovitá část rekonstrukce 

bude uhrazena majitelem budovy včetně koupelnových, záchodových 

a kuchyňských prostor. Zbylé prostory by byly vybaveny movitým majetkem 

na náklady majitele společnosti Arcadia Residence, který by mu v případě 

budoucího ukončení smlouvy zůstal.  

V případě odmítnutí financování rekonstrukce majitelem budovy z důvodu 

nemožnosti uvolnění finančního obnosu, který by pokryl náklady na 

rekonstrukci, se nabízí smluvní dohoda, kdy rekonstrukce bude financována 

majitelem společnosti Arcadia Residence a celková částka splácena majitelem 

budovy formou odpuštění měsíčního nájemného do doby splacení plné výše 

nákladů za rekonstrukci. 

 Rekonstrukce 1. patra skladovacích prostor – obdobný postup se nabízí i zde, 

avšak je nutné si položit otázku, kterým směrem se vydat. V úvahu připadají dvě 

možnosti: 

o Možnost A – zaměřit se na kapacitu pokojů a první patro zrekonstruovat 

do podoby dvou nových pokojů. Výši investice je těžké odhadovat, 

neboť tato práce se nezabývá detailním návrhem rekonstrukce a nebyly 

provedeny odpovídající kalkulace či získán znalecký posudek. Ovšem 

z dat získaných během konzultace s majitelem společnosti by částka 

atakovala hranici 2 500 000 Kč (ARCADIA RESIDENCE, 2016).  
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o Možnost B – druhá možnost spočívá v přeměně prvního patra v lobby 

s malou hotelovou restaurací. V případě plánu do budoucna začít 

poskytovat služby na úrovni hotelového zařízení by toto zázemí bylo 

nutností. Arcadia Residence by se poté mohla prezentovat jako hotel 

a přesunout svůj profil na TripAdvisoru do kategorie „Hotel“, o kterou je 

mezi turisty větší zájem. Kalkulaci je opět obtížné vyčíslit, neboť nebyla 

provedena odpovídající analýza, hrubý odhad je vyčíslen 

na 1 700 000 Kč. Prostory jsou koncepčně vhodné a nebylo by potřeba 

mnoho úprav. 

 Pronájem druhého bloku budovy – jak již bylo zmíněno výše, budova se 

skládá ze dvou bloků, jež druhý je pronajímán jiným podnikatelským subjektem. 

V rámci dobrých vztahů s majitelem budovy se nabízí možnost vykomunikovat 

výhodné podmínky pro obě zúčastněné strany a rozšířit tak pokojové kapacity 

o dalších 5 apartmánů. Toto řešení by přicházelo nejvíce vhod v kombinaci 

s realizací výše zmíněné rekonstrukce 1. patra skladovacích prostor možnosti B. 

Velká očekávaná poptávka by vyžadovala navýšení kapacit pokojů 

na co nejvyšší počet. Akceptování tohoto návrhu by zvedlo měsíční náklady 

na pronájem, částka není známá, ale lze počítat s 30 000 – 40 000 Kč za pokoj. 

Náklady na renovaci pokoje by byly odhadovány ve výši 300 000 Kč za pokoj. 

 Závěry interní spokojenosti hostů – většina výše zmíněných doporučení, které 

zanechali hoteloví hosté, se týkají materiálního zázemí. Zde jsou jednotlivá 

doporučení rozepsána a navržena řešení: 

o Pračka – dle informací poskytnutých majitelem společnosti byly 

všechny pračky z pokojů odinstalovány z důvodu častých poruch 

a špatné obsluhy hosty. Zkušenost s pračkami na pokojích je tedy velice 

nepříznivá a majitel ji nehodlá opakovat. 

Řešením je nabízení externích služeb prádelny nedaleko budovy Arcadia 

Residence. Prádelna se nachází asi 700 metrů od objektu, 5 minut chůze. 

Cena vyprání jedné pračky je 250 Kč, doba trvání 4 hodiny. Vyřízení 

a donášku prádla by zaštiťovala rezidence a cenu hradil hotelový host. 
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o Kávovar – kávovar na pokojích nebyl nikdy instalován. Po zkušenost 

s pračkami se majitel domnívá, že by to byly špatně investované peníze. 

V rámci zachování prestiže a nabídky kvalitní kávy na pokojích se nabízí 

řešení zakoupením uzavíratelných dávkovačů kávy, které neustále 

doplňuje hotelový personál. Nedochází tak ke kontaktu hosta s kávou, 

neboť dávkování je zajištěno mechanicky. Nákup těchto dávkovačů 

do 8 pokojů by společnost vyšel na 6 240 Kč (KUCHYNĚ VYBAVENÍ, 

2017).  

V případě realizování malé hotelové restaurace na 1. patře budovy, by 

byla káva podávána zcela zdarma kdykoliv během její návštěvy 

s možností donášky na pokoj. 

o Držák na kufry – někteří hosté postrádali držáky / stojany na kufry. 

Toto řešení přijde vhod zejména postarším turistům s pohybovými 

problémy a těm, kteří nechtějí vybalovat kufry na posteli či na zemi. 

Jednoduchým řešením je zakoupení dřevěných skládacích stojanů 

na kufry, které jsou jednoduše manipulovatelné a úschovné. Tento nákup 

8 stojanů na kufr by společnost vyšel na 9 584 Kč (VYBAVENÍ 

HOTELU, 2017). 

Přínosy 

Stručný přehled přínosů výše navrhovaných změn: 

 navýšení počtu ubytovací kapacity o 2-9 pokojů v závislosti na zvolení různých 

kombinací výše popsaných doporučení, 

 výhledové zvýšení zisku, 

 přesun do prestižnější kategorie „Hotel“ při aplikaci „možnosti B“, 

 zvýšení spokojenosti hostů. 
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3.3 CENA  

Cena je stanovena majitelem společnosti a reflektuje mnoho aspektů, jimiž jsou sezónní 

výkyvy poptávky, typ pokoje, počet osob, lokalita umístění rezidence, image a prestiž. 

Tyto aspekty jsou popsány v analytické části práce.  

Mnoho možností pro úpravu ceny se nenabízí, vezme-li se v úvahu fakt, že musí být 

zachována cenová parita na všech distribučních kanálech, což znemožňuje nabízet 

výhodnější cenu na webových stránkách rezidence, a podpořit tak přímý prodej. 

Nabízí se zavedení výhodných balíčků pro hosty, kteří bookuji skrze webové stránky 

hotelu a využívají možnosti přímé rezervace s rezidencí. Jejich podoba musí 

zohledňovat fakt, že benefit nabídnutý při rezervaci nesmí být přímo spjatý s cenovým 

zvýhodněním pobytu.  

