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GAP MODEL AKO JEDNA  
Z MOŽNOSTI HODNOTENIA KVALITY 
HOTELOVÝCH SLUŽIEB  
 
GAP MODEL AS ONE OF POSSIBILITIES QUALITY ASSESSMENT  
OF HOTEL SERVICES  
 
Kristína Šambronská1 
 
Autorka pôsobí ako odborná asistentka na Katedre turizmu a hotelového manažmentu, 
Fakulty manažmentu PU v Prešove. V rámci svojho výskumu sa venuje problematike kvality, 
mestskému turizmu a medzinárodnému turizmu.  
 
Author acts as research assistant at the Department of tourism and hotel management, Faculty 
of Management, University of Prešov. In her research work she deals with problems of hotel 
performance, hospitality and tourist guide.  

 
Abstract 
Now quality is seen as a major element of differentiation of services. It represents an area 
which is facing every enterprise that wants to maintain a long-term market. Quality affects 
business success and it is also a factor that can create competitiveness of the company. Hotel 
industry considers tourism sub-sector to its essential but additional services can meet the 
requirements of participants in the network of tourism accommodation. The hotel business is 
very important to strictly observe the standards of performance established country 
organizations or enterprises. It is important to find a balance between quality concepts means 
the undertaking and guest. Article is based on the study aimed to evaluate the quality of the 
selected property. Another outcome of the study is the evaluation of the various dimensions of 
GAP model. 
Key words: Tourism, quality, GAP model, guest, service 
 
Abstrakt 
Kvalita je v súčasnosti chápaná ako hlavný prvok diferenciácie služieb. Predstavuje oblasť, 
ktorú musí riešiť každý podnik, ktorý sa chce dlhodobo udržať na trhu. Kvalita ovplyvňuje 
podnikateľský úspech a je taktiež faktorom, ktorý môže vytvárať konkurenčnú schopnosť 
podniku. Hotelierstvo považujeme za pododvetvie turizmu, ktoré svojimi základnými ale aj 
doplnkovými službami dokáže vyhovieť požiadavkám účastníkov turizmu v sieti ubytovacích 
zariadení. V hotelierstve má veľký význam presné dodržanie noriem poskytovania služieb 
stanovených krajinou, organizáciou alebo podnikom. Dôležité je nájsť rovnováhu medzi 

1 Adresa pracoviska: Ing. Kristína Šambronská, PhD., Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Fakulta 
manažmentu, Prešovská univerzita, Konštantínova 16, 080 01 Prešov 
E-mail: kristina.sambronska@unipo.sk 
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ponímaním kvality zo strany podniku a hosťa. Článok vychádza zo štúdie zameranej na 
hodnotenie kvality vo vybranom ubytovacom zariadení. Ďalším z výstupov štúdie je 
hodnotenie jednotlivých dimenzií modelu GAP.  
Kľúčové slová: Turizmus, kvalita, GAP model, hosť, služba 
 
Úvod 
Súčasná doba je charakteristická vysokým životným a pracovným tempom, náročnousťou 
spotrebiteľa a jeho rýchlo sa meniacim dopytom. Náročnosť je kladená na kvalitu 
poskytovanej služby. Zákazních chce kavalitu, ale za prijateľnú cenu. Jedným zo sposobov 
merania kvality je GAP model. Model kvality služieb bol vyvinutý skupinou autorov, 
Parasuraman, Zeithaml, Berry, na Texaskej A & M Univerzite v Severnej Karolíne, v roku 
1985 (Parasuraman, Zeithaml a Berry). Na základe prieskumných štúdií služieb (v 
špecializovaných podnikoch poskytujúcich služby) autori navrhli koncepčný model kvality 
služieb. Zistili, že vnímanie spotrebiteľov smerom ku kvalite služieb závisí na štyroch 
medzerách, ktoré existujú v organizácii. Následne ďalej rozvíjali hĺbkové meranie váhy pre 
kvalitu služieb v súvislosti s medzerami (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1988).  
 
