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ANALÝZA SPOKOJNOSTI 
NÁVŠTEVNÍKOV SO SLUŽBAMI 
HOTELOVÉHO SEKTORA 

 
THE ANALYSIS OF VISITOR´S NEEDS AND SATISFACTION WITH THE SERVICES 
IN THE HOTEL INDUSTRY 
 
Anna Šenková, Svetlana Maťková1 
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Abstract 
The high quality of service and guests satisfaction are important factors in the success of 
hotels in today's globalized tourism market. Given the current trend of customer orientation is 
the concept of quality in particular generated by guests. The main aim of the present paper is 
to present the results of the survey on the needs of visitors' satisfaction with hotel services 
provided at five selected hotels of class **** located in the district of Košice. Primary data 
were obtained by questionnaires and evaluated using appropriate mathematical - statistical 
methods. From the results of the survey is evident that the satisfaction of hotel guests is  
significantly influenced by the level of professional qualifications of the staff, does not 
depend on the visitors ´  age and overall visitor satisfaction with the services during their  stay 

1 Adresa pracoviska: Ing. Anna Šenková, PhD., PhDr. Svetlana Maťková, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, 
Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov 
E-mail: anna.senkova@unipo.sk, svetlana.matkova@unipo.sk 
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is a supposition for repeated visits to the hotel. Visitors welcome attractive products, 
innovations and with them related unique experiences. 
Key words: hotel industry, survey, visitor´s satisfaction, satisfaction measurement 
 
Abstrakt 
Vysoká kvalita poskytovaných služieb a spokojnosť hostí sú  dôležitými faktormi  úspešnosti 
hotelov na súčasnom globalizovanom trhu cestovného ruchu. S ohľadom na súčasný trend 
orientácie na zákazníka je pojem kvality vytváraný predovšetkým požiadavkami hostí. 
Hlavným cieľom predkladaného príspevku je prezentovať výsledky prieskumu  potrieb a  
spokojnosti návštevníkov s hotelovými službami poskytovanými v piatich vybraných  
hoteloch  triedy**** lokalizovaných v okrese Košice. Primárne informácie boli získané 
dotazníkovou metódou a vyhodnotené vhodnými matematicko-štatistickými metódami. 
Z výsledkov realizovaného prieskumu vyplýva, že na spokojnosť hotelových hostí výrazným 
spôsobom vplýva úroveň odbornej kvalifikovanosti personálu,  nezávisí od veku návštevníka  
a celková  spokojnosť so službami počas pobytu je predpokladom opakovanej návštevy 
hotela. Návštevníci vítajú atraktívny produkt, inovácie a s tým spojené jedinečné zážitky.  
Kľúčové slová: hotelierstvo, prieskum, spokojnosť návštevníkov, meranie spokojnosti 
 