Doporučení cenového (necenového) balíčku: 

 Transfer z letiště / Hlavního nádraží či jiné lokace v Praze ZDARMA, při 

přímé rezervaci pobytu na 3 a více nocí. 

Při aplikaci tohoto balíčku je nutné kalkulovat s cenou transferu z letiště 650 Kč, 

cena z Hlavního nádraží či jiné lokace v Praze je 400 Kč. Počítám-li 

s průměrnou cenou za pobyt 140 €/noc a délce pobytu 3 noci je celková cena 

420 € (v přepočtu na koruny 11 340 Kč při kurzu 27 Kč/€). Provizní odvod při 

zatížení 15 % by byl 1 701 Kč, náklad na cenu transferu je v rozmezí  

400–650 Kč, kde se počítá s cenou blíže k 650 Kč, neboť 80 % transferů je 

právě z letiště. Úspora plynoucí z toho balíčku je 1 101 Kč, počítám-li, že 

vážený průměr ceny transferu je ve výši 600 Kč. Poskytnutý bonus transferu 

zdarma dosahuje výše 5,3 % oproti původních 15 % při rezervaci skrze 

rezervační portály cestovních agentur. 

 Změna koncepce nabídky snídaně v ceně, zpoplatnění snídaně na portálech 

cestovních agentur a nabídnutí snídaně ZDARMA při přímé rezervaci. 

Při zavedení tohoto balíčku nedochází k porušení cenové parity, neboť cena 

pokoje zůstává stejná, mění se pouze cena přidané hodnoty, která vystupuje 

ve formě snídaně. Snídaně by tedy byla zpoplatněna jen pro hosty, kteří 
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rezervují pokoj přes portály cestovních agentur výši 7,5 €/osoba. Cena je 

nastavená poměrně vysoko, aby podpořila tížený efekt tohoto balíčku. Odměnou 

pro hosty, kteří rezervují pokoj skrze rezidenci, bude snídaně zdarma zahrnutá 

v ceně pokoje.  

Vezme-li se v úvahu fakt, že rezidenci často navštěvují rodiny s dvěma dětma, je 

nabídka tohoto balíčku značně motivující. Při třídenním pobytu by tato rodina 

musela zaplatit o 90 € více při nepřímé rezervaci než při rezervaci přímé.  

Navýšením ceny u nepřímých rezervací zároveň dojde k částečnému pokrytí 

provizních nákladu. Tento efekt je však vedlejší, důraz kampaně je kladen 

na zvýšení počtu přímých rezervací. 

 

Pro správnou komunikaci těchto balíčků je nutná jejich viditelnost na hlavních 

distribučních kanálech, kterými jsou webové stránky hotelu a TripAdvisor. Na 

webových stránkách hotelu doporučuji implementovat banner, který na obě akce 

upozorní hned při prvním náhledu. V případě TripAdvisoru se dá vytvořit „speciální 

nabídka“ v popisu pod názvem hotelu, po najetí kurzoru se objeví vyskakovací okno 

s detailnějším popisem. 

 

Obrázek 14: Speciální nabídka cenových balíčků na TripAdvisor 

(Zdroj: TRIPADVISOR, 2016c) 
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Příkladem je optimistická kalkulace navýšení přímých rezervací o 40 % při aplikaci 

tohoto balíčku. Kalkulace nezahrnuje úvahu prvního balíčku ani vzájemné kombinace, 

nýbrž jen pohled na situaci při aplikaci snídaňového balíčku. 

Tabulka 9: Kalkulace aplikace snídaňového balíčku 

Varianta Název položky Cena/ rok 

Aktuální situace 

Průměrné výnosy celkem 8 130 000 Kč 

Podíl OTA's rezervací 90 % 7 317 000 Kč 

OTA's provize celkem 1 097 550 Kč 

Po zavedení akce při úspěšnosti 

40% navýšení přímých rezervací 

Podíl OTA's rezervací 50 % 4 065 000 Kč 

OTA's provize celkem 609 750 Kč 

Náklady akce 0 Kč 

Náklady celkem  609 750 Kč 

Úspora  478 800 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

Přínosy 

Výše zmíněná doporučení mohou společnosti přinést: 

 zvýšení počtu přímých rezervací, 

 snížení provizního zatížení, jež je přímo úměrné zvýšení zisku. 

3.4 DISTRIBUCE  

V návaznosti na výše provedenou analýzu a popsanou slabou stránku hotelu ve SWOT 

analýze, přichází v úvahu implementace informačního systému, který by odboural 

časovou bariéru při správě rezervací, propojil všechny distribuční kanály do jednoho 

místa a přinesl možnosti automaticky zpracovávaných statistik. 

Vhodně vedená marketingová komunikace směrem k hotelovým hostům skrze webové 

stránky s implementovaným informačním systémem může vést k posílení přímých 

rezervací, odbourání provizního zatížení a posílení povědomí o značce.  

Jelikož společnost nemodernizovala webové stránky od roku 2005 a nemá 

implementovaný informační systém, doporučuji modernizaci a nákup informačního 

systému.  
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Jednotlivými návrhy, které jsou zpracovány v této kapitole, jsou: 

 návrh webových stránek, 

 návrh zavedení informačního systému. 

3.4.1 Webové stránky 

Po zhlédnutí webových stránek společnosti Arcadia Residence musím konstatovat, 

že jsou velice jednoduché, zastaralé a obsahují nerelevantní informace a obrázky 

o popisované rezidenci.  

 

Obrázek 15: Aktuální webové stránky Arcadia Residence 

(Zdroj: ARCADIARESIDENCE, 2016) 

Jednoznačným doporučením je jejich modernizace a zaměření se na komunikaci se 

svými hosty právě skrze ně. Spolu s implementovaným rezervačním systém, který je 

popsán níže, může rezidence nabídnout svým hostům prostředí, kde naleznou všechny 

důležité informace a výhodné nabídky. Informační systém pak automaticky zajistí 

možnost vytvoření a zaregistrování přímé rezervace v daný okamžik jejího vytvoření a 

odbourá negativní efekt čekání na odpověď hotelového personálu, kde v tomto případě 
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může host preferovat okamžitou rezervaci skrze portály cestovních agentur, vezme-li 

se v úvahu prestiž rezidence a její 90% obsazenost. Host poté preferuje jistotu, před 

čekáním.  

Návrh nového webu je zpracovaný níže. Vychází z jednoduchého elegantního designu, 

kde doménou jsou obrázky a bannery s probíhajícími akcemi hotelu (výhodné balíčky, 

promo akce apod.).  