Význam kvality v hotelierstve 
Služby tvoria podstatnú časť produktu turizmu. Preto hovoriť o kvalite v službách, v službách 
turizmu nevynímajúc, je stále viac a viac aktuálne. Ako uvádza Orieška (1996, s. 4), „trh 
cestovného ruchu je špecifickou, relatívne samostatnou časťou tovarového trhu. Jeho 
osobitosťou je to, že sa na ňom predávajú najmä služby“.  
Základom pre hodnotenie kvality je produkt, prostredníctvom ktorého ľudia uspokojujú svoje 
potreby (Mateides a Ďaďo 2002). Na to, aby produkt dokázal udržať vernosť zákazníka je 
nevyhnutné, aby produkt spĺňal zákazníkom stanovené kritériá. V tomto rozmere môžeme 
hovoriť o kvalite produktu. Význam kvality v súčasnosti vzrastá aj vzhľadom na to, že trhy sú 
stále viac konkurenčné a podniky preto musia hľadať nové cesty, ako dosiahnuť konkurenčnú 
výhodu.  
Význam kvality v hotelových službách je nesporný. Výrobky vysokej kvality majú za 
následok maximálne uspokojovanie potrieb a prianí zákazníkov, vytváranie žiaduceho imidžu 
ubytovacieho zariadenia, vytváranie verných – stálych zákazníkov ale aj získavanie nových 
zákazníkov. Vnímanie kvality zákazníkom je v značnej miere subjektívne. Preto je veľmi 
dôležité získavať informácie o tom, ako jednotlivé skupiny zákazníkov vnímajú kvalitu 
sledovaného výrobku alebo služby (Donnelly 1997). Donnelly (1997, s. 653) definuje kvalitu 
ako „súhrn vlastností produktov a služieb, ktoré vytvárajú ich schopnosť uspokojovať potreby 
a priania zákazníkov“. 
Kotler et al. uvádza, že kvalita sa začína definovaním potrieb zákazníka a končí ich 
uspokojením (2003). Existuje viacero definícií a prístupov k vymedzeniu kvality: 
• podľa STN EN ISO 9000/2000 je kvalita „miera, s akou súbor vlastných charakteristík 

spĺňa požiadavky“ (Mateides a Ďaďo 2002, s. 264).  
• americká spoločnosť pre kvalitu, American Society for Quality (ASQ) chápe kvalitu 

v dvoch významoch: 
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a. charakteristiky produktu alebo služby, ktoré sa prejavujú v jeho schopnosti 
uspokojiť stanovené alebo naznačované potreby, 

b. produkt alebo služba bez nedostatkov (ASQ 2007). 
 
Účelom ponuky a poskytovania hotelových služieb je naplniť očakávania spotrebiteľa. 
V procese spotreby konfrontuje zákazník svoju skúsenosť s očakávanou a reálnou kvalitou 
poskytovaných hotelových služieb. To je začiatok procesu kvality. Medzi týmito dvoma 
hranicami sa nachádza zóna tolerancie.  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obrázok 1 Úrovne očakávania zákazníkov  
Zdroj: Ďaďo, J., et al., Marketing služieb, 2006. 

 
Kvalita produktu v hotelovom priemysle ovplyvňuje spokojnosť hostí, ktorej výsledkom je 
frekvencia stálych hostí, pričom počet sťažností sa minimalizuje. Konečným dôsledkom 
zdokonaľovania kvality produktu v hotelierstve je zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu, 
zvyšovanie podielu na trhu a zvyšovanie čistého zisku podniku. Pri úspešnom presadzovaní 
na trhu je potrebné využívať nielen pozitívne faktory trhu, ale predovšetkým vlastné pozitívne 
pôsobenie na trh, ktoré je podmienené kvalitou produktu. Kvalitu produktu v hotelierstve však 
netreba chápať ako statickú. Jej úroveň a rozsah sa musí zdokonaľovať a prispôsobovať 
v závislosti od meniacich sa požiadaviek trhu (Novacká 1993). 
V súčasnosti sú vo všeobecnosti v praxi uplatňované tri koncepcie manažérstva kvality, ktoré 
sú dôsledkom evolučného vývoja pohľadu na zabezpečovanie kvality: 
1. štandardy kvality, 
2. systémy založené na normách ISO, 
3. komplexné manažérstvo kvality TQM (Janičková a kol. 2006). 
 

Očakávaná verzus reálna kvalita v hotelových službách 
Kvalitu v službách, aj na základe hore uvedeného obrázku 1, možno chápať ako rozdiel medzi 
poskytovanou službou a tým, čo zákazník očakával.  
Je možné vyvodiť vzťah: 

Kvalita = skutočná realizovaná služba – očakávaná služba 
Vzťah medzi poskytovanou službou a tým, čo zákazník očakáva Mudie a Pirrie (2006) 
vysvetľujú rovnicou: 

Uspokojenie (spokojnosť) = vnímanie – očakávanie. 