Úvod 
Hotelový sektor je v súčasnom globalizovanom svete rýchlo sa rozvíjajúcim sektorom, o čom 
svedčí každoročný vysoký nárast počtu hotelov vyššej triedy, ako aj nárast počtu 
návštevníkov.  Účelom novodobých hotelov nie je iba poskytovanie základných ubytovacích 
a stravovacích služieb, ale aj originálnych foriem zážitku, ktoré vzbudia u hostí pocit 
jedinečnosti a nadšenia vyvolávajúci celkovú spokojnosť. Ubytovacie služby ako jedny zo 
základných služieb, ktoré sú poskytované v cestovnom ruchu, výrazným spôsobom 
ovplyvňujú spokojnosť účastníka cestovného ruchu. Jeho spokojnosť vyplýva zo samotnej 
hosťovej vnímavosti voči kvalitatívnym, ale aj kvantitatívnym znakom danej ponúkanej 
služby. To znamená, že hosťom vnímaná kvalita služby je vlastne súladom jeho predstáv o 
danej službe so skutočnosťou. Problematike spokojnosti zákazníkov je v posledných rokoch 
venovaná čoraz väčšia pozornosť, nakoľko sa potvrdzuje pravidlo, že roky overeným kľúčom 
k úspechu každého jestvujúceho ubytovacieho zariadenia je zabezpečenie čo najvyššej 
možnej spokojnosti svojich zákazníkov. Len spokojní zákazníci uskutočňujú opakované 
nákupy, šíria pozitívne referencie svojmu okoliu a tak prispievajú k rastu príjmov podniku. Je 
dôležité podotknúť, že spokojnosť zákazníka sa dosahuje zachovaním individuálneho prístupu 
k zákazníkovi a učením sa zo skúseností. Zákazník vždy porovnáva svoje vlastné skúsenosti s 
daným produktom, v rozpore s jeho očakávaniami. Ak sa očakávania potvrdia, resp. 
prekonajú, dochádza k vzniku spokojnosti u zákazníka, avšak ak nedôjde k potvrdeniu 
zákazníkových očakávaní, hovoríme o nespokojnosti u zákazníka. Každý stupeň v reťazci 
tvorby hodnoty (výrobku alebo služby) prináša jednotlivé prínosy, ktoré vedú k spokojnosti 
zákazníka, ako napríklad: skúmanie požiadaviek zákazníka, riešenie problému orientovaného 
na zákazníka, kvalita výrobku alebo služby, produkcia bez chybnosti, sľuby a očakávania 
(Mateides et al.  2002). Spokojnosť hostí s hotelovými výrobkami a službami je  určovaná 
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priamo prostredníctvom kvality ponúkaných hotelových výkonov (Ford et. al 2011).  
Zaujímavým faktom je, že štatistické prieskumy realizované v hoteloch poukazujú na to, že 
služby ako nehmotné ukazovatele kvality majú výrazne väčší vplyv na tvorbu spokojnosti 
u zákazníkov, ako hmotné výrobky. Pri hodnotení spokojnosti hotelových zákazníkov je vždy 
potrebné zvážiť kvalitu troch čiastkových výkonov, medzi ktoré zaraďujeme kvalitu vnímanú 
pred pobytom (hotelová architektúra, technická vybavenosť hotela, viditeľné označenie 
hotela, osobnosť a vzhľad zamestnancov a ďalšie), kvalitu výkonov vnímanú počas pobytu 
(vybavenie izieb, ponuka reštaurácie, ponuka doplnkových služieb, postoje a správanie sa 
zamestnancov a pod.) a kvalitu vnímanú po pobyte (donáška batožiny, zabezpečenie dopravy 
na letisko, úhrada účtu, vyjadrenie spokojnosti formou dotazníka, dodatočná starostlivosť 
o hosťa a pod.). Medzi najznámejšie a najviac v praxi aplikované  teoretické modely 
spokojnosti zákazníkov využívané aj v oblasti služieb hotelierstva a turizmu patria diferenčný 
model, model možných reakcií, Kano-model, model GAP 5 – SERVQUAL (Mateides et al. 
2002; Kotler 2001; Franek 2001; Šambronská 2013). 
 
Cieľ, materiál a metódy 
Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať výsledky prieskumu  potrieb a  spokojnosti 
návštevníkov s hotelovými službami poskytovanými v piatich vybraných  hoteloch  
triedy**** lokalizovaných v okrese Košice.  Primárne údaje sme získavali metódou  
opytovania formou rozhovoru a dotazníka medzi náhodne vybranými hosťami vo veku nad 18 
rokov oboch pohlaví,  ubytovanými v týchto hoteloch v čase nášho prieskumu. V každom 
hoteli sme získali informácie od 25 zákazníkov, celkovú vzorku tvorilo 125 respondentov, 
vďaka osobnému opytovaniu sme takto získali 100%-nú návratnosť. Dotazníkový prieskum 
bol zameraný na názory návštevníkov skúmaných hotelov na úroveň poskytovaných služieb. 
Dotazník obsahoval jednu identifikačnú otázku, 7 škálových otázok, 1 otvorenú a l 
polootvorenú otázku.  Kľúčovými bodmi dotazníkového prieskumu bolo zistiť, do akej miery  
na spokojnosť resp. nespokojnosť návštevníkov skúmaných hotelov vplýva odborná 
kvalifikovanosť hotelového personálu, ako sú spokojní so službami poskytovanými 
jednotlivými organizačnými zložkami hotelov (recepcia, ubytovací úsek, stravovací úsek) 
a ktoré nové služby by v budúcnosti očakávali. Pre potreby tohto príspevku (vzhľadom na 
jeho obmedzený rozsah) predkladáme vyhodnotenie verifikácie troch hypotéz:  

H1: Predpokladáme, že na spokojnosť respektíve  nespokojnosť návštevníkov hotelov 
triedy **** lokalizovaných v okrese Košice najväčšou mierou vplýva odborná 
kvalifikovanosť hotelového personálu. 
H2: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná závislosť medzi spokojnosťou 
návštevníkov s hotelovými službami v konkrétnom hoteli a ich mierou záujmu 
o opakovanú návštevu daného hotela. 
H3: Predpokladáme, že existuje štatisticky významná závislosť medzi vekom 
návštevníkov hotelov a ich spokojnosťou s hotelovými službami.  
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Výsledky a diskusia 
V piatich vybraných hoteloch sme získali údaje spolu od 125 respondentov (veľkosť 
štatistického súboru N=125). Najmladší respondent mal 20 rokov, najstarší 50 rokov. 
Priemerný vek dopytovaných bol 35 rokov. Najvyššiu spokojnosť vyjadrili návštevníci 
s príjemným prostredím a zariadením reštaurácií (priemerné bodové ohodnotenie 8,152 na 
škále od 1 do 10 bodov) a najmenej spokojní boli s technickou vybavenosťou izieb (7, 304 
bodov).  