 

Obrázek 16: Navrhované webové stránky Arcadia Residence 

(Zdroj: Upraveno dle THEMEFOREST, 2017) 

Dle interních informací by modernizaci webových stránek provedl jeden z provozních 

manažerů, jež se také mimo jiné pohybuje v oblasti IT4. Design webu neboli „template“ 

či šablona je v nabídce společnosti Xavier k odkoupení za cenu 42 $ (v korunách 

1 008 Kč při kurzu 24 Kč/$) (THEMEFOREST, 2017). Lze také počítat s jednorázovou 

odměnou pro provozního manažera za provedený úkon, který není v popisu jeho práce 

ve výši 5 000 Kč. Celkové náklady na modernizaci jsou ve výši 6 008 Kč 

3.4.2 Informační systém 

 Nejprve jsou v této podkapitole definovány parametry informačního systému a klíčové 

funkce, které byly sestaveny na základě interview s majitelem společnosti. Interview je 

                                                           
4 IT – zkratka pro pojem informační technologie 
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přiloženo v příloze 1 této práce. Dále je pak proveden výzkum vhodných informačních 

systémů. 

Implementovaný informační systém by měl splňovat následující požadavky: 

1) „Jednoduchost a přehlednost“ – ne každý člověk je IT expert, a tudíž i vybíraný 

informační systém musí splňovat požadavek jednoduchosti a přehlednosti. 

Navigace a následně prováděné úkony musí být jasné a zřetelné. I nezkušený 

člověk by jej měl býti schopný po malém představení používat.  

2) „Propojení distribučních kanálů“ – zde je řeč o bookovacích portálech tzv. 

OTA‘s, přes které je vytvořena majoritní část všech rezervací. Bez informačního 

systému je nutné každý kanál nastavovat individuálně na svém profilu 

na webových stránkách. Informační systém podporující tuto povinnost zcela 

odbourává a nabízí správu z jednoho místa, automaticky pak upraví dostupnost 

na všech ostatních kanálech.  

3) „Design (vzhled)“ – v rámci zachování určité prestiže je důležité myslet 

i na vzhled, neboť hotelový host bude v tomto prostředí vytvářet rezervace 

a nevzhledný rezervační systém by jej mohl odradit. 

4) „Statistiky“ – dobrý informační systém je schopen ze zadaných dat 

a vytvořených rezervací vytvářet statistiky obsazenosti jednotlivých pokojů, 

průměrných cen, průměrných nákladů, tržeb jednotlivých měsíců a v neposlední 

řadě vytvářet historii. 

5) „Email a newsletter“ -  nedílnou součástí je samozřejmě i email a následné 

automatické rozesílání newsletters či jiných děkovných emailů. 

6) „Online platební brána“ – neustále zvyšujícím se trendem je platba online kartou 

skrze zabezpečené platební brány. Díky této službě může hotel zavést i speciální 

nabídky ve formě „nonrefundable rate“ neboli tzv. nevratná sazba, která je 

charakteristická pro nižší cenu za pokoj, ale nemožnosti bezplatné zrušení 

rezervace či jiných výhodných balíčků pouze při platbě předem.  



79 

7) „Cena/kvalita“ – je důležité myslet na to, že hledaný informační systém má 

sloužit pro malou rezidenci o kapacitě 8 pokojů, a tudíž není potřeba uvažovat 

nad nejdražšími variantami, které zahrnují různé vymoženosti pro velké hotely. 

Kvalita a cena tedy hraje také významnou roli při výběru. 

Výzkum 

Výběr informačního systému probíhal na základě stanovených požadavků majitelem 

společnosti s ohledem na dvě klíčové podmínky. První podmínkou je podpora 

publikačního systému WordPress, neboť právě skrze tento systém fungují webové 

stránky společnosti a jeho podpora je nutností pro vzájemnou komunikaci a propojení. 

Druhá podmínka apeluje na jednoduchost instalace, neboť po vzájemné komunikaci 

s majitelem hotelu, by informační systém implementoval jeden z provozních manažeru, 

jenž má určité zkušenosti v oblasti IT.  

Na trhu existuje velké množství informačních systému, a jelikož se tato práce nezabývá 

detailním návrhem infomačního systému společnosti, byla pro výběr použita internetová 

databáze a rádce „Capterra“, jež pojednává a analyzuje různé druhy softwaru. Na trhu 

působí již 14 let a během své existence spolupracovala při výběru vhodného softwaru 

se společnostmi světového formátu (CAPTERRA, 2016). Na jejich stránkách 

„www.capterra.com“ byl nalezen informační systém eZee Absolute, který byl mezi 

prvními s 37 uživatelskými hodnoceními s výsledkem 4,5 bodů z 5 maximálně 

dosažitelných. Všechny komentáře byly velice pozitivní s kladným doporučením 

(CAPTERRA, 2016a). Capterra.com také nabízí v rámci dané kategorie srovnání „THE 

TOP 20 MOST POPULAR“, kde se informační systém společnosti eZee Technologies 

umístil na 2. místě. I v dalších statistikách „THE TOP 5 BY TOTAL CUSTUMERS“ 

se umístil na 5. místě se 4,7 tis. zákazníků a „THE TOP BY TOTAL USERS“ se umístil 

na 3. místě se 70,5 tis. uživateli (CAPTERRA, 2016b).  

Na základě výše zmíněných skutečností a po prostudování jednotlivých funkčností 

informačního systému eZee Absolute, zda jsou v souladu s požadavky na informační 

systém, by právě řešení od společnosti eZee bylo doporučeno.  

Jeho hlavní devizou je uživatelsky přátelské a velice jednoduché nastavení, a to jak 

ze strany provozovatele, tak i hosta. Design je na přijatelné úrovni, i když rezervační 
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formulář je až příliš vzhledově jednoduchý. Jednotlivé obrázky z prostředí programu 

jsou k nalezení v příloze 2 a 3. Samozřejmostí je propojení neomezeného množství 

distribučních kanálů. Dále zahrnuje několik doplňků jako tvorba statistik, speciálních 

nabídek, balíčků a promo kódů. Nabídne i zabezpečenou platební bránu a podporu 

„smart phone“ neboli chytrých telefonů, což je nynějším trendem a rezervace 

prostřednictvím těchto zařízení neustále rostou, neboť mnoho turistu hledá ubytování 

na poslední chvíli před samotným příjezdem do cílové destinace například ve vlaku 

(EZEE RESERVATION, 2016). 

Cena je odrazem úrovně poskytovaných služeb a uživatelské jednoduchosti. Nabízeno 

je hned několik balíčků, kde v úvahu připadá balíček Premium, jež zahrnuje Booking 

Engine a Channel Manager za měsíční paušální poplatek 68 $. Za dalších 150 $ 

jednorázového poplatku je možnost přikoupit Property managemnt system a Payment 

Gateway (ZEE RESERVATION, 2016c). 