 

Očakávaná služba 

 

Reálne poskytnutá 
služba 

 

Zóna tolerancie 
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Hotel ako zariadenie prechodného ubytovania, ponúka rozličné služby a tovary. Z hľadiska 
hosťa ide vždy o súbor individuálnych služieb. Produkt hotela má niekoľko úrovní: 

• základ tvorí to, čo hostia očakávajú ako štandard (jadro produktu), pričom ho 
pokladajú za samozrejmosť. Ďalšou oblasťou je to, čím sa líši jeden hotel od druhého 
a čo vyplýva z očakávaní hostí,  

• Druhou oblasťou sú špičkové služby (očakávaný produkt). Táto zóna vytvára 
a rozširuje oblasť konkurencie medzi službami poskytovanými jednotlivými hotelmi. 
Je to element, v ktorom sa na prvý pohľad rovnaké hotelové služby stávajú odlišnými, 

• poslednou oblasťou je niečo malé, čo hotel poskytne hosťovi navyše (širší produkt) 
viď obrázok 2. Ide o službu, ktorá vtlačí pečať hotela do povedomia hosťa a zabezpečí 
mu isté postavenie v jeho hierarchii (Gúčik 2007). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Očakávania sa formulujú na základe minulých skúseností, reklamy a vypočutých názorov, 
odporúčaní. Po spotrebe služby hostia porovnávajú tieto očakávania so zrealizovanou – 
poskytnutou službou. Následne môžeme konštatovať: 

• očakávaná služba < realizovaná služba = pokles záujmu a strata hosťa, 
• očakávaná služba > realizovaná služba = návrat hosťa, pozitívne referencie, 
• očakávaná služba = realizovaná služba = nemenný status, 

 
Model GAP 
Model GAP objasňuje požiadavky hosťa na dodanie očakávanej kvality. Zároveň identifikuje 
päť možných rozporov, presnejšie medzier - GAP, ktoré vznikajú ako dôsledok medzi 
očakávaním a skutočnosťou. Rozpory poukazujú na príčiny, prečo je poskytovaná služba 
hosťovi neúspešná (Ďaďo a Mateides 2002). 

• GAP 1 „medzera percepcie manažmentu“ tj. rozdiel medzi očakávaním hosťa 
a pochopením jeho očakávania zo strany manažmentu. Manažment hotelového 
zariadenia nevníma stále správne priania hostí pri službe, ktorú im ponúka. Navyše 
ponúkané služby posudzuje odlišne. 

• GAP 2 „špecifická medzera“ rozpor medzi vnímaním manažmentu a špecifikáciou 
služby. Manažment má jasne a reálne definovanú ideu kvality v hotely, no absentuje 
požadované úsilie na dosiahnutie kvality, eventuálne nejasne definuje ciele alebo ich 
vzhľadom na hotel stanoví nereálne.  

 

širší  
 

 

jadro 

Obrázok 2 - Produkt hotela 
Zdroj: spracovanie na základe Gúčik, 2007 

 

očakávaný 
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• GAP 3 „procesná medzera“ tj. Príčiny medzi špecifikáciou kvality služby a skutočne 
poskytnutým výkonom. Je bližšie zacielená na zamestnancov hotelového podniku 
a príčiny nenapĺňania kvality z ich strany (nedostatočné vzdelanie, nezáujme o kvalitu, 
absencia lojality zamestnanca, neúmerné pracovné zaťaženie...) 

• GAP 4 „diferenčná medzera“ poukazuje na rozdiel medzi skutočne poskytnutými 
službami a komunikáciou orientovanou na hostí. Hodnotí zhodu alebo rozdiel medzi 
sľúbenou a poskytnutou službou. Primárne sa orientuje na propagáciu a marketingovú 
komunikáciu smenom k hosťom.  

• GAP 5 „sumárna medzera“ ide o nesúlad medzi očakávaniami hosťa a jeho 
skúsenosťou so službou. Pri identifikovaní minimálne jednej, hore uvedenej medzery, 
sa vykryštalizuje aj táto.  

Karkalíková (2012) vidí cieľ GAP modelu v identifikovaní nezhôd medzi producentmi 
a spotrebiteľmi služieb na trhu turizmu a následnou analýzou poskytnutej služby na základe 
štyroch rozporov (GAP1 – GAP4). GAP 5 predstavuje následne disproporciu medzi 
očakávanou a realizovanou službou.  
 