Histogram: Vek
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Graf 1 Vekové rozloženie respondentov 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

V prípade odpovede na otázku o opakovanej návšteve mali respondenti možnosť uviesť 
percento pravdepodobnej návštevy (od 0% - 100%). Najčastejšia odpoveď sa nachádza 
v intervale pravdepodobnosti opakovanej návštevy medzi 82 až 84%. Túto odpoveď zvolilo 
32 opýtaných, čo je viac ako štvrtina z celkového počtu. Iba jeden návštevník vyjadril 
pravdepodobnosť, že v budúcnosti opakovane navštívi hotel vyššiu ako 90%. Najviac sa 
vyskytujúca hodnota bola 83%  a 85% (Tabuľka 1; Graf 2).  
 

Tabuľka početností:10. (Dotazník)

  OD                DO
Početnosť Kumulatívna

početnosť
Rel.početnosť

70      <=x<73
73      <=x<76
76      <=x<79
79      <=x<82
82      <=x<85
85      <=x<88
88      <=x<91

      

2 2 1,60000
11 13 8,80000
20 33 16,00000
25 58 20,00000
32 90 25,60000
27 117 21,60000
7 124 5,60000  

Tabuľka 1 Početnosti pre premennú Opakovaná návšteva 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Histogram: 10.
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Graf 2 Histogram odpovedí pravdepodobnosti opakovanej návštevy 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Hodnoty a početnosti analýzy premennej celková spokojnosť (odvodenej od parciálnych 
spokojností) prezentujeme v tabuľke 2 a grafe 3.  
 

Tabuľka početností:SP. (Dotazník)

  OD                DO
Početnosť Kumulatívna

početnosť
Rel.početnosť Kumulatívna

relatívna
6,5     <x<=7
7       <x<=7,5
7,5     <x<=8
8       <x<=8,5
8,5     <x<=9

3 3 2,40000 2,4000
23 26 18,40000 20,8000
58 84 46,40000 67,2000
39 123 31,20000 98,4000
2 125 1,60000 100,0000

 
Tabuľka 2 Tabuľka početností pre premennú Spokojnosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Histogram: SP.
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Graf 3 Rozloženie hodnôt celkovej spokojnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
K otázke miery dôležitosti hotelmi ponúkaných služieb sa mohli návštevníci vyjadriť 
v položke 8 v dotazníku. Každá zo šiestich ponúkaných služieb bola ohodnotená bodmi na 
škále od 0 do 10, pričom 0 znamenala, že ponúkaná služba je pre respondenta bezvýznamná 
a bodová hodnota 10 vyjadrovala návštevníkom vnímanú nevyhnutnosť ponúkanej služby. Pri 
spracovaní matice dát bola pre každú službu pomocou aritmetického priemeru jednotlivých 
ohodnotení vypočítaná jej  dôležitosť.  
 

Ponúkaná služba Hodnotenie Poradie 
Čistota izieb 8 2 
Služby internetu 6,7 6 
Odborná kvalifikovanosť personálu 8,2 1 
Rýchlosť poskytovania služieb 7,6 3 
Komfortné  vybavenie izieb 7,3 4 
Wellness resp. ponuka spoločensko-
zábavných služieb 

7,1 5 

Tabuľka 3 Vnímanie dôležitosti ponúkaných služieb návštevníkmi 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Odborná kvalifikovanosť personálu s priemerným bodovým ohodnotením 8,2 je na prvom 
mieste v poradí dôležitosti ponúkaných služieb pre návštevníka, na základe čoho prijímame 
H1.  
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Korelačnú a regresnú analýzu sme aplikovali pre zistenie štatistickej lineárnej závislosti 
medzi premennými  „vek“ a „spokojnosť“. Potvrdenie hypotézy bolo  určené významnosťou 
korelačného koeficientu.  
 

Korelácie (Dotazník)
Označ. korelácie sú  významné na hlad. p < ,05000
(Celé prípady vynechané pri  ChD)

Prem. X &
prem. Y

Priemer Sm.Odch. r(X,Y) r2 t p N

Vek
SP.