 

 

Obrázek 17: Měsíční kalkulace informačního systému eZee Reservation 

(Zdroj: EZEE RESERVATION, 2016c) 

Verze eZee Ultimate je zcela zdarma a funguje na bázi „We make money only when you 

make money“ volně přeloženo „Platíte pouze tehdy, když vyděláváte peníze“. V praxi 

to neznamená nic jiného než procentuální provize z každé vytvořené rezervace. 
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Rezervace vytvořena na Channel Manageru je zatížena 2 % a rezervace vytvořena 

na Booking Engine 4 %. Vezmeme-li průměr 3 % na rezervaci, hotel by musel mít 

menší výdělek než 55 000 Kč, aby toto řešení bylo výhodné. Hotelu je tedy doporučen 

balíček Premium s měsíčním paušálním poplatkem 68 $ a jednorázové platby 

za Property Managemnt System a Payment Gateway ve výši 300 $ (EZEE 

RESERVATION, 2016c). 

Přínosy 

Přínosy pro společnost jsou shrnuty v následujících odrážkách: 

 propojení všech distribučních kanálu informačním systémem a ulehčení správy 

rezervací, 

 snížení rizik selhání lidského faktoru a předejití overbookingu, 

 navýšení přímých rezervací s možností okamžité rezervace na webu Arcadia 

rezidence, prostřednictvím zavedeného informačního systému, 

 lepší komunikace s hosty prostřednictvím nového webu, komunikování cenově 

výhodných balíčků. 

3.5 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE  

Velkou propagací hotelu je bezpochyby webový cestovatelský portal TripAdvisor. 

Arcadia Residence zaujímá první místo v kategorii Bed & Breakfast s celkovým počtem 

1 624 uživatelských recenzí, jenž v 99 % případů bylo uděleno nejvyšší hodnocení. 

Tyto recenze jsou velkým lákadlem pro turisty a dle interních informací 90 % hostů 

rezervovalo pokoj jen na základě zmíněných recenzí. Obdobně jsou na tom portály 

cestovní agentur, které také nabízí možnost hodnocení ubytovacího zařízení. Zde 

Arcadia Residence rovněž dosahuje maximálního hodnocení. Tento typ propagace 

je pro společnost velice výhodný, je ve své podstatě zdarma a není potřeba vynaložení 

velkého úsilí. Avšak je nutné brát v potaz, že tato pozitivní reklama, která na okolí 

působí samovolně je podnícena tvrdou prací a velkým úsilím personálů, bez něj by 

recenze na internetu zcela jistě vypadaly jinak. 
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Arcadia Residence se za dobu své existence dostala do podvědomí mnoha turistu, jež si 

ji zamilovali, neustále se vrací a šíří sílu mluveného slova mezi své kamarády, známe 

a rodinu. To vše je podpořeno TripAdvisorem a další propagace zde není nezbytně 

nutná. Doporučení v rámci marketingové komunikace jsou zaměřené zejména 

na posílení přímých rezervací (snížení provizních odvodů) a komunikaci vedené 

prostřednictvím sociálních sítí. Tato doporučení jsou brána jako podpůrná již 

zmíněných návrhů v kapitole cena. 

Návrhy marketingové komunikace hotelu, které jsou popsány níže, jsou: 

 propagace přímých rezervací, 

 sociální sítě. 

 

3.5.1 Propagace přímých rezervací 

Velkou neřestí cestovatelů v dnešní době je rezervování pobytu přes rezervační portály 

cestovních agentur. Host preferuje možnost výběru na jednom místě, přičemž svůj 

výběr může filtrovat dle zvolených kritérií. Nepříznivým faktem je skutečnost, že 

hoteliér musí z každé takovéto rezervace odvést provizi cestovní agentuře ve výši 

minimálně 15 % a to značně ovlivňuje zisk, neboť všechny rezervace jsou tvořeny 

z 90 % přes rezervační portály cestovních agentur. V rámci doporučení jsou navrhnuty 

dvě varianty přístupu k přímým rezervacím, které by mohly zvýšit motivaci cestovatelů 

rezervovat pobyt skrze rezidenci (v rámci návrhu marketingového mixu ceny, lze její 

návrhy a doporučení považovat také za návrhy přímo podporující přímé rezervace): 

1. První varianta vystupuje ve formě soutěže, kde výherce získá týdenní pobyt 

v nejlepším apartmá Arcadia Residence zcela zdarma v termínu, který si sám 

zvolí. Každá soutěž má svá pravidla, v tomto případě tomu nebude jinak. Dvě 

důležitá pravidla pro účast v soutěži jsou: 

o rezervace provedená skrze webový formulář Arcadia Residence, 

telefonicky nebo emailem. 
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o sdílení zkušenosti s Arcadia Residenci na internetovém portálu 

TripAdvisor formou napsání recenze. 

Soutěž by byla vyhodnocována vždy na konci roku. Prostřednictvím databáze 

všech hostů, kteří splnili podmínky soutěže, by vítěz vzešel náhodným výběrem 

počítače. Výherce by společnost prezentovala na webových stránkách 

a sociálních sítí. 

Slogan: „Be smart, book directly with us and stay for free“. 

 

Obrázek 18: Návrh banneru na webových stránkách Arcadia Residence 

(Zdroj: Vlastní zpracováni) 

V případě úspěšnosti této kampaně dojde ke dvěma pozitivním efektům. Za prvé 

společnost získá více přímých rezervací a sníží tak provizní odvody, což povede 

k navýšení zisku. Za druhé navýší recenze na portálu TripAdvisor, který 

na konci roku vždy vyhodnocuje nejlepší podniky v různých kategoriích 

v závislosti na počtu recenzí a stupně hodnocení. Figurovat v těchto statistikách 

přináší velkou prestiž, což by následné mohlo vést ke zvyšování cen pobytu.  

Nákladem této akce je týdenní pobyt v nejlepším pokoji v termínu zvoleném 

hostem. V závislosti na sezóně se cena pokoje mění, a tudíž náklad nelze přesně 

vyčíslit. Kalkuluji-li průměrnou cenu za všechny sezóny 168 €/noc, celkový 

náklad na tuto akci je 1 176 € (v korunách 31 752 Kč při kurzu 27 Kč/€). Tento 
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náklad se dá považovat za náklad obětované příležitosti, neboť hotel nemusí 

vynaložit fyzicky 31 752 Kč, nýbrž tuto částku obětovává. Vezme-li se v úvahu, 

že tato akce je koncipována tak, aby zvýšila počet přímých rezervací, ale také 

procento přidaných recenzi na webu TripAdvisor, je tento náklad zcela 

zanedbatelný. Důkazem je následující kalkulace, viz tabulka 10. 