Cieľ a metodika 
Hlavným cieľom predkladanej štúdie bolo posúdiť kvalitu poskytovanej služby vybraného 
ubytovacieho zariadenia kategórie hotel prostredníctvom manažérskeho modelu GAP. 
Jedným z ich čiastkových cieľov bolo hodnotenie jednotlivých dimenzií.  
Údaje potrebné na analýzu kvality služieb skúmaného hotela sme získali primárnym 
výskumom trhu, t.j. priamym stykom so zákazníkmi prostredníctvom štandardizovaného 
dotazníka SERVQUAL. Tvrdenia v štandardizovanom dotazníku SERVQUAL, ktorý využíva 
GAP model, sú rozdelené medzi päť dimenzií kvality služby (Ďaďo a Mateides 2002):  

a) vplyv prostredia na zákazníka,  
b) spoľahlivosť služby,  
c) citlivosť prístupu voči zákazníkovi,  
d) kvalifikovanosť personálu,  
e) vcítenie sa do individuálnych želaní zákazníka. 

Odpovede boli hodnotené respondentmi na škále od 1 – 7 (1 = úplne odmietam, 7 = úplne 
súhlasím).  
Na vyhodnotenie údajov získaných prostredníctvom dotazníka sme použili metódy 
deskriptívnej štatistiky. 
 
Výsledky a diskusia 
Pri opakovaní štúdie, respondenti rozdelili body s väčšími, no napriek tomu nie markantnými 
rozdielmi (tabuľka 2). V roku 2009 ako aj v 2012 bola respondentmi považovaná za 
najdôležitejšiu dimenzia „spoľahlivosť služieb“. Zmena v hodnotení významnosti 
respondentmi nastala na tretej a štvrtej priečke. V roku 2012 dimenzia „kvalita personálu“ 
bola pre hostí viac významná ako „vplyv prostredia na zákazníka“. 
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Dimenzia kvality služby Počet bodov Priemer bodov 

na dimenziu 
Spoľahlivosť služieb 1590 20,92 
Citlivosť prístupu voči zákazníkovi 1550 20,39 
Vplyv prostredia na zákazníka 1506 19,82 
Kvalita personálu 1500 19,74 
Vcítenie sa  1454 19,13 

Tabuľka 1- Prehľad dimenzií kvality služby podľa dôležitosti z pohľadu zákazníka/2009 
Zdroj: Drábiková a Šambronská 2010, s. 65 

 
Dimenzia kvality služby Počet bodov Priemer bodov 

na dimenziu 
Spoľahlivosť služieb 1725 25,73 
Citlivosť prístupu voči zákazníkovi 1611 21,15 
Vplyv prostredia na zákazníka 1500 17,50 
Kvalita personálu 1592 20,62 
Vcítenie sa  1472 15,00 

Tabuľka 2 - Prehľad dimenzií kvality služby podľa dôležitosti z pohľadu zákazníka/2012 
Zdroj: Vlastné spracovanie  

 
Vplyv prostredia na zákazníka  
V roku 2009 označili respondenti prostredie v skúmanom hoteli za najmenej uspokojivú 
dimenziu spomedzi piatich sledovaných. Napriek v priemere dosiahnutej kladnej hodnote 
0,0197, podiel respondentov, ktorí ju označili za neuspokojivú (až 35,53 %) je priveľmi 
vysoký. Každý tretí respondent sa sklamal vo svojich očakávaniach o prostredí podniku.  
V roku 2012 sa oproti sledovanému roku 2009 nastalo zlepšenie. Znížilo sa percento hostí, 
ktorí danú dimenziu poinačili ako neuspokojivú (pokles o 27,3% oproti roku 2009), no zvýšil 
sa počet hostí, ktorí ju označili ako nemennú. 
 
Spoľahlivosť služieb  
V pôvodnej štúdií celkovo dimenzia „spoľahlivosť služieb“ bola ohodnotená kladným 
priemerným skóre 0,0632. Spomedzi všetkých piatich sledovaných dimenzií na základe 
vnímania zákazníkov, ju uvedené skóre zaradilo na tretiu priečku úspešnosti. Táto dimenzia, v 
porovnaní s ostatnými dimenziami a podielom neuspokojených respondentov v nich, dosiahla 
najhorší výsledok, keď až 42,11 % respondentov označilo spoľahlivosť služieb hotela za 
neuspokojivú.  
V roku 2012 služba poskytnutá prvýkrát bola opätovne vnímaná ako najlepšia. Bolo viac 
pozitívne (52,63 %) presvedčených hostí o kvalite služby v tejto oblasti. Poskytnutie služby 
v druhom termíne ukázalo zmenu. Najviac respondentov (40,79 %) nebolo spokojných 
s pokynutou službou. Pravdepodobne očakávali vyššiu úroveň opakovanej služby ako po 
prvýkrát. 
 