34,87200 8,403125
7,81408 0,391214 -0,040685 0,001655 -0,451589 0,652360 125

Tabuľka 4 Korelačná analýza premenných Vek a Spokojnosť 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 
Výsledok korelačnej analýzy obsahuje v prvých dvoch stĺpcoch základné popisné štatistiky 
oboch premenných (priemer a smerodajnú odchýlku). Korelačný koeficient r(X,Y) má 
hodnotu -0,040685, hodnota testu významnosti korelačného koeficienta t=0,451589. Keďže 
pravdepodobnosť chyby I. druhu pre tento test je p=0,652360>0,05= α, dané veličiny 
nekorelujú a nemá zmysel brať do úvahy koeficienty regresných priamok.  

 
Bodový graf: Vek      vs. SP. (Celé příp. vynech. u ChD)
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Korelace :   r = -,0407

0

20

40

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Vek

6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0

S
P

.

0 20 40

0,95 Int.spol.

X:  Vek     
     N = 125
     Průměr = 34,872000
     Sm.Odch. = 8,403125
     Max. = 50,000000
     Min. = 20,000000

Y:  SP.
     N = 125
     Průměr = 7,814080
     Sm.Odch. = 0,391214
     Max. = 8,550000
     Min. = 6,720000

 
Graf 4 Rozloženie bodov Vek a Spokojnosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
V grafe 3 vidíme potenciálnu regresnú priamku Spokojnosť=7,8801-0,0019*Vek. Keďže test 
významnosti korelačného koeficientu nebol potvrdený, štatistická lineárna závislosť medzi 
premennými Vek a Spokojnosť neexistuje (nekorelujú), teda neexistuje štatisticky významná 
závislosť medzi vekom návštevníkov a ich spokojnosťou s hotelovými službami. Hypotézu H3 

zamietame.  
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Otvorená otázka v dotazníku dávala priestor návštevníkom navrhnúť možnosti inovácií 
ponúkaných služieb v skúmaných hoteloch. Návrhy boli zamerané najmä  na  oblasť 
skvalitnenia a zatraktívnenia ponuky stravovacích služieb – príprav a pokrmov formou front 
cooking, t.j. pred zrakom hostí, ponuka diétnych jedál (napr. bezlepkových),  kávový servis na 
izbe, t.j. varná kanvica resp. kávovar na prípravu kávy alebo čaju, lákavo zostavený jedálny 
lístok pre deti, trvalé podávanie pokrmov určitej medzinárodnej kuchyne na vysokej úrovni – 
kvalitné suroviny dovážané z krajiny pôvodu, hosťovanie známeho šéfkuchára. Ďalšie návrhy 
hostí boli zamerané na skvalitnenie ponuky ubytovacích a doplnkových služieb – zavedenie 
služby concierge, express check-in a check-out pre stálych hotelových hostí, izbové minibary 
s automatickým registrovaním konzumácie nápojov a pochutín priamo na účet hosťa, 
zabezpečenie medicínskej a dentistickej starostlivosti pre hostí, zabezpečenie opatrovania detí  
a pod.  
 
Záver 
Ubytovacie zariadenia a produkt, ktorý poskytujú,  sú dôležitou súčasťou sekundárnej ponuky 
cestovného ruchu, ktorá nie je hlavným cieľom cestovania návštevníkov, ale uspokojuje 
najmä ich potreby prenocovania a stravovania. Kvalita služieb ubytovacích zariadení tak 
prispieva ku komplexnému zážitku návštevníkov.  Súčasný cestovný ruch je stále viac 
charakteristický zmenami v preferenciách návštevníkov, konkurencieschopnosti, 
technológiách, organizácii produkčných faktorov (napr. nových zdrojov pracovníkov 
a investícií). Skúmali sme názory hostí vybraných hotelov triedy**** v okrese Košice na 
kvalitu poskytovaných služieb. Výsledky nám umožňujú konštatovať, že spokojnosť hostí 
v najvyššej miere ovplyvňuje úroveň odbornej kvalifikovanosti personálu, celková 
spokojnosť s poskytovanými službami je dôležitým predpokladom opakovanej návštevy 
hotela a vek návštevníka na ňu významne nevplýva. Prieskum potvrdil dôležitosť  inovácie  
hotelového produktu, ktorá môže výraznou mierou prispieť k zvýšeniu spokojnosti 
návštevníkov.  
 
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: doc. Ing. Peter 
Gallo, CSc.  
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