Tabulka 10: Roční úspory na provizích 

Varianta Název položky Cena/ rok 

Aktuální situace 

Průměrné výnosy celkem 8 130 000 Kč 

Podíl OTA's rezervací 90 % 7 317 000 Kč 

OTA's provize celkem 1 097 550 Kč 

Po zavedení akce při 

úspěšnosti 10% navýšení 

přímých rezervací 

Podíl OTA's rezervací 80 % 6 504 000 Kč 

OTA's provize celkem 975 600 Kč 

Náklady akce 31 752 Kč 

Náklady celkem  1 007 352 Kč 

Úspora  90 198 Kč 

Po zavedení akce při 

úspěšnosti 20% navýšení 

přímých rezervací 

Podíl OTA's rezervací 70 % 5 691 000 Kč 

OTA's provize celkem 853 650 Kč 

Náklady akce 31 752 Kč 

Náklady celkem  885 402 Kč 

Úspora  212 148 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

2. Druhá varianta podpory přímých rezervací by byla závislá na vyjednání 

příznivých cenových podmínek se spřátelenou lodní společností, která nabízí 

lodní zážitkové plavby po Vltavě. Celá kampaň by byla založena na získání 

hodinové výletní plavby zdarma v případě přímé rezervace s rezidencí 

a poskytnutí 30 % slevy na další plavby.  

Cena hodinové plavby je 240 Kč, dle komunikace s lodní společností v rámci 

dobrých vztahů a spolupráce se společností Arcadia Residence by byla 

nabídnuta cena 100 Kč za osobu. V případě úspěšnosti této kampaně, a to 
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navýšení přímých rezervací by došlo k zanedbatelnému navýšení nákladů za 

platby lodních výletů, s odpovídající hodnotou 1,7 % z průměrné rezervace5. 

Slogan: „Do you like cruises? Book directly with us and get one for free“. 

 

Obě uvedené kampaně by byli komunikovány skrze poutací bannery na webových 

stránkách a Facebooku. Po rozkliknutí banneru by došlo k přesměrování na samostatnou 

stánku, kde by byl detailní popis podmínek a pravidel jednotlivých kampaní. 

3.5.2 Sociální sítě  

Sociální sítě jsou velkým fenoménem dnešní doby a mnoho společností komunikuje své 

produkty svým zákazníkům právě skrze ně. Umožňují levnou formu propagace 

prostřednictvím placených reklamních bannerů cílených na konkrétní skupinu lidí či 

jinou formu reklamy inicializovanou společností ve formě „lajkovacích a sdílecích“ 

soutěží.  

Rozhodne-li se společnost pro využívání sociálních sítí, je nutná aktivita, pravidelné 

přidávání příspěvků a komentářů. Důležité je získat komunitu lidí, kteří danou sociální 

síť sledují, sdílí své zážitky s produktem a aktivně se zapojují do diskuzí. 

V závislosti na těchto faktech jsou společnosti navrženy tyto sociální sítě:  

 Facebook – společnost se této sociální síti zcela vyhýbá. Při analýze došlo 

k zjištění, že Facebookový profil byl založen neznámou osobou, není kompletně 

vyplněn a nemá vlastníka. Přesto 32 lidí označilo stránku jako „To se mi líbí“, 

několik lidí sdílelo polohu a jiní napsali na zeď komentáře a objekt hodnotili. 

                                                           
5 Průměrnou rezervací se rozumí taková rezervace, která odpovídá průměru všech různých délek 

rezervací vytvořených za rok 2016. Odpovídající hodnota je 2,7. 
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Obrázek 19: Facebooková stránka Arcadia Residence 

(Zdroj: FACEBOOK, 2017) 

Vezme-li se v úvahu fakt, že stránka není nikým spravována, není uvedena jako 

oficiální na webových stránkách hotelu a neobsahuje žádné informace o objektu, 

lze říci, že zájem je poměrně velký a nabízí velké možnosti pro rozšíření 

klientské základny. 

V rámci Facebookové stránky hotelu doporučuji komunikovat a sdílet různé 

probíhající akce v Praze a mnoho dalších skutečností souvisejících s rezidencí 

či lokalitou. Dále všechna výše zmíněná doporučení podpory přímých rezervací 

obohacena o další „lajkovací a sdílecí“ soutěže, kde výhrou může kupříkladu být 

promo kód se slevu na pobyt ve výší 5–15 %.  
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Obrázek 20: Facebookový banner 

(Zdroj: Upraveno dle FACEBOOK, 2017) 

 TripAdvisor – aktivita na TripAvisoru není vyžadována, přesto je 

doporučováno reagovat na každou recenzi děkovacím komentářem nebo alespoň 

na ty recenze, kde host hodnotil menším než maximálním hodnocením a zmínil 

určité nedostatky. V takových situacích je žádoucí vysvětlení, které přinese 

pohled na celou věc z druhé strany, a budoucí hosté si budou moci přečíst 

názory obou stran. 

Přínosy 

Aplikací výše zmíněných doporučení této podkapitoly může společnosti přinést: 

 navýšení počtu přímých rezervací, 

 snížení provizního zatížení, jež je přímo úměrné zvýšení zisku, 
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 rozšíření klientské základny prostřednictvím komunikace na sociálních sítí, 

 navýšení počtu uživatelských recenzí na TripAdvisoru a možnost ucházet 

se o pozici v ročním vyhodnocení TOP 20 nejlepších Bed & Breakfast na světě. 

3.6 LIDÉ  

Je všeobecně známé, že lidský faktor v cestovním ruchu hraje klíčovou roli a v případě 

Arcadia Residence nevyjímaje. Majitel společnosti vytyčil vysoké požadavky na kvalitu 

personálu, které dva provozní manažeři splňují. V rámci neustálého zdokonalování 

personálu by byla navržena následná doporučení: 

 Komunikační dovednosti – vzdělávání personálu je vždy dobrou investicí 

pro společnost, která může přinést užitek v mnoha podobách. Jelikož hlavní 

pracovní náplní manažerů je komunikace s hosty, vhodné prezentovaní image 

značky a řešení krizových situací, je doporučeno zavést kurzy vedoucí 

k rozšíření komunikačních dovedností a technik. Manažeři by se mohli účastnit 

několika workshopů během roku v anglickém i českém jazyce zaměřených 

na obchodní, vyjednávací a krizové situace.  

1) Prvním doporučeným kurzem je workshop v anglickém jazyce 

od Britishcouncil nazvaný „Meeting skills“. Jedná se o celodenní workshop 

zaměřený na komunikaci s klienty, vedení konverzace, předávání informací 

a řešení konfliktů. 

Tabulka 11: Cena kurzu Meeting skills 

Název kurzu Úroveň jazyka 
Časová 

náročnost 

Cena za 

osobu 

Meeting skills B2 1 den 2 400 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle BRITISH COUNCIL, 2017) 

2) Druhým doporučeným kurzem je efektivní komunikace od společnosti VOX. 