Citlivosť prístupu voči zákazníkovi  
V roku 2009 respondenti veľmi pozitívne vnímali citlivosť prístupu zamestnancov k nim. 
Respondenti (až 47,37%) sa vyjadrili, že od služby v tejto oblasti dostali viac ako očakávali. 
Dokonca u 27,63 % boli očakávania splnené (nie prevýšené). Práve táto dimenzia, s 
priemernou hodnotou 0,1408, bola respondentmi označená za najuspokojivejšiu. 
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V nasledujúcom sledovanom období v roku 2012 badať udržanie kvality dimenzie a jej miene 
zlepšenie. Najväčší pozitívny posun bol zaznamenaný v rýchlosti obslúženia zákazníka 
(31,58%). Pre manažment je však dôležitejšia informácií, že oproti roku 2009 sa výrazne 
zhoršilo vnímanie hostí vzhľadom k zaneprázdneniu pracovníkov hotela, v prípade ak majú 
na nich požiadavky (25 na 38%). 
 
Kvalifikovanosť personálu  
Priemerné hodnoty všetkých znakov tvoriacich túto dimenziu boli v roku 2009 väčšie (resp. 
rovné nule). To pre podnik predstavuje priaznivý stav. Pozitívom je aj to, že aj dimenzia ako 
celok pozitívne prekvapila o kvalite 43,42 % respondentov. Podiel hostí, ktorí vnímali 
kvalifikovanosť personálu presne na hranici svojich očakávaní je pomerne nízky (25 %). 
Takmer tretina respondentov vnímala kvalitu kvalifikovanosti personálu ako zložku služby za 
uspokojivú.  
V roku 2012 dimenzia kvalifikovanosť personálu výrazne zlepšila svoje hodnotenie 
respondentmi. Manažment hotela ponúkol zamestnancom školenie v oblasti komunikácie 
a nadviazal spoluprácu so strednou hotelovou školou (ponuka praxe, výpomoc a brigáda).  
 
Vcítenie sa do individuálnych želaní zákazníka  
V roku 2009 všetky znaky tejto dimenzie dosiahli kladné priemerné hodnoty. Dimenzia ako 
celok bola v priemere ohodnotená kladne. Väčšiu vypovedaciu schopnosť bude mať podľa pre 
podnik poznanie zastúpenia respondentov, ktorí vcítenie sa zamestnancov a podniku do ich 
individuálnych potrieb považovali za neuspokojivé (išlo až o 35,53 % respondentov - cca 
každý tretí hosť). 
Aj v roku 2012 dimenzia „vcítenie sa do individuálnych želaní zákazníka“ bola z pohľadu 
respondentov najmenej významnou. Zároveň (napriek priemernému zlepšeniu) ide 
o dimenziu, ktorá má najviac kritických bodov v oblastiach (služby ponúkané v čase), ktoré 
nevyhovujú všetkým zákazníkom (nespokojnosť u 41,42% respondentov) a v chápaní 
podniku v oblasti špecifických potrieb zákazníkov (nespokojnosť 33,85% respondentov).  
 
Záver 
Poskytnúť služby v takej kvalite ako hosť očakáva, ako sú mu prezentované, eventuálne ako 
hosť nadobudol presvedčenie, že sú mu prisľúbené, je v súčasnej dobe nevyhnutné. Reálne 
poskytnutá služba, má objektívnu ale aj subjektívnu zložku. Preto je nevyhnutné zo strany 
manažmentu hotela získať spätnú väzbu a kontrolu ponúkaného produktu/služby. 
Spoľahlivosť služby pre klienta znamená nielen vybavenie a zariadenie hotela, sortiment 
služieb, obsluhu, komunikáciu, ochotu a profesionálnu radu, ale aj to, či na izbe nie je 
poškodené zariadenie, či je televízor umiestnený čo najpohodlnejšie pre klienta, ako dlho trvá 
vybavenie hotelovej služby, formálnu i neformálnu komunikáciu s hosťom.  
V podstate hosť očakáva to, čo chce od poskytnutej služby získať. Pokiaľ tomu tak nie je, 
ostáva sklamaný. Dôsledky sú pre hotel jasne. Hosť sa nevráti a nepodáva pozitívne 
referencie. Starostlivosť o zákazníka má v oblasti hotelierstva schopnosť generovať príjmy. 
Preto splnenie jeho očakávaní by malo byť obsiahnuté v celkovom prístupe manažmentu 
hotela v oblasti poskytovaných služieb. 
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