Jedná se o dvoudenní kurz zaměřený na verbální a neverbální komunikaci, 

asertivní jednání, zvládání konfliktních situací a antimanipulativní strategii.  
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Tabulka 12: Cena kurzu Efektivní komunikace 

Název kurzu 
Úroveň 

jazyka 

Časová 

náročnost 
Cena 

Cena pro 2 

osoby 

Efektivní 

komunikace 

Rodilý 

mluvčí/čeština 
2 dny 8 216 Kč 15 610 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle KURZY EDUMENU, 2017) 

 Jazykové dovednosti – povinnou jazykovou výbavou provozních manažeru je 

plynulá znalost anglického jazyka. Residenci však navštěvují turisté různých 

národností z celého světa a někteří z nich nemluví jinou než mateřskou řečí. 

Domluva s těmito hosty je pak složitější. Nabízí se tedy zavedení jazykových 

kurzů a prohlubování jazykových znalostí alespoň na komunikativní úroveň. 

Každý z manažeru by studoval jiný jazyk, kde v rámci získaných dat 

od společnosti doporučuji studium španělského a italského jazyka.  

Kurzy by probíhali jednou týdně s časovou náročností 2 hodin. Délka kurzu 

je rozložena do dvou navazujících semestrů, kde při zaplacení obou kurzů naráz 

je poskytnuta sleva 33 % na druhý kurz, cena viz tabulka níže. 

Tabulka 13: Přehled cen jazykových kurzů 

Název kurzu Úroveň Období Frekvence Cena 

Kurz italštiny I0 2 semestry 1x 2 h 4 960 Kč 

Kurz španělštiny I0 2 semestry 1x 2 h 4 960 Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle GLOSSA, 2017 a GLOSSA, 2017a) 

 Více kvalifikovaného personálu – toto doporučení vychází z hrozeb 

pojednávaných ve SWOT analýze. Jelikož hotel reprezentují pouze dva 

manažeři, kteří se střídají v provozu, výpadek či odchod jednoho z nich může 

mít fatální následky na chod rezidence. Zejména při realizování výše zmíněných 

doporučení v kapitole Materiálové prostředí o rozšíření kapacit rezidence, by 

toto opatření bylo nutností. 

Přínosy 

Přínosy těchto doporučení mohu společnosti přinést: 

 zvýšení schopnosti manažerů komunikovat produkt, vyjednávat a zvládat 

krizové situace, 
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 prohloubení jazykových znalostí manažerů a odbourání jazykové bariéry. Nabytí 

lepšího dojmu a pocitu pro hosty, při komunikaci v jejich rodné řeči, 

 seberealizace manažerů a zvýšení spokojenosti. 

3.7 PROCESY  

Procesy se ve společnosti Arcadia Residence zdají býti dobře a efektivně nastaveny. 

Každý článek do sebe zapadá a každý zainteresovaný zná svojí roli v těchto procesech. 

Majitel spravuje online rezervace a veškerou komunikaci před příjezdem hostů do místa 

pobytu. Předává všechny nezbytně nutné informace bez zbytečných informací navíc, 

neboť klíčem úspěchu je komunikovat přívětivě a jednoduše.  

V místě pobytu přebírají veškerou komunikaci a prezentaci nabízených služeb provozní 

manažeři. Starají se o hotelové hosty, předávají všechny informace a plní jejich prosby a 

přání. Provozní doba kanceláře je od 09:00 do 19:00 hodin. V případě nutnosti je 

prodlužována dle potřeb hostů a v krajním případě nouze mohou hosté využít 

telefonního kontaktu 24 hodin denně. Pomocná ruka je nabídnuta vždy, bez ohledu 

na čas a vážnost situace. 

3.8 EKONOMICKÝ PŘEHLED NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

V ekonomickém zhodnocení návrhů je přiblížen odhad celkových nákladů spojených 

s jednotlivými nástroji marketingového mixu a vyobrazen jejich stav při aplikaci 

některých z navrhovaných doporučení (některá doporučení zahrnují řešení konkrétní 

situace ve více variantách, zde by bylo nutné znát názor majitele společnosti, aby byla 

finální kalkulace přesná. V tomto případě bude návrh vyobrazen ve více variantách).   

Produkt 

Relevantním návrhem pro ekonomické zhodnocení je pouze návrh nové snídaně, neboť 

náklady spojené s druhým návrhem zavedení promo karty vystupují ve formě běžných 

provozních nákladů a jsou zanedbatelné.  

Návrhem nové snídaně došlo ke zvýšení nákladů o 49 Kč na jednu snídani. V případě 

uplatnění tohoto návrhu bude muset rezidence vydat na snídaních o 51,6 % finančních 

prostředků více než doposud. Jelikož budoucí vývoj obsazenosti a počtu osob není 
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dopředu znám, mohu zde vycházet pouze z hrubých odhadů a dat poskytnutých 

pro zpracování této práce. Kalkulace vyobrazená níže počítá s průměrnou hodnotou 

ubytovaných osob v rezidenci 19,2 při průměrné obsazenosti 90 % za měsíc (v kalkulaci 

je zahrnuta měsíční pauza, kdy je hotel zavřený). 

Tabulka 14: Ekonomické zhodnocení produktu 

Nástroj 

marketingového 

mixu 

Typ akce 
Jednorázové 

náklady 

Měsíční 

náklady 

Roční 

náklady 

Produkt 
Snídaně stará 95 Kč 47 424 Kč 514 368 Kč 

Snídaně nová 144 Kč 71 885 Kč 779 674 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

Z tabulky vyplývá, že zavedení nových snídání bude nákladnější, konkrétně se jedná 

o navýšení o 265 306 Kč za rok. 

Produkt (Materiální prostředí) 

Nabízí několik variant řešení jednotlivých návrhů. Tabulka vyobrazuje jednotlivé 

návrhy a jejich kombinaci s přehledem dalších měsíčních a ročních nákladů. Jelikož se 

jedná o velké investice, které by společnost musela velice dobře zvážit, je v závěrečném 

celkovém přehledu (viz tabulka 20) uveden pouze náklad na zakoupení doplňkového 

vybavení. 

Tabulka 15: Ekonomické zhodnocení produktu (Materiální prostředí) 

Nástroj 

marketing. 

mixu 

Typ akce 
Jednorázové 

náklady 

Měsíční 

náklady 

Roční 

náklady 

celkem 

Produkt 

(Materiální 

prostředí) 

Rekonstrukce 2 pokojů 2 200 000 Kč - 2 200 000 Kč 

Rekonstrukce 1. patra - 

Možnost A 
2 500 000 Kč - 2 500 000 Kč 

Rekonstrukce 1. patra - 

Možnost B 
1 700 000 Kč - 1 700 000 Kč 

Pronájem druhého 

bloku 5 pokojů 
1 500 000 Kč 175 000 Kč 3 600 000 Kč 

Doplňkové vybavení 15 824 Kč - 15 824 Kč 

Celkem s možností A 8 315 824 Kč 

Celkem s možností B 7 515 824 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ARCADIA RESIDENCE, 2016) 
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Položka roční náklady celkem zahrnuje součet jednorázových nákladů a měsíčních 

nákladů po dobu 1 roku. Nákladnější variantou je rekonstrukce 1. patra při zvolené 

možnosti A o 800 000 Kč.  

Cena 

Cenové návrhy vychází ze dvou doporučovaných balíčků. Kalkulace prvního balíčku 

transferu zdarma vyobrazuje odhadované náklady při navýšení přímých rezervací 

o 20 %. Jedná se pouze o hrubý odhad a je počítáno s průměrnými hodnotami. Celkový 

náklad této akce při zadaných podmínkách je ve výší 86 178 Kč. Celková úspora pak 

činí 157 722 Kč.  

Tabulka 16: Ekonomické zhodnocení cenového balíčku – Transfer zdarma 

Nástroj 

marketing. 

mixu 

Typ akce 

Náklad 

akce  

v % 

Původní 

situace 
Nová situace 

Úspora Náklady na 

provizi 

(při 90 %) 

Náklady na 

provizi 

(při 70 %) 

Náklad 

akce z 20 % 

přímých 

rezervací 

Cena 
Transfer 

Zdarma 
5,3 

1 097 550 

Kč 
853 650 Kč 86 178 Kč 

157 722 

Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ARCADIA RESIDENCE, 2016) 

Druhý navrhovaný cenový balíček je rozebrán v následující tabulce, kde jsou 

porovnávány dva scénáře při 40% úspěšnosti akce. Opět je kalkulováno pouze 

s průměrnými hodnotami počtu osob. Průměrný počet osob byl vypočten z čísla 844, 

které představuje celkový počet rezervací rezidence za rok. Toto číslo bylo vyděleno 2, 

neboť 50 % lidí rezervuje přímo a druhých 50 % nepřímo a následně vynásoben 

hodnotou 2,4, která reprezentuje průměrnou obsazenost jednoho pokoje v osobách. 
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Tabulka 17: Ekonomické zhodnocení cenového balíčku – Snídaně zdarma 

Nástroj 

marketing. 

mixu 

Typ akce 
Cena 

snídaně  

Provize 

odvedena 

OTA's 

rezervací 

při 50% 

Výnosy 

spojené s 

placenou 

snídaní 

Úspora na 

provizi 

celkem 

Cena 

Snídaně Zdarma 

(přímá) 

v ceně 

pobytu 
- - 0 Kč 

Snídaně Placená 

(nepřímá) 
203 Kč 609 750 Kč 205 598 Kč 693 398 Kč 

Celkem       693 398 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Distribuce 

Doporučené návrhy, které jsou rozepsané výše, mají podobu jednorázového nákladu, 

kde v případě informačního systému je nutné počítat s měsíčními paušálními poplatky, 

viz tabulka 18. 

Tabulka 18: Ekonomické zhodnocení distribuce 

Nástroj 

marketingového 

mixu 

Typ akce 
Jednorázové 

náklady 

Měsíční 

náklady 

Roční 

náklady 

celkem 

Distribuce 

Informační systém 7 200 Kč 1 632 Kč 19 584 Kč 

Webové stránky 6 008 Kč - 6 008 Kč 

Celkem     25 592 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Marketingová komunikace 

Náklady spojené s komunikací se projevují ve výši oportunitních nákladů. Všechna 

navrhovaná doporučení nevyžadují žádné fyzické vynaložení finančních prostředků, 

kromě druhého doporučení podkapitoly 3.5.1 Propagace přímých rezervací. Toto 

doporučení bych však neaplikoval v případě uplatnění návrhů z kapitoly 3.3 Cena. 

Kalkulační přehled je zde tedy zcela vypuštěn. 

Lidé 

V rámci rozvoje hotelového personálu byly doporučeny jazykové a komunikační kurzy, 

které vystupují ve formě jednorázového nákladu, viz tabulka 19. 
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Tabulka 19: Ekonomické zhodnocení lidí 

Nástroj marketingového 

mixu 
Typ akce 

Náklady akce pro 

2 osoby 

Lidé 

Komunikační dovednosti - 2 kurzy 20 410 Kč 

Jazykové dovednosti 9 920 Kč 

Celkem 30 330 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shrnutí 

Závěrečné pojetí ekonomického zhodnocení návrhů jsem pojal ze dvou úhlů pohledu. 

První pohled vyobrazuje ekonomický přehled nákladů, jež jsou spojeny s jednorázovou 

investicí a fyzickým vydání peněžních prostředků. Do závěrečného přehledu jsem 

nezahrnul náklady na rekonstrukci, neboť cena je pouze odhadována a může se lišit. 

Také realizace těchto návrhů závisí na majiteli společnosti a vlastníkovi budovy. 

V rámci práce jsem neměl možnost tyto údaje zjistit, tudíž je zde nezahrnuji. 

Tabulka 20: Shrnutí ekonomického zhodnocení – jednorázové náklady 

Typ akce Náklad 1. roku 

Doplňkové vybavení 15 824 Kč 

Transfer zdarma 86 178 Kč 

Informační systém 26 784 Kč 

Komunikační kurzy 20 410 Kč 

Jazykové kurzy 9 920 Kč 

Webové stránky 6 008 Kč 

Celkem 165 124 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Druhý úhel pohledu se dívá na celkové úspory spojené s aplikováním výše zmíněných 

návrhů. Vycházím-li z průměrných propočtů a úspěšnosti 20 % cenového balíčku 

Transfer Zdarma a 40% úspěšnosti cenového balíčku Snídaně Zdarma je následující 

úspora vypočtena ve výši 607 220 Kč, viz tabulka 21. Z kalkulace je patrná celková 

úspora obou balíčků, která se ovšem nesčítá, neboť jsou uplatňovány ve stejný časový 

okamžik. Z úspory balíčku Snídaně Zdarma je nutné odečíst náklad balíčku Transfer 

Zdarma a vypočtená hodnota udává celkovou úsporu z navýšení přímých rezervací 

o požadovaných 40 % při aplikování navrhovaných doporučení. 



95 

Tabulka 21: Ekonomické zhodnocení úspor z přímých rezervací 

Typ akce Provize 
Náklady 

akce 
Úspora/rok 

Provize při 90 % nepřímých rezervací 1 097 550 Kč - - 

Transfer Zdarma 20 % 853 650 Kč 86 178 Kč 157 722 Kč 

Snídaně Zdarma 40 % 609 750 Kč 0 Kč 693 398 Kč 

Celkem     607 220 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Lze tedy konstatovat, že celkové jednorázové náklady za první rok jsou ve výši 

165 124 Kč a očekávaná roční úspora po přijetí návrhů bude přibližně 607 220 Kč. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout úpravu marketingového mixu 

ve společnosti Arcadia Residence, jenž zmírní, popřípadě eliminuje zjištěné slabé 

stránky a posílí či obohatí stránky silné. Změny byly navrženy tak, aby vedly zejména 

ke zvýšení spokojenosti hotelového hosta, posílení značky, a aby hotelu přinesly vyšší 

zisk.  

Práce byla rozdělena do tří ucelených kapitol. První kapitola pojednává o marketingu 

a pojmu spjatých s tématem v teoretické rovině. Konkrétně je zde možné nelézt výčet 

základních marketingových pojmů, pojmů spjatých s hotelnictvím, cestovním ruchem 

a online rezervování hotelů.  

Ve druhé kapitole jsem analyzoval společnost a všechny okolní vlivy na ni působící. 

Úvodem byla čtenáři představena společnost Arcadia Residence, její struktura, image 

a úspěchy za pomocí vnitřní analýzy okolí. Následně jsem navázal analýzou vnějšího 

okolí, kde jsem se zabýval, do jaké míry je společnost ovlivňována politickými, 

ekonomickými, sociálními či technologickými faktory. Analýza oborového okolí byla 

zaměřena zejména na konkurenci, kde jsem zjistil, že konkurence v cestovním ruchu 

hotelnictví je velice vysoká a má neustále rostoucí tendenci, neboť město Praha 

je oblíbenou turistickou destinací, a to láka další potenciální hoteliéry. Také vliv 

substitutů představuje velkou hrozbu pro podnik, neboť s příchodem Airbnb mnoho 

cestovatelů volí levnější variantu ubytování, čímž klesá zájem o klasickou formu 

ubytování v hotelích, rezidencích či penzionech. V analytické části jsem také rozebral 

marketingový mix společnosti a zpracoval detailní interní analýzu spokojenosti hostů, 

jenž byla následně použita při zpracování doporučení a návrhů v návrhové části této 

práce. Závěr této kapitoly jsem věnoval souhrnu analýz za pomocí přístupu SWOT, kde 

analyzované položky byly stavebním kamenem v návrhové části. 

Poslední kapitola obsahuje návrhy, úpravu a doporučení marketingového mixu. 

Jednotlivé návrhy či úpravy marketingového mixu jsou rozčleněny podle jednotlivých 

nástrojů: produkt, produkt (materiální prostředí), cena, distribuce, marketingová 

komunikace, lidé a procesy. Při sestavování návrhů jsem vycházel z údajů opřených 

o analytickou část. Zaměřil jsem se na obohacení produktu a zvýšení konkurenční 

výhody, cenové balíčky, zlepšení komunikace rezidence s hosty, snížení provizního 
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zatížení a zvýšení zisku. V rámci produktu byla navržena úprava snídaně, neboť někteří 

hosté si stěžovali na její opakovanost. Dále jsem se zaměřil na rozšíření ubytovacích 

kapacit. Zde bylo navrženo několik variant řešení, kde v závislosti na výběru by mohlo 

dojít ke změně zařazení rezidence z kategorie B&B do kategorie hotel. Zbylá 

doporučení u nástrojů marketingového mixu, jako je cena, distribuce a komunikace, 

jsou navržena tak, aby přímo motivovala hosty pro vytváření přímých rezervací, a tím 

se tak snížilo provizní zatížení, jež nyní dosahuje 15 % z 90 % celkových výnosů 

a společnosti přinesla vyšší zisk. Zbylé dva nástroje lidé a procesy nepotřebovaly velké 

změny. Navrhovaná doporučení se týkají pouze nástroje lidé, které zde vystupují 

ve formě jazykových kurzů a kurzů komunikačních dovedností, neboť každodenní 

komunikace s hostem v místě pobytu je klíčovým prvkem úspěchu. 

Závěrem bych v práci rád uvedl, že společnost ukončila svoji činnost těsně před 

dopsáním této práce. Skutečnosti, které vedly majitele k tomuto rozhodnutí, nebyly 

poskytnuty pro účely této práce. Mohu zde pouze uvést jisté domněnky jako osobní 

důvody majitele, rozpory se zaměstnanci či vlastníkem budovy. Veškeré návrhy 

a doporučení může společnost realizovat v případě znovuotevření. Reálná šance 

na znovuotevření mi však není známá a nebyl jsem ani s podobnou informací 

obeznámen.   
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I 

Příloha 1: Interview s majitelem společnosti 

 

Abych získal co nejpřesnější seznam požadavků na informační systém, provedl jsem 

krátké interview s majitelem společnosti, který má v úmyslu takový informační systém 

zakoupit a implementovat. Při interview byly položeny tři jednoduché, ale velice 

významné otázky pro zpracování této semestrální práce. 

1) Proč chce zavádět informační systém? 

Majitel: „Odpověď je velice jednoduchá. Informační systém odbourá faktor 

mého lidského selhání při zadávání rezervovaných pokojů a tím vyhnutí se 

přečerpání pokojových kapacit, které v poslední době, díky mé přepracovanosti 

a únavě bohužel vznikaly. Také zejména ušetří čas, nervy a nabídne přehled 

všech dat na jednom místě“ (GUSMANO, 2016). 

2)  Jak by měl takový informační systém vypadat a co by měl umět? 

Majitel: „Jelikož nejsem IT specialista a tomuto segmentu moc nerozumím, 

mohou pouze nastínit mou vizi a doporučení od mých kamarádů hoteliérů. 

Klíčovým prvkem je jednoduchost a přehlednost, jak jsem již říkal, nejsem IT 

specialista, takže provádění změn a různých úprav by mělo být hračkou. 

Informační systém by měl práci ulehčit a ne zkomplikovat. Jednoduchost je 

vyžadována i z pohledu zákazníka, který bude skrze online rezervační formulář 

vytvářet rezervace. Dále požaduji určité designové provedení a propojení 

s distribučními kanály. Další užitečné funkce jako možnost vytvoření speciálních 

nabídek, promo kódu, statisticky, newsletter a či jiné trendy jsou vítány. 

V neposlední řadě nutno zmínit online platební bránu“ (GUSMANO, 2016). 

3) Kolik by měl takový informační systém stát? 

Majitel: „Cena je důležitá, ale ne zásadní. Není potřeba kupovat nejdražší 

informační systémy na trhu nebo sis jej nechat vyrábět na zakázku. Cílem je 

vybrat takový informační systém, jež bude nabízet za příznivou cenou kvalitní 

výstup. Preferuji paušální poplatky před provizním systémem plateb“ 

(GUSMANO, 2016).



II 

Příloha 2: Informační systém eZee Reservation 

 

Obrázek 21: Interface informačního systému eZee Reservation 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 



III 

Příloha 3: Rezervační formulář eZee Reservation 

 

Obrázek 22: Rezervační formulář informačního systému eZee Reservation 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 


